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  الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  اللّهبِسْمِ 
  
  

  اجمعني! آلهفیعرفونها، و صلوته علی سیدالمرسلني محمد و  هآیات ءلیاؤه الذی یری اللّ الحمد
  .» اللّهفاتبعونی یحببكم  اللّهقل ان كنتم تحبون «تراجم مجالس عقیده. قوله: 
  ثمان و اربعني و اربعمایة. ةابتداء: اول شهر محرم سن

و كذلك ذكر عن ذوالنون المصری و بایزید ». بني العبد و بني مواله فلا مقام«قال:  هيلع ان الخضر تذكر،
ل بایزید و قال الجنید، ؛ قا»فلا علم«عنهم اجمعني. قال ذوالنون:  اللّه بكر الكتانی رضی البسطامی و الجنید و ابی

 كمن باء اللّه افمن اتبع رضوان«تعاىل:  اللّهقال ». قاممفلا « انی: ت؛ قال ابوبكر الك»فلا قصر«قدس سرهما: 
  ».هم درجات« اىل قوله: » اللّهبسخط من 

  این درجات كه درین آیت است هزار مقام است.
عنه، از خربی كه جربیل  اللّه خطاب، رضی نبا للّهاو خرب درست است باتفاق است مخرج در صحیحني از فاروق 

خدایرا » «كانك تراه اللّهان تعبد «جواب داد: » احسان چیست؟» «ما االحسان؟: «ملسو هيلع هللا ىلص، پرسید از رسول هيلع
بینی چنان دانی  اگر تو او را نمی» «فان لم تكن تراه فانه یراك«، »بینی پرستی و چنان پرستی كه گویی او را می

بن سعید الدارمی:  الحسن: اخربنا عثمان بن سالم: اخربنا محمدبن علیاال قال الشیخ شیخ». بیند كه او ترا می
عمر  اللّه عن عبد» یعمر«ن ب  بن حرب عن حمادبن یزید عن مطر الوراق عن ابی برده عن یحیی اخربنا سلیمان

  حجاج فی صحیحه.لبن ا تمانه. خرج هذا االسناد مسلمبعنها. بهذا االسناد الحدیث  اللّه رضی
گذارنند و بقبول و قرب حق  روند، تا بنده را درجه درجه می و آن هزار مقام منزلهاست كه روندگان بسوی حق می

تعاىل مشرف میشود، یا خود منزل منزل قطع میكند تا منزل آخرین كه آن منزل ایشانرا مقام قربست. و آن قرب 
و «مقاست همچون فرشتگانرا در آسمانها. قوله تعاىل:   ا بازدارند آنآنجا كه برگذرند ویرا منزلست و آنجا كه ویر

و هر یكی از آن هزار مقام رونده را منزلست، ». یهم اقربأ ةیبتغون اىل ربهم الوسیل«؛ »ما منا اال له مقام معلوم
  و یا بنده را مقام.

یگر اهل دعوی. محقق از یافت نور و گویندگان این علم سه مردانند: یكی اهل تحقیق، و دیگر اهل سماع، و سد
بر سخن وی پیدا، و اهل سماع از سماع بیگانگی بر سخن وی پیدا، و اهل دعوی بر دعوی وحشت و 

  حرمت بر سخن وی پیدا. اسناد این علم یافتست، و نشان درستی آن سر انجام آن. بی
بیم مكر، و لزوم عذر، و خدمت بسنت، العني از شش چیز چاره نیست: تعظیم امر و  ةو آن هزار مقام را یك طرف

و زیسنت برفاقت، و برخلق بشفقت. و هر چند كه شریعت همه حقیقتست و حقیقت همه شریعت، و بنای حقیقت 
شریعت بیكار، و كاركنندگان جز ازین دو  حقیقت بیكارست، و حقیقت بی بر شریعت است؛ و شریعت بی

  بیكارست.
و توبوا «العزة:  صورت در شوی و بتوبه بريون آیی، كه گفت رب نست كه بتوبۀو شرط هر منزىل  ازین هزار منزل آ

بندگان خود را همه بتوبه محتاج كرد، و ذل خطا بر همه پیدا كرد، و همه را ». منونؤیا ایها المعجم اللّهاىل 
و من لم «ه گفت: نیاز شد عفو كرد، و بجای عذر نازان كرد، ك بتاوان غفلت و عجز از ادای حق مبتال كرد؛ بی
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همه خلق را بدو حكم بريون آورد. مصطفی ». هر كس كه نه تایبست ظالمست» «یتب فاولئك هم الظالمون
توب الیك من ذنونی كلها و ال أ«مندی و عذر تقصريات گردانید كه گفت:  علیه توبه را صیلق نیاز اللّه  صلوات

  ».العلی العظیم للّه حول و القوة اال با
تا دوست داری هزار مقامست، و از آگاهی تا بگستاخی هزار منزلست، و این جمله بر صد میدان ایی ناز آش

  ان.ستعالم اللّهنهاده آمد، و
  

  میدان اول مقام توبه است
بدانكه علم زندگانیست، و حكمت آینه، » نصوحا ةتوب اللّهتوبوا اىل «و توبه بازگشنت است بخدای. قوله تعاىل: 

امید شفیع، ذكر دارو، و توبه تریاق. توبه نشان راهست و ساالر بار و كلید گنج و شفیع و خرسندی حصار، و 
یانجی بزرگ و شرط قبول و سر همه شادی . و اركان توبه سه چیزست: پشیمانی در دل، و عذر بر موصال و 

مطیع از  عارف. توبۀ عاصی، و توبۀ مطیع، و توبۀ زبان، و بریدن از بدی و بدان. و اقسام توبه سه است: توبۀ
از نسیان منت. و بسیار دیدن طاعت را  ، و توبۀ عارفو توبۀ عاصی از اندک دیدن معصیت بسیار دیدن طاعت،

عیب كردار  مسه نشانست: یكی خود را بكردار خود ناجی دیدن، دیگر مقصرانرا بچشم خاری نگریسنت، سی
ت: یكی خود را مستحق آمرزش دیدن، دیگر بر اضرار آرام خود باز ناجسنت؛ و اندك دیدن معصیت را سه نشانس

 گرفنت، سیم با بدان الفت داشنت؛ و نسیان منت را سه نشانست: چشم احتقار از خود برگرفنت، و حال خود را
  قیمت نهادن، و از شادی آشنایی فرو استادن.

  

  ستمیدان دوم مروت
 ».كونوا قوامني بالقسط«و در خود زیسنت. قوله تعاىل: از میدان توبه میدان مروت زاید. مروت گم بودن است 

نیاز. نشان زندگانی كردن با ه ل، و با حق بصرب، و با حق بقاركان مروت سه چیزست: زندگانی كردن با خود بع
كار خود دیدن، و در خري خویش بكوشیدن. و نشان زندگانی  ل سه چیزست: قدر خود بدانسنت، و اندازهٔقخود بع

خلق بصرب سه چیزست: بتوانائی ایشان ازیشان راضی بودن، و عذرهای ایشانرا بازجسنت، و داد ایشان كردن با 
نیاز سه چیزست: هر چه از حق آید شكر واجب بر آن، و هر ه از توانائی خود بدادن. و نشان زندگانی با حق ب

  ار حق را صواب دیدن.یختاچه از بهر حق كنی عذر واجب دیدن، و 
  

  تستاناب میدان سیم
 انابت چیست؟ باز گشنت بهمه از چیز.». و ما یتذكر اال من ینیب«از میدان مروت میدان انابت زاید. قوله تعاىل: 
علیهم كه بهمگی بازگشتند، كه كس را جز ازیشان طاقت آن  اللّه انابت سه قسم است: اول انابت انبیاء صلوات

توكلت «شیعب را گفت: ». ا و انابعخر راك«را گفت:  هيلعداود ». واه منیبأل«را گفت:  هيلعنیست. ابراهیم 
دیگر انابت توحیدست كه دشمنان را ». ناب اىلأو اتبع سبیل من «را گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصمصطفی » نیبأو اله 

نابوا أو«سیم انابت عارفانست بازگشنت در حال با وی: ». هومنیبني الیه و اتق«، »و انیبوا اىل ربكم«بازخواند: 
انابت پیغمربان سه چیزست، ترسگاری با بشارت آزادی، و خدمت و استكانت با شرف پیغمربی، اما ». اللّهاىل 
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و بار بال كشیدن با دلهای پر شادی. و انابت توحید را سه نشانست: اقرار و اخالص و بینایی ویرا پذیرفنت، دیگر 
صیت دور بودن، عانست: یكی از مفرمان ویرا گردن نهادن، سیم نهی ویرا حرمت داشنت. و انابت عارفانرا سه نش

  دیگر از طاعت خجل بودن، سیم در خلوت با حق انس داشنت.
  

  ستمیدان چهارم فتوت
فتوت چیست؟ بجوانمردی و آزادگی ». انهم فتیة آمنوا بربهم«از میدان انابت میدان فتوت زاید. قوله تعاىل: 

و قسمتی با حق. قسم حق چیست؟ بتوانائی زیسنت. و فتوت سه قسم است: قسمی با خلق، و قسمتی با خود، 
عیبی كه از خود دانی نیفگنی. قسم خود آنست كه ه خود در بندگی كوشیدن. و قسم خلق آنست كه ایشانرا ب

تسویل نفس خویش و آرایش و زینت وی نپذیری. و قسم حق را سه نشانست: از جسنت علم ملول نشوی، و از 
یوندی. و قسم خلق را سه نشانست: آنچه ازیشان ندانی ظن نربی، و آنچه یاد وی نیاسایی، و صحبت با نیكان پ

عیب خویش مشغول ه را شفیع باشی. و قسم خود را سه نشانست: بازجسنت ب منانؤدانی بپوشانی، و بدان م
  باشی و عیب خویش بد داری، و شكر نعمت سرت بر خود بینی، و از ترس نیاسایی.

  

  ستمیدان پنجم ارادت
قل كل یعمل علی «ن فتوت میدان ارادت زاید. ارادت خواست است و مراد در راه بردن. قوله تعاىل: از میدا
جمله ارادت سه است: اول ارادت دنیایی محض است، و دیگر ارادت آخرت محض، سیم ارادت ». شاكلته

، »عرض الدنیا تریدون«، »منكم من یرید الدنیا« حق محض، اما ارادت دنیایی محض آنست كه قوله تعاىل: 
ان كننت تردن «، »من كان یرید الحیوة الدنیا و زینتها«، »من كان یرید العاجلة«، »من كان یرید حرث الدنیا«

نشان آن سه چیزست: یكی در زیارت دنیا بنقصان دین راضی بودن، و دیگر از درویشان ». الحیوة الدنیا و زینتها
موىل بحاجتهای دنیا افگندن. و ارادت آخرت محض آنست كه مسلمان اعراض كردن، دیگر حاجتهای خود را ب

و نشان آن سه چیز سر: یكی درسالمت ». من كان یرید حرث االخرة«، »من أراد االخرة«گفت قوله تعاىل: 
خرت افگندن. ه آدین بنقصان دنیا راضی بودن، و دیگر مؤانست با درویشان داشنت، سیم حاجتهای خود بموىل ب

و نشان آن سه چیزست: اول پای ». و رسوله اللّهان كننت تردن «آنست كه گفت قوله تعاىل:  و ارادت حق محض
  باز رسنت.بر هر دو جهان نهادن، و از خلق آزادگشنت، و از خود 

  

  تمیدان ششم قصدس
و من «از میدان ارادت میدان قصد زاید. صحت قصد و درستی آهنگ تخم كارست. و بنای آن قوله تعاىل: 

قصد آهنگ حق است كه برتك هر جه جز ویست گريی. و قصد را سه ». و رسوله اللّهمن بیته مهاجرا اىل یخرج 
ركنست: قصد تن بخدمت، و قصد دل بمعرفت، و قصد جان بمحنت. و قصد تن را سه نشانست: از جهد 

از سماع نشكیفنت، و نیاسودن، و از تنعم بكاسنت، و فراغت جسنت. و قصد دل را سه نشانست: نازك دل بودن، و 
  بمرگ گراییدن.
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  میدان هفتم صربست
و صرب را سه ركنست: یكی بر بالء ». خري لكم او أن تصربو«از میدان قصد میدان صرب زاید. قوله تعاىل: 

آنست. صرب بر بال بدوست » ورابطوا«آنست، سیم بر طاعت » صابروا«آنست، و دیگر از معصیت » اصربوا«
ز زاید: یكتائی دل، و علم باریك و نور فراست و صرب از معصیت برتس توان و از آن سه داری توان و از سه چی

چیز زاید: الهام دلها، و قبول دعا، و نور عصمت. و صرب بر طاعت بامید توان و از آن سه چیز زاید: بازداشت بال 
  ها، و روزی ناببوشیده، و گراییدن با نیكان.

  

  میدان هشتم جهادست
و جاهدوا فی «میدان جهاد زاید. و جهاد باز كوشیدنست با نفس و با دیو و با دشمن. قوله تعاىل:  از میدان صرب

اند:  . و جهاد را سه ركنست : با دشمن بتیغ، و با نفس بقهر، و با دیو بصرب. مجاهدان بتیغ سه»حق جهاده اللّه
كوشد او از ابرار است، و  د: یكی میان كوشنده مأجور، و خسته مغفور، و كشته شهید. و مجاهدان با نفس سه

اند: یكی بعلم مشغول او از  یاود او از اوتادست، و سیم بازرسته او از ابدالست. و مجاهدان با دیو سه یكی می
  مقربانست، و یكی بعبادت مشغول او از صدیقانست، و یكی بزهد مشغول او از اولیایانست.

  

  میدان نهم ریاضتست
. ریاضت نرم كردنست، و آنرا سه »فیه رجال یحبون ان یتطهروا«یاضت زاید. قوله تعاىل: از میدان جهاد میدان ر

ركنست: ریاضت افعال بحفظ، و ریاضت اقوال بضبط، و ریاضت اخالق برفق. و ریاضت افعال به سه چیز 
ذر، و است: اتباع علم، و غذای حالل، و دوام ورد. و ریاضت اقوال سه چیزست: قراءت قرآن، و مداومت ع

  نصیحت خلق. و ریاضت اخالق سه چیزست: فروتنی، و جوانمردی، و بردباری.
  

  میدان دهم تهذیب است
. حیلت تهذیب سه چیزست: »قوا انفسكم و اهلیكم نارا«از میدان ریاضت میدان تهذیب زاید. قوله تعاىل: 

فس سه چیزست از سنت و صحبت و خلوت. و تهذیب سه چیزست: نفس را و خوی را و دل را. تهذیب ن
 شكایت بمدح گرانیدن، و از گزاف بهشیاری آوردن، و از غفلت به بیداری آوردن. تهذیب خوی را سه چیزست:

از هالك امن  ، و از مکافات به عفو آیی. و از تهذیب دل سه چیزست:، و از بخل ببذل آییاز ضجرت بصرب آیی
  ن، و از محنت پراكندگی دل بآزادی دل آمدن.یات ترس آمدن، و از شومی نومیدی با بركت امید آمدحب

  

  میدان یازدهم محاسبتست
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. محاسبت را سه ركنست: »ولتنظر نفس ما قدمت لغد«از میدان تهذیب میدان محاسبت زاید. قوله تعاىل: 
   جنایت از معاملت جدا كردن، نعمت با خدمت موازنه كردن، و نصیب خود از نصیب وی جل ذكره جدا كردن.

تست، و هر معامله كه در آن یت شناخنت ركن اول آنست كه بدانی هر كاری كه دیو را در آن نصیبست جناو حیل
جورست جنایتست، و هر عمل كه بخالف سنتست جنایتست. و حیلت شناخنت ركن میانه آنست كه بدانی كه 

ت بكار برده تخم زوال شكر ناكرده همه تاوانست، و در معصی نعمتهای ناشناخته همه خصمان است، و شناختۀ
ایمانست. و حیلت شناخنت ركن سیم آنست كه بدانی كه هر خدمت كه بدو دنیا خواهی آن برتست، و هر خدمت 

  كه بدان آخرت خواهی ترا آنست، و هر خدمت كه بدان موىل خواهی آن قیمت تست.
  

  میدان دوازدهم یقظت است
و یقظت را سه رکنست: نعمتهای ». و التکن من الغافلني«از میدان محاسبت میدان یقظت زاید. قوله تعاىل: 
، و دایم از ، و عیار روزگار خود از زیادت و نقصان شناخنتبزرگ از وی دیدن و جرمهای بزرگ از خود دیدن

، و پاکی قوت. و جرم بسه ، و شنیدن علمجملۀ مکر ترسیدن. اول نعمتهای او را بسه چیز توان یافت: به نیاز دل
، و ، و بیداری سحرگاه. و آخر بسه چیز توان یافت: بدگمانی بخود، و دوام فکریافت: کوتاهی امید چیز توان

  ، و تعظیم حق.بریدن از عالیق
   

  زهد است میدان سیزدهم
زهد در سه چیزست: اول در دنیا، دوم در ». خري لكم اللّهبقیة «از میدان یقطنت میدان زهد زاید. قوله تعاىل: 

ود. هر كه دولت این جهانرا از دشمن خود دریغ ندارد، درین جهان او زاهد باشد. و هر كه او خلق، سیم در خ
آزرم خلق ویرا در حق مداهن نكند، در خلق زاهدست. و هركه بچشم پسند در خود ننگرد، در خود زاهدست. 

ر خلق را سه نشان زهد در دنیا سه چیز است: یاد مرگ، و قناعت بقوت، و صحبت با درویشان. و زهد د
نشانست: دیدن سبق حكم، و استقامت قدر، و عجز خلق. و نشان زهد در خود سه چیزست: شناخنت كید و دیو، 

  و ضعف خود، و تاریكی استدراج.
  

  میدان چهاردهم تجرید است
. . تجرید در سه چیزست: در تن و دل و سر»و ال تمدن عینیك«از میدان زهد میدان تجرید زاید. قوله تعاىل: 

تجرید نفس طریق قرایانست. و تجرید دل طریق صوفیانست، و تجرید سر طریق عارفانست. تجرید نفس سه 
كردن، و بر فایت تأسف ناخوردن، و آنچه بود نهفنت. و تجرید دل سه چیزست: آنچه اچیزست: دنیا طلب ن

چیز است: بر اسباب  نیست نبیوسیدن، و آنچه هست قیمت نانهادن، و برتك آن نرتسیدن. و تجرید سر سه
  نیارامیدن، و در راه حق نشان خود ندیدن، و از حق بجز از حق باز ناگشنت.
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  میدان پانزدهم ورعست
ورع باز پرهیزیدنست از ناپسند و ». ر ما تنهون عنهئان تجتنبوا كبا«از میدان تجرید میدان ورع زاید. قوله تعاىل: 

اشنت خود از نكوهش، و دین خود از كاهش، دبسه چیز توان: دریغ  های شوریده. ورع از ناپسند افزونی و خاطره
ع از افزونی بسه چیز توان: زاری حساب، و شماتت خصمان، و غنب وارثان. و ورع از رو دل خود از آالیش. و و

  قرآن، و زیارت گورستان، و تفكراندر حكمت.تدبر خاطرهای شوریده بسه چیز توان: ب
  

  میدان شانزدهم تقواست
متقیان سه مردند: خرد و میانه ». فایای فاتقون«، »من یتق و یصرب« میدان ورع میدان تقوا زاید. قوله تعاىل: از

بدعت ه د خود بتعبو بزرگ. كمینه آنست كه توحید خود بشرك نیاالید، و اخالص خود بنفاق نیاالید، و 
بشبهت نیاالید، و حال خود بتضییع نیاالید. ریا نیاالید، و قوت خود ه نیاالید. و میانگني آنست كه خدمت خود ب

  و بزرگ آنست كه نعمت را بشكایت نیاالید، و جرم خود بحجت نیاالید، و از دیدن منت بر خود نیاساید.
  

  میدان هفدهم معاملتست
حسن معاملت سه ركن است: اول ». و أتمروا بینكم بمعروف«از میدان تقوی میدان معاملت زاید. قوله تعاىل: 

اف، دیگر بذل بفضل، سیم ایثار بلطف. انصاف دادن بسه چیز توان: از خود ننگ داشنت، و از مجازات انص
ترسیدن، و بقدر خود كوشیدن. و بذل بسه چیز توان: از خساست گریخنت، وعز جوانمردی بدیدن، و نیوشیده 

شادی جاوید بر شادی عاریتی بشناخنت. و ایثار بسه چیز توان: آیني به پیوستگی بر مناقشت خلق برگزیدن، و 
  برگزیدن، و شرف ابد بر شغل این گیتی برگزیدن. معاملت با خود بخالف، با خلق بانصاف، با حق باعرتاف.

  

  میدان هجدهم مباالتست
مباالت باك داشتنست و آن بسه چیز ». نفسه اللّهو یحذر كم «از میدان معاملت میدان مباالت زایدو قوله تعاىل: 

بیم، یا بشرم، یا بمهر. بیم آنست كه باك داری كه وی در احسان افزاید تو در طغیان افزایی، او در ه توان: یا ب
، وی درسر افزاید تو در جرم افزایی. و شرم آنست كه از وی نعمت خرد »تو در سرف افزایی«شرف افزاید 

ت كه باك داری كه وی بتو نشمری، و از خود معصیت حقري نداری، و مر خود را بر وی نستانی. و مهر آنس
  نگرد و تو از وی غافل باشی، یا از وی ببهشت راضی باشی، یا بجز از وی بچیزی آرزومند باشی. می
  

  میدان نوزدهم یقینست
گمانیست، و این سه بابست: علم یقني است، و عني یقني است، و حق  از میدان مباالت میدان یقني زاید. یقني بی

تداللیست، وعني یقني استدراكیست، و حق یقني حقیقتیست. علم یقني مطالعتست، و عني یقني است. علم یقني اس
یقني مكاشفتست، و حق یقني مشاهدتست. علم یقني از سماع روید، و عني یقني از الهام روید، و حق یقني از 
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و تمییز آزاد عیان روید. علم یقني سبب شناختنست، وعني یقني از سبب بازرستنست، و حق یقني از انتظار 
  گشتنست.

  

  میدان بیستم بصريتست
بصريت دیده ور شدن است. بصريت » تذكروا فاذا هم مبصرون«از میدان یقني میدان بصريت زاید. قوله تعاىل: 

« بسه چیز است: بصريت قبول، و بصريت اتباع، و بصريت حقیقت. بصريت قبول رسید تست بیافت آشنایی: 
و » علی بصرية انا و من اتبعنی«بصريت اتباع راه سنت بصالبت سرپدنست:  و». قد جاءكم بصائر من ربكم

 بصريت قبول در نظارهٔ ». تبصرة و ذكری لكل عبد منیب«دل دیدنست:  بصريت حقیقت موالی خود را بدیدهٔ
تجارب و عالمات و دالیل است. و بصريت اتباع در كتاب و سنت و آثار سلفست. و بصريت حقیقت چراغست 

  ».با توأم«، و نشان روشن كه »ایدرم«، و ندا در گوش كه »اینكم«كه  در دل
  

  میدان بیست یكم توكل است
فعلیه توكلوا ان كنتم «، »كلوا ان كنتم مؤمننيوفت اللّهو علی «از میدان بصريت میدان توكل زاید. قوله تعاىل: 

بر سه درجه است: یكی بتجربه، و دیگر یقینست، و عماد ایمان، و محل اخالص. و توكل  توكل قنطرهٔ». مسلمني
و آن حال مكتسبانست. و ضرورت آنست كه  ؛سازد كوشد و می بضرورت، سیم بحقیقت. بتجربتی آنست كه می

و این ؛ بداند درست كه بدست كسی چیزی نیست، و حیلت كردن سود نیست، و در سبب بر نیست، و بیارامد
غفلتست، و رهی را  كه عطا و منع بحكمتست، و قسام مهربان و بیآنست كه بداند  نست. و حقیقتی احال منتظر

  این حال راضیانست. ؛پیوسته روی حريتست و بیاساید
  

  میدان بیست دوم لجأست
و  باز پناهیدنست بیكجا، جاءل». االالیه اللّهملجأ  من  و ظنوا ان ال«از میدان توكل میدان لجأ زاید. قوله تعاىل: 

جاء لدل افتقارست، و  جاءلزبان اعتذارست، و  جاءلجان.  جاءلدل، و جاء انست، و لزب جاءلآن سه ركنست. 
خود را بوی سرپدنست، توكل از  جاءلت، و ساضطرارست. معنی اضطرار استنشاقست. توكل كار بوی سرپدن جان

حجاب  جاءلدر راه و  ؛بوی آرام گريد جاءلمتوكل بعطا آرام گريد، و خداوند  ؛ویرا بیوسیدن جاءلوی بیوسیدن، و 
پريایه درست كارانست،  جاءلنیست، و سود آنرا حساب نیست. هر كجا لجاء نیست، حقیقت او را مایه نیست. و 

  و حلقه در حق بدست جویندگانست.
  

  میدان بیست و سیم رضاست
چیزست:  رضا خشنودی و پسندكاریست. و آن سه». و رضوا عنه«میدان رضا زاید. قوله تعاىل:  جاءلاز میدان 

ضی باشی، و ادین وی چنانكه وی نهاد بدان راضی باشد، و قسمت و روزی چنانكه ترا و دیگرانرا نهاد بدان ر
بموالی خویش بجای هر چه جز از ویست راضی باشی. پسندیدن دین وی چنانكه وی نهاد از تكلیف و بدعت 
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ت آزادیست، و پسندیدن بموالی و وسواس آزادیست، و پسندیدن قسمت وی از حیلت و از حسد و از ضجر
  خویش از هرچه جز از وی از عوایق و عالیق و از دوكون آزادیست.

  

  میدان بیست و چهارم موافقت است
موافقت استقبال حكمست بدل گشاده. ». فاقض ما انت قاض«از میدان رضا میدان موافقت زاید. قوله تعاىل: 

پیدا شدن آن. و موافقت بسه چیز است: برخاسنت اختیار  رضا پس از پیدا شدن حكم است، و موافقت پیش از
و بریدن مهر از تحكم خویش و از دو گیتی. و نشان برخاسنت اختیار  بنده از میان، و درست بدیدن عنایت موىل،

بعطا و منع برابر بودن، و بزندگانی و مرگ مساوی بودن. و  بسه چیزست: یكی در بال و عافیت یكسان بودن، و
یدن عنایت موىل بسه چیزست: یكی آن كه در دل وی شادی نهند كه غمها بشوید، و نوری بخشند كه نشان بد

عالیق بسرتد، و قربی دهند كه تفرق بربد. و نشان بریدن مهر از خود و از دو جهان بسه چیز است: یكی آن كه 
در دل وی راه نیابد. هر كه در  حاجتهای وی با یكی افتد، و هیچ حجاب نماند در دل كه ویرا بپوشاند، و امانی

و هر كه در حكم بر مهر  ؛حكم بر بیم آرمیده است صابرست، و هر كه در حكم بر امید آرمیده است راضیست
  آرمیده است موافقتست.

  

  میدان بیست و پنجم اخالصست
ژه كردنست. و آن اخالص وی». اعبد مخلصاله دینی اللّهقل «از میدان موافقت میدان اخالص زاید. قوله تعاىل: 

سه قسمت: اخالص شهادت و آن در اسالمست، و اخالص خدمت و آن در ایمانست، و اخالص معرفت و آن 
در حقیقت است. اخالص شهادت را سه گواهست: كوشیدن بر امروی، و آزرم از نهی وی، و آرمیدن بر رضای 

خلق در پرستیدن حق، و رعایت سنت  و اخالص خدمت را سه گواهست: نادیدن» ص؟الالدین الخ للّهاال«وی: 
و ». مخلصني له الدین اللّهمروا اال لیعبدوا أو ما «در كار حق، و یافت حالوت بر خدمت حق، قوله تعاىل: 

اخالص معرفت را سه گواهست: بیمی از گناه بازدازنده، و امیدی بر طاعت دارنده، و مهری حكم را گوارنده، 
  ».صةالانا اخلصنا هم بخ«قوله تعاىل: 

  

  تبتل است میدان بیست و ششم
تبتل بازگشنت است. و آن سه چیزست با سه ». وتبتل الیه تبتیال« از میدان اخالص میدان تبتل زاید. قوله تعاىل: 

چیز: از دوزخ با بهشت، و از دنیا بآخرت، و از خود با حق. از دوزخ ببهشت رسیدن سه چیزست: از حرام 
عداوت بنصیحت بازگشنت، و از دلريی برتسكاری گشنت. و از دنیا بآخرت آمدن سه  بحالل پیوسنت، و از كینه و

چیز است: از حرص بقناعت آمدن، و از عالیق بفراغت آمدن، و از اشتغال بانابت آمدن. و از خود بحق كشنت 
ج بتسلیم آمدن، آمدن، و از اشتغال بانابت آمدن. و از خود بحق كشنت سه چیزست: از دعوی بنیاز آمدن، و از لجا

  و از اختیار بتفویض آمدن.
  



  

١٣ 

  میدان بیست و هفتم عزم است
عزم بچیز قطعست از غري آن ». فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل«از میدان تبتل میدان عزم زاید. قوله تعاىل: 

سه بابست: چیز و اعراض قلبست از همه چیز اال آن چیز. عزم درست كردن مراد است، و جمع دل پاك . و آن 
عزم توبه است، و عزم خدمتست، و عزم حقیقت است. عزم توبه سه چیزست: رسنت از معصیت، والت بیفگندن، 
و از قرین بد بریدن. و عزم خدمت سه چیزست: پیش از امر امر، امر را آمادگی كردن، و فریضتها در وقت آن 

قیقت سه چیزست: آرام در وقت خشم، و جوانمردی گزاردن، و كار دین خود را به امر دنیا مقدم داشنت. و عزم ح
در وقت احتیاج، و خجلی در وقت طاقت. و مایه عزم سه چیزست: صالبت در دین، و غريت بر امر، و استقامت 

  وقت.
  

  میدان بیست و هشتم استقامت است
است بی تلون. و آن  استقامت هموار بودن». فاستقم كما أمرت«از میدان عزم میدان استقامت زاید. قوله تعاىل: 

سه قسم است: استقامت افعال، و استقامت اخالق، و استقامت انفاس. استقامت افعال قرایانر است، و اگر نه 
است، و اگر نه منحرفانند، و استقامت انفاس عارفانراست، و اگر نه  مرائیانند، و استقامت اخالق موقنانر

وی بموافقت، و باطن وی بمخالصت، و مزد بر خود بمالمت. مدعیانند. استقامت افعال را سه گواهست: ظاهر 
و استقامت اخالق را سه نشانست. اگر جفا گویند عذر گوئی، و اگر ایذاء نمایند شكر دهی، و اگر بیمار شوند 

دانی تا  شی تا با قیمت گردی، و عمر یكنفسكو بعیادت روی. و استقامت انفاس را سه گواهست: بنفس می
بر نفس متفحص باشی تا سید گردی. و بدانكه عمر هر نفس كه گذشت یا خصمست یا شفیع، در آزاد باشی، و 

تنگ  را بر بنده منتست و بنده را برابر آن جنایتست. نفس بدبخت دود چراغ كشته است در خانۀ اللّههر نفس 
  به ابر. روشن است در بوستان آراستۀ بی در، و نفس نیك بخت چشمۀ

  

  هم تفكرستمیدان بیست و ن
از میدان استقامت میدان تفكر زاید. تفكر دلرا، چون پوییدن است نفس را، التفكر هو ترتیب أمور معلومة للتأدی 

تفكر بر سه قسم است: یكی حرامست، » و تلك االمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون«اىل مجهول. قوله تعاىل: 
حرام است در سه چیز است: در صفات رب العزة، كه آن و یكی مستحبست، و دیگر واجبست. آن قسم تفكر كه 

سیم در اسرار خلقتست، كه آن تخم  ؛در جزای كار ویست، كه آن تخم تهمتست تفكر تخم حريتست، و دیگر
و در اقسام حق، كه آن تخم  ؛خصومتست. و آنكه مستحبست تفكر در صنایع صانعست، كه آن تخم حكمتست

تخم محبتست سیم تفكری كه واجبست تفكر در كار خویش است، كه آن كار  و در آالء وی، كه آن ؛بصريتست
و غرض تام جزم آن حزم خود را دیدن،  ؛طاعتست، كه آنتخم شرمست» در«و جسنت عیب خویش  ؛تعظیم است

تفكر در كرد، و  ؛و پروردن نیاز كه جزای آن دیدارست. و آن سه چیزست: تفكر و تدبر و تذكر ؛كه آن تخم بیمست
  كرد نغز، و گفت راست، و بخش پاك. ؛دبر در گفت، و تذكر در بخش: كرد چون، و گفت چه، و بخش چندت
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  میدان سی ام ذكر است
تذكر یاد كار رسیدست و بپذیرفتست، و ». وال یتذكر اال من ینیب«از میدان تفكر میدان ذكر زاید. قوله تعاىل: 

ذكر یافنت است. و تذكر سه چیزست: بگوش ترس ندای و فرق میان تفكر و تذكر آنست كه تفكر جستنست و ت
دوست نگریسنت، و بزبان نیازمندی منت را اجابت كردن است. تذكر  چشم رجا با منادی بوعدهٔ عید شنیدن، و به

برتس میان سه چیزست: فزع سنن پوشیده، و وجل سرانجام نادیده، و تأسف بر وقت شوریده. و تذكر برجا میان 
كوشنده، و شفاعت نیوشنده، و رحمت تابنده. و تذكرنیاز میان سه چیزست: مناجات پیوسته، و  بۀسه چیزست: تو

  آشنایی از ازل شادی نماینده، و دىل گشاده بموىل نگرنده.
  

  میدان سی و یكم فقرست
، و آن سه است: فقر درویشیست». اللّهیا ایها الناس انتم الفقراء اىل «از میدان ذكر میدان فقر زاید. قوله تعاىل: 

فقر اضطرار، و فقر اختیار، و فقر تحقیق. فقر اضطرار سه است: یكی كفارتست، و دیگری عقوبتست، سیم 
نشان آنچه كفارتست انتظار و صرب است، نشان آنچه عقوبت است ضیق و ضجرست، و نشان آنچه  ؛قطیعتست

آنكه فقر اختیارست سه است: ، در صفت منافقانست. و »اذاهم سخطون«قطیعت است شكوی و سخطست: 
یكی درجه، و دیگری قربت، سیم كرامتست: آنچه درجه است با قناعتست، و آنچه قربتست با رضاست، و آنچه 
كرامتست بایثارست. و فقر تحقیق سه است: جفا از وی نیست، و نعمت را عدد پیدا نیست، و شكر سزا را 

ان یطهر  اللّهشیئا اولئك الذین لم یرد  اللّهفلن تملك له من فتنته  اللّهو من یرد«طاقت نیست. قوله تعاىل: 
 ».قلوبهم

   

  میدان سی و دوم تواضعست
تواضع فرو ». و عبادالرحمن الذین یمشون علی االرض هونا«دان فقر میدان تواضع زاید. قوله تعاىل: یاز م

ویرا. تواضع دین ویرا سه چیزست:  استادنست حق را، و آن سه چیزست: حق را جل جالله، و دین ویرا، و اولیاء
اسناد نجویی، و بر دشمن خویش حق رد نكنی.  ملسو هيلع هللا ىلصرأی خود را برابر گفت وی باز نداری، و بر سر رسول وی 

و تواضع اولیا را سه چیزست: قدر ایشانرا زبر قدر خویش داری، و از خویش ایشانرا اكرام نمائی، و از ظن بد 
حق را جل جالله سه چیزست: فرمان ویرا خوار باشی، وزیر حكم وی خویش ایشان را آزاد داری. تواضع 

  پژمرده باشی، و در یاد كردن وی حاضر باشی.
  

  میدان سی و سیم خوف است
خوف ترس است، و ترس حصار  »و اما من خاف مقام ربه.«از میدان تواضع میدان خوف زاید. قوله تعاىل: 
سه قسم است: یكی خاطر، و دیگرمقیم، سیم غالب. آن ترس كه  ایمانست و تریاق تقوی و سالح مؤمنست. و آن

بیم ایمنی روی نیست و  آن كمینه ترس است كه اگر آن نبود ایمان نبود كه بی؛خاطرست در دل آید و برگذرد
بیم را ایمان نیست، و نشانهای بیم ناپیداییست، و آن پريایه ایمانست. هر كس را ایمان چندانست كه بیم است.  بی
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یگر ترس مقیم است، كه آن ترس بنده را ازمعاصی بازدارد، و از حرام ویرا دور كند، و امل مرد كوتاه كند. سیم د
ترس غالبست، و آن ترس مكرست، كه حقیقت بدان ترس درست آید، و راه اخالص بدان گشاده آید، و مرد را 

توبه، و بسنت در دعا، و علم  رار بیحالوت، و اص از غفلت آن باز رهاند. و نشان مكرده چیزست: طاعت بی
حرمت، و بسنت در تضرع، و صحبت با بدان، و بدتر از این همه دو  نیت، و صحبت بی عمل، و حكمت بی بی

  یقني یا بنده را بوی باز گذارد. و این بیم تایبانست. چیزست: بنده را ایمان دهد بی
  

  میدان سی و چهارم وجلست
وجل قوی تر از خوفست، و آن ترس زنده ». و قلوبهم وجلة«. قوله تعاىل: از میدان خوف میدان وجل زاید

دالنست و آن سه چیزست. ترس بر طاعت، و ترس بر وقت، و ترس بر امل. ترس بنده از طاعت بر سه چیزست: 
از فساد نیت، و تاوان تقصري، و ستدن خصمان. و ترس بر وقت از تغري عزمست، یا از اضطراب اخالص، یا از 

و این ترس بر مقدار مكاشفت است، و دیدار دل، و تیمار  ؛دل. و ترس بر امل، آن یاد كردن نوایسنت است فرقۀت
  و نگریسنت باول دل، بیقرار دارد و مرادرا غرقه. و این بیم بیم عابدانست. ؛از سبق

  

  میدان سی و پنجم رهبت است
رهبت ترسیست از وجل برتر. رهبت سه صفت دارد:  ».وایای فاربهون«از میدان وجل میدان رهبت زاید. قوله: 

عیش را از مردم بربد، و از خلق جهان بربد، و ترا در جهان از جهان جدا كند. و نشان آن سه چیزست: همه نفس 
نازنده و سوزنده  هخود را غرامت بیند، و همه سخن خود را شكایت بیند، و همه كرد خود را جنایت بیند. هموار

  حال: آزمودن بیماران، و اخالص غرقه شدگان، و ألوه مبتهالن. و این ترس زاهدانست.بود میان سه 
  

  میدان سی و ششم اشفاقست
و اشفاق ترس دایم است. ». الذین هم من خشیة ربهم مشفقون«از میدان رهبت میدان اشفاق زاید. قوله تعاىل: 

یش فراست بند، و نه پیش امید دیوار، این ترس ابریست نور باران. و این ترس نه پیش دعا حجاب گذارد، و نه پ
نمایند،  نشنود نیارامد. خداوند اشفاق را كرامت می» اال تخافوا والتحزنوا«است گدازنده و كشنده، تا كه بشارت 

كشند، و  افگنند. و در غربت ویرا برمی افزایند، و فزع تغیري در وی می سوزانند، و نور می و از هم زوال آن ویرا می
  افگنند. و این ترس عارفانست. تاب در گوش و دل وی میع
  

  میدان سی و هفتم خشوعست
از میدان اشفاق میدان خشوع زاید. و خشوع ترسیست كه خاطر از حرمت نرم كند، و اخالق را تهذیب كند، و 

یست با هشیاری و خشوع بیم». اللّهن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر أالم ی«اطراف را ادب كند. قوله تعاىل: 
استكانت. و آن سه بابست: در معاملت ایثار و تحمل در خدمت استكانت و حضور، و در سر شرم و تعظیم. آثار 

سه چیزست: بدان از وی ایمن، و نیكان از وی شاد، و خلق از وی آزاد. و نشان حضور در  ایثار در معاملت
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مطالعة مقصود كه از آن بخلق نه پردازد، و معاینت  خدمت سه چیزست: حالوتی كه بدان از درگاه نشكیبد، و
تقصري كه خود را حق نه بیند. و نشان تعظیم بر سه چیزست: نزدیك دیدن حق تعاىل بخویشنت، و دور دیدن 

  خویش را از وی، و بزرگ داشنت آزمایش وی. و این ترس صدیقانست.
  

  میدان سی و هشتم تذلل است
. تذلل بسزای نیاز خویش زیسنت است، و بخواری راه بردن است، و بر آن تخم از میدان خشوع میدان تذلل زاید
و تذلل سه قسم است: ». و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خاب من افرتی«عز دو جهانی كشنت. قوله تعاىل: 

ز ذلل اجابت بصدق امر و معاملت بوفاقت فرمان، و تذلل قصد با طلب حقیقت بزاد خاطر، و تذلل آگاهی ات
اطالع حق بر سر. تذلل قبول امر را سه نشانست: رغبت در علم، و حرص بر ورد، و نظر باریك. وتذلل قصد را 
با حقیقت سه نشانست: كم سخنی، و دوستی درویشی، و فكرت دایم. و تذلل آگاهی را از اطالع حق بر سر سه 

عیش چون عیش زندانیان. و این نشانست: خواب چون خواب غرقه شدگان، و خوردن چون خوردن بیماران و 
  طریق مستقیمانست.

  

  میدان سی و نهم اخباتست
گاری ساخبات نرم خوییست، و تنگ دىل، و تر» و بشر المختبني«از میدان تذلل میدان اخبات زاید. قوله تعاىل: 

ت: مردیست حقیقت اخالص چشیده، و عذر خالیق بدیده، و از خویشنت رسته. نشان چشیدن اخالص سه چیزس
از تیمار رزق و از كوشیدن و از ساخنت جهان برآسودن، و در مداومت خدمت و استغراق اوقات و تصفیه انفاس 

  آویخنت، و جهان و جهانیان و آدمیان و جز از ایشان را از ادای خویش آزاد داشنت. و این سريت ابداالنست.
  

  میدان چهلم البادست
الباد ». فاین تذهبون«با حق زیسنت است و بوی پیوسنت. قوله تعاىل:  از میدان اخبات میدان الباد زاید. الباد

آنگه بود كه هیبت با محبت بیامیزد، و این مقام متصالنست. و نشان آن سه چیزست: گم شدن اسباب در توكل 
وی، و استهالك عالیق در یقني وی، و فنای احتیال در ثقت وی. گم شدن اسباب وی را سه چیز باز آورد: 

نیازی از جهانیان، و وحشت از خلقان، و آرزوی مرگ. و استهالك عالیق را سه نشانست: رسنت از تدبري  بی
نیازی از تمیز خود، و فراغت از مؤنت خود. فنای احتیال سه چیزست: وقت مقربان، و نفس عارفان،  خود، و بی

  و علم ربانیان.
  

  میدان چهل و یكم هیبت است
هیبت مقام اصفیاست و درجه ». یعلم ما فی انفسكم فاحذروه«زاید. قوله تعاىل:  از میدان الباد میدان هیبت

كه در دل تابد چون برق  اوتادست. هیبت بیمیست كه از عیان زاید، و دیگر بیمها از خرب زاید. هیبت حريتست
 الّلهه كلیم صلوات اگر نسیم انس در برابر آن نیاید. جان مرد بآن طاقت نیارد، و بیشرت در وقت وجد افتد چنانك
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لیه را افتاد بطور. و هیبت نه از تهذیب افتد، بلكه از اطالع افتد. و از آن سه چیز گشاید: خوش گشنت وقت، و ع
و آنچه از تفكر افتد  ؛گم شدن مرد از خود، و نیست شدن از هوا وحظ. و هیبت كه از بصريت افتد حكمت زاید

  یا خرد و حس بربد.فراست زاید، و آنچه از سماع افتد بكشد 
  

  میدان چهل و دوم فرارست
فرار با موىل گریخنت است. و در تفرق بر خویشنت ». اللّهففروا اىل «از میدان هیبت میدان فرار زاید. قوله تعاىل: 

بسنت است، و از دو جهان رهایی جسنت است. گریخنت بموال را سه نشانست: امید از كردار خود بریدن، و بر 
همت نهادن، و از دیدن طاعت خود توبه كردن. و در بسنت تفرق سه نشانست: همت یگانه كردن، اخالص خود ت

و از تدبري خود بريون شدن، و حكم را باستسالم گردن نهادن. و رهایی جسنت را از دو جهان سه نشانست: از 
ز امیدها بر امید دیدار بیمها بر بیم قطیعت اختصار كردن، و از كوشیدنها بر كوشیدن وقت اختصار كردن، و ا

  نیارامیدن.
  

  میدان چهل و سیم رجاست
رجا امیدست. و یقني را دو ». یحذر االخرة و یرجوا رحمة ربه«از میدان فرار میدان رجا زاید. قوله تعاىل: 

پرست: یكی ترس و دیگری امید، كه تواند كه بیك پر برپد. امید مركب خدمتست، و زاد اجتهاد، و عدت عبادت. 
  ها با خالق نیكو آویخته. مثل ایمان چون مثال ترازوست، یك كفه ترس و دیگر امید، و زبانه دوستی كفهو 
  

  بیت:
 مرغ ایمانرا دو پر خوف و رجاست

 

 پر پرانیدن خطاست. مرغ را بی
 

له قو ؛رجا را سه قسمست: یكی رجای ظالمانست: در گذاشنت جرم را، و پوشیدن عیب را، و باز پذیرفنت خصمان
و دیگر رجای مقتصدانست: در گذاشنت تقصري را، و پذیرفنت طاعت ». و یرجون رحمته و یخافون عذابه«تعاىل: 

و دیگر رجای سابقانست: تمام كردن نعمت ». یرجعون تجارة لن تبور«قوله تعاىل:  ؛را، و بیفزودن معونت را
  ».ما ال یرجون لك اللّهیرجعون من «ه تعاىل: ازىل را، و زیادتی زندگانی دل را، وحفظ دل و مایه وقت را، قول

  

  میدان چهل و چهارم طلب است
طلب جسنت و كوشیدن است. ». یبتغون اىل ربهم الوسیلة أیهم اقرب«از میدان رجا میدان طلب زاید. قوله تعاىل: 

و از از درد قطیعتست،  . اما طلب آزادیو طلب حق تعاىل ،،و طلب ثوابو آن سه قسم است: طلب آزادی
انست. و اما طلب ثواب آن طلب بهشتست، و شفاعت، و رخجالت عتاب، و از ذل حجاب، و این طلب مفتق

و خلق آنرا  ؛و این طلب مجاهدانست. اما طلب حق تعاىل كاری عظیمست، و آن ترك دنیا و آخرتست ؛خشنودی
پیش یا بند پس جویند. آنان  بگزاف و سستی مینگرند، و همه چیز را پیش جویند پس یا بند، و حق تعاىل را

  اعلم. اللّهطالبان حق عزیزانند. فافهم و 
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  میدان چهل و پنجم رغبت است
 رغبت خریداریست.  رغبت و رهبت دو». و یدعوننا رغبا و رهبا«از میدان طلب میدان رغت زاید. قوله تعاىل: 

جملۀ راغبان سه مردمند: یکی راغبست ، و دوستی سر آن. و که بیک قدم نتوان رفت ،قدم ایمانند که بدان رود
، سیم راغبست در حق در افتقار غرق. و دیگر راغبست در آن جهان در اجتهاد غرق ،در این جهان در ابتال غرق

، و مردگی دل. و تخم رغبت در آخرت سه ، و اندکی علمتخم رغبت در دنیا سه چیزست: درازی املو 
، و دل. و تخم رغبت در حق سه چیزست: قبول کردن ندای ازىل یگ، و زندو نور علم  ،امل یچیزست: کوتاه

  ، و حرمت سر نگاه داشنت.کام دلفروشکسنت 
  

  میدان چهل و ششم مواصلت است
مواصلت سه چیزست: مواصلت عذر با ». واسجد واقرتب«از میدان رغبت میدان مواصلت زاید. قوله تعاىل: 

داری و از موىل پسندکاری. نشان مواصلت  و مواصلت دوست، ، و مواصلت جهد و از ملک یاریپذیرفتکاری
نشان مواصلت جهد و توفیق ظاهر ، و خوشی در دل. و آرامش در خوی ، وعذر ظاهر گشنت برکات در فعلست

داری و از موىل پسندکاری  ، و استجابت دعاها. و نشان مواصلت دوست، و قبول دلهاگشنت برکاتست بر اسرار
  ، و گشاد حکمت. ، و بزرگی همتبر انفاسظاهر گشنت برکاتست 

  

  میدان چهل و هفتم مداومت است
محافظت » حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی« از میدان مواصلت میدان مداومت زاید. قوله تعاىل:

، و مداومت و مداومت سه قسم است: مداومت تن بر ورد، و مداومت مقام کردنست در مقصود. مداومتست
، و اند: عابدست بر امید و بیداری با وی همراه مداومت سر بر ضبط. مداومان تن بر ورد سه ،زبان بر ذکر

، و عارفست بر مهر و ، و زاهدست بر بیم و نیازمندی با وی همراهزاهدست بر بیم و نیازمندی با وی همراه
خواه اضطرار با وی  ت، و حاجاند: عذرگوی مالمت با وی همراه مداومان بر ذکر سهخجالت با وی همراه. و 

، و اند: متفکرست و اعتماد با وی همراه ، و مناجات گوی لذت با وی همراه. و مداومان بر ضبط سههمراه
  ، و ناظرست افتقار با وی همراه.متذکرست اخالص با وی همراه

  

  میدان چهل و هشتم خطرتست
س تن را و لحظت چشم را. خطرت سه از میدان مداومت به میدان خطرت زاید. و خطرت دل را چنانست که نف

، و خطرت بصوت. اما خطرت غفلت را در آن سه محنت است: وقت ، و خطرت بیقظتاست: خطرت بغفلت
، و دشمن را ، و شیطانرا طمع. اما خطرت یقظت را در آن سه برکتست: هوا را نقصان، و دل را پوششرا زیان
، و ، و پیوسنت با حقیقته تحفه است: مشغول شدن علم، و وقت را بخت. و اما خطرت صوفت را در آن سدرد

  اند همه در خطرند. نگریسنت بحق. و آنان که برون این خطرة
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  میدان چهل و نهم همت است
همت خواستست از دل بقیمت  ».قد یعلم ما انتم علیه«از میدان خطرت میدان همت زاید است قولعه تعاىل: 

، و ،و غایت امید وی آندنیا و آن بوی قطعیست؛ منبع علم مرد آن دل. همتهای عالم سه است: یکی همت در
، و بر دل وی در دست مرد عنان آن ؛، آن برق نجاتستاما همت در عقبی! و نعوذ باللّه قطب آسیا بسعی وی آن؛

مرد را بیک نیاز از همه نیازها  ؛، آن بشارت فوزست، و بر روزگار وی نشان آن. و اما همت بحقعنوان آن
و آن  ،کسی قیمت ویست، و بیک در از همه درها مقیم کند. همت بندها آزاد کند ، و بیک بند از همهنیاز کند بی

  ، و بر ابد مهرویست.بهمت از ازل نشان ویست
  

  میدان پنجاهم رعایت است
یدن. رعایت براستا کردنست و کوش». فما رعوها حق رعایتها«از میدان همت میدان رعایت زاید. قوله تعاىل: 

، و ، و سر را. رعایت همت آنست که یقني را باظن بدل نکنی، و وقت رارعایت اهل حق سه چیزست: همت را
، و ، و فراست از تمیز جدا کنی. و رعایت وقت آنست که از عالیق ننگ داریاهام را در وسواس نیامیزی

که خویشنت را بدست امانی  ، و هر نفسی بحق بند کنی. و رعایت سر آنستخویش را از اسباب دریغ داری
  العینی بخود باز نیآیی. ، و از حق طرفة، و در زرق خویش میانجی نه پیچیندهی

  

  میدان پنجاه و یکم سکینه است
سکینه آرامش ». هوالذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنني«از میدان رعایت میدان سکینه زاید. قوله تعاىل: 

، و در ش آزادی آن دلها را. و سکینۀ دل در سه جایست: در توحیداست که حق بفرستد بر دل دوستان خوی
و شناخت خداوند نا  ، و در یقني. اما سکینۀ توحید را در دل سه علمست: ترس است از روز ناآزمودهخدمت

دوست داشنت وی نادیده. و اما سکینه در خدمت سه عمل کرد: در دل داد بسنت کرد تا باندک  ، واندر یافت
سکینه در یقني سه عمل کرد: در دل بتقسیم قسام ، و بر اهل اعتماد کرد تا از وسواس آزاد گشت. و گشت توانگر

، و وکیل به پسندید تا از ، و ضر و نفع از یک جای دید تا از حذر فارغ گشترضا داد تا از احتیال برآسود
  عالیق رها شد.

  

  میدان پنجاه و دوم طمأنینت است
و طمأنینت آرامش است با انس. ». یا ایتها النفس المطمئنه« طمذنینت زاید. قوله تعاىل: از میدان سکینه میدان

، و طمأنینتست بر مهر. اما طمأنینت بر نقد سه است: از ، و طمانینت بر امیدو آن سه قسم است: طمانینت بر نقد
طمأنینت بر امید سه است: ، و از مخلصان بضمان و ، و از عاقالن بتجربه، و  از غافالن بملکغافالن بملک

طمانینت را ، و مزد است منقطع بدل آرامیده. اما ، و مزد است منتظر بدل آرمیدهمزد است مکنسب بدل آرمیده
  ، و بمهر وی از مهر خود.، و بیاد وی از یاد خودبر مهر سه نشانست: مشغول بودن بکار وی از کار خود
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  میدان پنجاه و سیم مراقبتست
مراقبت به کوشیدنست. و آن سه چیزست:  »ال یفرتون«ینت میدان مراقبت زاید. قوله تعاىل: از میدان طمان
، و ، و مراقبت سر. اما مراقبت خدمت بسه چیز توان یافت: بزرگ آمدن فرمان، و مراقبت وقتمراقبت خدمت
، وغلبۀ مهر. طرات، و صفای خ، و شناخنت ریا. و مراقبت وقت بسه چیز توان یافت: بفنای شهواتبدانسنت سنت

  ، و برگشنت از انس.، و رها گشنت از خودو مراقبت سر بسه چیز توان یافت: بگم شدن از گیتی
  

  میدان پنجاه و چهارم احسانست
گفت در جواب وی: هيلع روح قدس را ملسو هيلع هللا ىلص از میدان مراقبت میدان احسان زاید. احسان آنست که سید ولد آدم

تر خلق بیافت این میدان سه مردند: یکی  اوىل». بینی ستی چنانکه ویرا میخدایرا پر» «أن تعبداللّه کأنک تراه«
هوا در عزم  ؛سیم غرقه گشته در وجد ،، و دیگر واله گشته در هیبتغرقه گشته در دریای توحید از زندگانی نومید

وجد گم تفرق در  ، و، و اسباب در جمع گم شده، و تفرق در وجد گم شدهر جمع گم شده، و اسباب دگم شده
بدل  ؛، و از دل درد پیدا و بسو بساز تن سمع پیدا  ؛، و تفرق در وجد گم شدهو اسباب در جمع گم شده ؛شده
  از تالشی انسانیت و خمود هوا و عنای عالیق برست. ؛، پنداشت که بعیان دیددید

  

  میدان پنجاه و پنجم ادبست
ادب بحد زیسنت است و قدم باندازه ». لحدود اللّه الحافظون«از میدان احسان میدان ادب زاید. قوله تعاىل: 

، و اما در خدمت اجتهاد و تکلف نه ، و در معاملت.، و درمعرفتنهادن. و آن در سه چیزست: در خدمت
، و صالبت و در معاملت سه چیزست: رفق و مداهنت نه، و سماجت و تهاون نه. اما ادب احتیاط و وسواس نه

  ف نه.، و یاد نعمت و المناقشت نه
  

  میدان پنجاه و ششم تمکنست
و ال «از میدان ادب میدان تمکن زاید. تمکن آنست که کار مرد را ملک گردد که از کوشش باز رهد. قوله تعاىل: 

، و از دل ، و از تن در سه جایتمکن از سه چیز باید: جسنت از خوی در سه جای». یستخفنک الذین ال یوقنون
، و در ، در سه جای: در بیماریاما در تن، در بیم و در خشم و در حاجت. و یدر سه جای. اما تمکن در خو

  ، و در همت.غریبی و در درویشی. و از دل در سه جای: و در تمییز
   

  میدان پنجاه و هفتم حرمتست
حرمت آزرم داشتنست. آن سه قسم ». ما لکم ترجون للّه وقار«از میدان تمکن میدان حرمت زاید. قوله تعاىل: 

احرتام خدمت را سه نشانست: عني آنرا در دین شکوه  ، و احرتام سر را.و احرتام ذکر را، است: احرتام خدمت را
و نفس خود را در آن بتقصري متهم کنی و معیوب بینی. اما احرتام ذکر ، ، و بهدایت آن از موىل شادی کنیداری
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، و بی وی خود را خوانی ل موىل را یاد نکنی، و در غیبت درا سه نشانست: سخن هزل را در ذکر حق نیامیزی
، و ، و اگر امید داری خود حق نه بینیترسی مهر نربی وی را خود باشی. اما احرتام سر را سه نشانست: اگر می

  اگر گستاخی کنی تعظیم نگاه داری. 
  

  میدان پنجاه و هشتم غريت است
و آن سه چیزست: آن چیز نیست. غري آن بجای از میدان حرمت میدان غريت زاید. غريت رشکست بر چیزی که 

، و مؤمن بازرگان: و هرچه از ، و دین مایه، و خرد پريایه، و وقت است. اما عمر دوکانست، و دالستعمرست
و آنچه از عمر مانده است یا  ؛و آن نفس که در آنیم یا تحفه است یا داغ ؛عمر گذشت تاوانست یا درمان
، و مراقبت قفل آن. و مؤمن محتاج: هر چه از نفس ، و شیطان دشمنمردست زهرست یا تریاق. و دل خزینۀ

افزاید از مایه  ، و هرچه در دعوی میکاهد زاید از قیمت می ، و هرچه در دنیا میافزاید کاهد در دل می می
ا از قاتل ترست ویر ، دشمنکاهد. وقت مرد ساعت غیبت مردست از خود: هر آنکه آنرا بر مرد بپوشاند یا بربد می
ترست از دو  وقت بر خداوند وقت گرامی ؛از زایندهٔ وی ترست ، بر وی گرامیو هرکه آنرا بر وی تقویت کند ؛وی

  جهان وی.
  

  میدان پنجاه و نهم جمع است
جمع از پراکندگی سه چیز برسنت ». ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون«از میدان غريت میدان جمع زاید. قوله تعاىل: 

، و مالمت و وحشت از خلق ،ناپراکندگی دلرا سه نشانست: نا بایسنت افزونی ؛لست و نیت و وقتاست: برسنت د
، و موافق افتادن قصد. و ، و آرزومندی بعلمنشان ناپراکندگی نیت سه چیزست: شريینی خدمتاز زندگانی. و 

  ، و صحت فراست.، و تولد حکمتنشان ناپراکندگی در وقت سه چیزست: حالوت مناجات
  

  یدان شصتم انقطاعستم
، و با حق انقطاع از غري حق بریدن است» انی مهاجر اىل ربی«از میدان جمع میدان انقطاع زاید. قوله تعاىل: 

، سیم بکل. منقطع بعذر را سه نشانست: نفس ، و دیگر بجهدبا حق سه مردانند: یکی بعذربودنست. منقطعان 
، و عمر در جهد. و ، و زبان در ذکرد را سه نشانست: تن در سعی، و زبان گشاده. و منقطع بجه، و دل زندهمرده

  ، و از تعلق آسوده.، و با خود بیگانهمنقطع بکل را سه نشانست: با خلق عادیت
  

  میدان شصت و یکم صدقست
صدق راستیست. و صدق را ». رجال صدقوا ما عاهدهم اللّه«از میدان انقطاع میدان صدق زاید. قوله تعاىل: 

، و در ، و غیب. اما آنچه ظاهرست سه چیزست: در دین صالبت، و باطناست: اول درجه ظاهر سه درجه
، و از و آنچه نمایی داری ،، و در معاملت حسنت. و آنچه باطنست سه چیزست: آنچه گویی کنیخدمت سنت
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، و بنزدیک ی، و آنچه نیوشی به بینکه آواز دهی باشی. و آنچه غیب است سه چیزست: آنچه خواهی یابیآنچه 
  شمری باشی. وی آنچه می

  

  میدان شصت و دوم صفاست
اند:  اهل صفا سه گروه». فما و هنوا لما اصابهم فی سبیل اللّه«قوله تعاىل: از میدان صدق میدان صفا زاید. 

 دیگر گروه انبیااند صلوات اللّه، و از غفلت معصوم. و ، و از تهمت دور، از شهوت پاکیکی از آن فرشتگانند
، و اند از مومنان اهل صفا دون انبیا یک گروه، و از معاصی معصوم. و ، و از زینت دور، از تراجع پاکعلیهم

   ، و سرها باطالع وی آراسته.، و دلها با موىل پیوستهاند از سلطان نفس رسته ایشان قومی
  

  میدان شصت و سیم حیاست
و شرم علمیست ، ، و شرم حصار دینحیا شرمست». منکمفیستحیی «از میدان صفا میدان حیا زاید. قوله تعاىل: 
، از خلق آنکس ، و شرم عارفان از حق، و شرم جوانمردان از فرشتگاناز علمهای کرم. شرم غافالن از خلقست

از فرشتگان شرم آنکس ، و عظمت اللّه نشناسد. و ، و از قبول ایشان نیوشدشرم دارد که از آب روی خود برتسد
، و از حساب اندیشه دارد. و از حق شرم آنکس دارد که دل بینا ، و از گناه باک دارداعتماد دارد دارد که بر غیب

  ، و ضمري از ریبت جدا دارد.، و سر آشنا دارددارد
  

  میدان شصت و چهارم ثقت است
 ثقت بسنت گذاشتنست و». فهو رب السماء واالرض انه لحق«از میدان حیا میدان ثقت زاید. قوله تعاىل: 

، و از صفای نظر. از صدق تصدیق سه ، و از حسن ظناز سه چیز خیزد: از صدق تصدیق و آن استواری امید.
، و ، و انس نوازنده. و از حسن ظن سه چیز زاید: خرسندی باندک، و رجای انگیزندهچیز زاید: خوف سوزنده

، و حکمت ات غیبی، و اشارفظی، و همداستانی بمرگ. و از صفای نظر سه چیز زاید: فتوح لشکیبایی در کار
  لدنی.

  میدان شصت و پنجم ایثارست
ایثار برگزیدن ». و یؤثرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصة«از میدان ثقت میدان ایثار زاید. قوله تعاىل: 

، و دعا ، که ثنا از شغل بهدنیا بر خلق» از«تر. بر نیکوتر ایثار در سه چیزست: یکی ایثار  اولیرتست بر آنچه کمینه
، و ، و فراغت از جوانی برتر، که دل از زندگانی بهرتدیگر ایثار از عمر بر دل، و بهشت از بها برتر. و از گنج مه

، و در تفکر ، و در خلوت نیاالید، که دین در فراغت بیاسایدایثار از عالیق بر دینآشنایی از جان عزیزتر. سیم 
  بیفزاید.
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  میدان شصت و ششم تفویض است
تفویض کار ». و افوض امری اىل اللّه ان اللّه بصري بالعباد«میدان ایثار میدان تفویض زاید. قوله تعاىل: از 

، و در حساب خلق. تفویض در دین آنست ، و در قسمو آن در سه چیزست: در دینبخداوند باز گذاشنت است. 
، و چنانکه آن ر آن نیاویزی، و هر چه وی برخصت فرو نهاد دکه تکلف خود در آنچه وی ساخت نیامیزی

، و ببهانۀ دعا با میگردد با آن میسازی. و تفویض در قسم آنست که بمحنت احتیال عقل خود را عذاب نکنی
، و باستقصاء طلب یقني خود متهم نکنی. و تفویض در حساب خلق سه چیزست: اگر حکم معارضه نکنی

، ، و اگر بر طاعت بینی آنرا سعادت نشمری و امید داریسیایشانرا بگناهی مبتال بینی آنرا شقاوت نشمری و برت
  و بظاهر محتمل ایشانرا نداری و تصدیق ایشانرا مطالب نکنی.

  

  میدان شصت و هفتم فتوح است
. فتوح نامیست آنرا که »ما یفتح اللّه للناس من رحمة فال ممسک لها«از میدان تفویض میدان زاید. قوله تعاىل: 

، و آنرا سه رزق و عیش استاخواسته آید. و آن سه قسمست: یک قسم از آن فا ارادت از غیب ناجسته و ن
، و ناشنیده با دیگر آن علم لدنی است نا آموخته با شریعت موافق، و نامنتظر. و ، و نامکتسبشرطست: نامطلوب

، و قبول ای نیکان، و دع، و ناآزموده در حکمت پسندیده. سیم نشانهای غیبی از بشارت خوابهای نیکودل آشنا
  دلها.

  

  میدان شصت و هشتم غربتست
، و آن غربا کیانند اولو بقیة غربااند »أولوا بقیة ینهون عن الفساد.«میدان غربت زاید. قوله تعاىل:  از میدان فتوح

، و مردگان مان: زندگان همانانند اند: اول گروه بريون ماندگان از خان غربا سه گروه طوبی ایشانرا. جملۀ
و فردا  ،، و مردگان شهیدانگروه مومنانند در میان منافقان: زندگان مجاهدان ، و فردا شفیعانند. و دیگرشهیدانند

، و با جهان و جهانیان اند ، و بدل در آسماناند اند در میان غافالن: بنت در زمني شفیعان. سیم گروه عارفان
  بیگانگانند.

  میدان شصت و نهم توحیدست
فاعلم انه «، قوله تعاىل: ، و یکتا دانسنت، و یکتا دیدنمیدان توحید زاید. توحید یکتا گفنت استاز میدان غربت 
، و حاجز میان دوست و دشمن. ، و در همه معرفت دنیا و دین. اما یکتا گفنت سر همه علمهاست»ال اله اال اللّه

  ، و اخالص بنای آن و وفا شرط آن.شهادت علمست
، و پاکی ر آنرا و باطن آنرا سه وصفست: اول گواهی دادن الّه تعاىل را بیگانگی در ذاتو گفتار توحید را و ظاه

شبه  دیگر گواهی دادن اللّه را بیکتایی در صفتها که در آن بی! و ، سسبحانه و تعاىلاز جفت و فرزند و انباز و یار
، و در آن نام نه دور از اوهام ، کیف آن نامفهوم و ما محاط و نامحدود و، و آن ویرا صفت است نامعقولاست

، که نامها ویرا گواهی دادن است اللّه را بیکتایی بنامها حقیقی ازىل! سیم ، سبحانه و تعاىلمشارک و نه مشابه
آنچه نام ویست آن نام ویرا حیقتست قدیم ازىل و  ؛ویرا هم نام هست حقیقتست و دیگر آنرا عاریتی. آفریدهٔ
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و رحمن نامهای ویست که بدان قانست آفریده است محدث بسزای ایشان. اللّه ، و آنچه نامهای خلسزای وی
  نامها کسی دیگر را نخوانند.

در اقرارست و در آال: و اما یکتایی در اقرار آنست که بنهادن قدرها متوحدست یگانه بعلم و اما یکتا دیدن وی 
، و آن بر حکمت استآن نیست. دیدن ، و کس را جز از وی علم آن و حکمت واسع ازىل و حکمت واسع ازىل
کس را جز وی آن نیست. و اما یکتایی وی در اقسام  ؛، و پیش بردن آن بر قدرتستراست دانسنت آن بر حريتست

، و وقت نگاه داشته. ، بصالح هرکس دانسته، بسزای قدر هرکس دیدهبخششهای ویست بخودی خود میان خلق
بکس  ، و نهنه کس را جز از وی شکر و منت ؛: معطی ویست و یکتااما یکتایی در آالی وی بیگانگی ویستو 

  ، نه دیگری را جز از وی منع و محنت.جز از وی حول و قوت
، و ، و رعایت اخالص، و در همتست. اما در خدمت ترک ریاست، و در معاملتستاما یکتا دانسنت در خدمتست

دوام اعتماد. و اما در همت کم کردن هر چه جز از ، و ، و تحقیق ذکرضبط خاطر. اما در معاملت تصفیت سرشت
  ، و بازرسنت به آزادی دل از هر چه جز از وی.، و فراموش کردن هر چه جز از ویوی

  

  میدان هفتادم تفریدست
». ذلک بان اللّه هوالحق و أن ما یدعون من دونه هو الباطل«قوله تعاىل:  از میدان توحید میدان تفرید زاید.

، و یکی بیان آن در توحید برفت. و اقسام تفرید سه است: یکی در ذکرست ،یگانه کردن همتستحقیقت تفرید 
، و نه در طلب چیزی ، و یکی در نظر. در ذکر آنست که در یاد وی نه بر بیم باشی از چیزی از ویدر سماع

از سه ندای وی ، و نه برکوشیدن چیزی باشی بجز از وی. و در سماع آنست که در گوش سر باشی جز از وی
سیم ندای  ؛دیگر ندای فرمان بخدمت خود در هر طرف ؛بریده نیاید: یک ندای بازخواندن باخود در هر نفسی

، و نشان آن سه چیزست: یکی آنکه مالطفت در هر چیز. و در نظر آنست که نگریسنت دل از وی بریده نیاید
، سیم آنکه مرد از خود بیخرب اغل مرد را درنیابد، ودیگر آنکه تفرقۀ دل بهیچ شگردش حال مرد را بنگرداند

  ماند.
  

  میدان هفتاد و یکم علم است
. علم دانش است. و آنرا اقسام سه است: »و ما بعقلها اال العالمون«از میدان تفرید میدان علم زاید. قوله تعاىل: 

، و اند ، و عواقب تجارباند ، و علم من لدنی است. اما استدالىل ثمرات عقول، و علم تعلیمیعلم استدالىل
، و ، و اما تعلیمی آنست که خلق از حق شنیدند در بالغاند بر تفاوت درجات والیت تمییز که آدمیان بدان مکرم

لدنی سه علمست: یکی علم حکمت در ، که دانایان بدان عزیزند در دو جهان. اما از استادان آموختند در تلقني
، سیم علم حکم پرنده از حق یگر علم حقیقت در معاملت با حق یافته با نشان، و دصنایع دانش آن یافته بنشان

  راست صلوات اللّه علیه. ، و آن خضربدیده از غیب
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  و دوم بصريتست میدان هفتاد
، و ابصار سه ور کردنست بصر دیده». جعل لکم السمع واالبصار«از میدان علم میدان بصريت زاید. قوله تعاىل: 

، سیم بصر فراست است. اما بصر عقل قواید آن سه است: یکی ، دوم بصر حکمتستقلستاول بصر ع است:
، دیگر بدیدن مراتب خلق ؛، که آن سبب رسنت است از مالمت، و کوشیدن عواقب خودشناخنت سود و زیان خود
م سی ؛، و این سبب سالمت است، و بهرهٔ هر یک در عزم، و قوت هر یکی در خودو طاقت هر کسی در خوی

اند و جز  و همه موازین عقل ؛، و این لباس کرامتستبدیدن اولیرت هر چیز در هر کار و در هر هنگام و با هرکس
، ئ ازین همه محنتست. و اما بصر حکمت را سه عالمت است: بدیدن شفقت در هر فرصت تا جنگ برخیزد

، و شادی این ت تا آشنایی زاید، و بدیدن اشارت حق در هر صنعیبدیدن حريت در هر قسمت تا شتاب برخیزد
، و فراست باستدالل اما فراست بر سه نوعست: تفرس بتجربت و این همه ممیزانرا هستطریق خصوصیتست. و 

، و فراست بنظر دل و این بدان نورست که مومنان در دل دارند. فراست تجربتی بدیده و این همه عاقالنرا هست
، و ، و قیاس عقلی در جز از دیناست استدالىل قیاس شرعیست در دینو فر ؛است یا شنیده یا بخرد در یافته

، یا هاجی که در ضمريی آید و و فراست نظری برقیست که در دل تابد و راست آید ؛قیاس طبیعی که عامه راست
  هيلع.، و آن خضر، یا وقوفست بقطع برحکم غیبی بعینهآخر آن هاجی حقیقت بود

  

  میدان هفتاد و سیم حیاتست
هر دل  زندگانی دل سه چیزست. و». او من کان میتا فاحییناه«دان بصريت میدان حیات زاید. قوله تعاىل: از می

، و دیگر زندگانی امید با که در آن ازین سه چیز چیزی در وی نیست مردارست: یکی زندگانی بیم است با علم
، و راه وی راست. و چشم وی بیدار، و ، سیم زندگانی دوستی با علم. زندگانی بیم دامن مرد پاک داردعلم

ی ، و سرو، و راه نزدیک. و زندگانی دوستی قدر مرد بزرگ داردزادش تمام ، وزندگانی امید مرکب بربدارد
علم دوستی  ، و دوستی بیعلم امید مرجیانست ، و امید بیعلم بیم خارجیانست بی، و دل وی شاد. بیم آزاد

  در بیم و امید و در دوستی. اباحتیانست. و آن علم علم حدست و شرط
  

  میدان هفتاد و چهارم حکمتست
چنانکه آن حکمت دیدن چیزیست ». یؤتی الحکمة من یشاء«از میدان حیات میدان حکمت زاید. قوله تعاىل: 

آن سه درجه است: یکی درجۀ ، میان انبیا و اولیا مقسوم. و ای شریفست چیزست. میان عقل و علم درجه
، و ، سیم درجۀ بدان زیستنست. درجۀ دیدن شناخنت کاریست بسزای آن کاررجۀ گفتنست، و دیگر ددیدنست

و این عني حکمتست. و درجۀ راندن هر  ؛، و شناخت هرکس در قالب آنکسنهادن آن چیزست بجای آن چیز
نای و این ب ؛، و شناخنت باطن هر سخن در ظاهر آن، و بدیدن آخر هر سخن در اول آنسخنست در نظري آن

، و وزن معامله حکمتست. اما درجۀ زیسنت بحکمت و زن معامله با خلق نگاه داشتنست میان شفقت و مداهنت
و این ثمرٔه  ؛، و وزن معامله نگاه داشنت با حق میان هیبت و انسنگاه داشتنست میان شفقت و مداهنت

  ، فافهم.حکمتست
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  میدان هفتاد و پنجم معرفتست
 معرفت »تری اعینهم تض من الدمع مما عرفوا من الحق.«رفت زاید. قوله تعاىل: از میدان حکمت میدان مع

شناخت است. و این سه بابست و سه درجه بر سه تربیت: اول باب شناخت هستی است و یکتایی با هم 
سیم شناخت نیکوکاری و دوست داری و نزدیکی. و  ؛و دیگر شناخت تواناییست و دانایی و مهربانی ؛مانستنی

، و سیم باب بنای اخالصست. راه فرا باب اول ، و دیگر باب بنای ایمانسترفت اول باب بنای اسالمستمع
و  ؛و راه بباب دوم بدیدار حکمت صانعست در خور شناخنت نظایر ؛بدیدهٔ تدبري صانعست در گشاد و بند صنایع

، و این باب باز پسني میدان راه بباب سیم بدیدار لطف موىل است در شناخنت کارها و فرو گذاشنت جرمها
  ، طریق دل آرایی و شادی افزایی و مهرگشایی.عارفانست و کیمیای محبان و طریق خاصان

  

  میدان هفتاد و ششم کرامتست
کرامت از باری تعاىل بر مراتب است ». وجعلنی من المکرمني«از میدان معرفت میدان کرامت زاید. قوله تعاىل: 

و دیگر کرامت ؛آنست» کرمت علی«اند: یکی کرامت هدایت و اجتباء  انني آن سهاز عد و حد بريون. اما قو
آنست. کرامت هدایت سه  »وجعلنی من المکرمني«، سیم کرامت بقربت است ؛آنست »آدم کرمنا بنی«، کفایت

، و صدق یقني در قسمت. و کرامت ، و متابعت سنت در اخالق و خدمتنشانست: استقامت احوال در اسالم
، و ناز و خوی خوش حیلت ، و خصومنت و عافیت بیحیلت ت را سه نشانست: رزق و روز بروز بیکفای
ومفاوضة خري و ، ، و وفاق استقبالمداهنت و تذلل. وکرامت بقربت را سه نشانست: سبکباری خدمت بی

  مستجابی دعا.
  

  میدان هفتاد و هفتم حقیقت است
اصول حقایق سه است با آنکه ». و علمناه من لدنا علما«: از میدان کرامت میدان حقیقت زاید. قوله تعاىل

شرایع همه حقایقست و هر چه حقست همه حقیقتست. از آن سه حقیقت یکی آنست که اللّه تعاىل بدان 
، و اسرار وی در ، علم خدای بپا و سر هر کار و نهاد هر کار علم آن ویراستعالمست و بدان واقف و یکتا و بس

، حقیقت آنست که در خضر آموخت صلوات اللّه علیههای وی بر خلق وی. ودیگر  ویل پوشیده، و تأاحکتم وی
، کشنت غالم ، وو از آن سه چیز در تنزیل پیدا کرد: شکسنت کشتی ؛بدان داناهيلع ، و خضر هيلعپوشیده بر موسی

گاه، و م، و عارفان بدان داناو راست کردن دیوار. سیم حقیقت آنست که حکیمان بدان بینااند و  ؛بتصران از آن آ
ابصار ». فاذا هم مبصرون«، سیم ابصار. ، و دیگر فراستآن هزار جزوست بهزاد درجه بر سه ترتیب. اول الهام

آن چیز رهی را آنچه خواهد چندانکه خواهد آنرا ور کردن اللّه  دیدن چیزیست چنانکه آنست بنزدک اللّه و بدیده
  که خواهد.

  



  

٢٧ 

  ستمیدان هفتاد و هشتم والیت
قوله تعاىل:  ، و اوتاد در میان ایشان.اند اولیااند از میدان حقیقت میدان والیت زاید. ایشان که اهل این طبقه

، و ، و سخاوت نفسو اولیا را سه نشانست: سالم دل». أال ان اولیاء اللّه الخوف علیهم و ال هم یحزنون«
، و بسند با خود. و سخاوت نگ با خلق، و جنصیحت خلق. سالمت دل رستگی از سه چیزست: گله از حق

، و منتظر نبودن ، و بدل باز داشدن از آنچه خلق درآنندنفس را سه نشانست: دست بداشنت از آنچه خودخواهی
، و همۀ ر ، و بر بدکاران ببخشودنچیزی بیشی را از دنیا. و نصیحت خلق را سه نشانست: نیکوکارانرا یاری دادن

  ، و کم آزاری.، و جوانمردیصل این نیکودلیستنیک خواسنت. این اخالق ا
  

  میدان هفتاد و نهم تسلیم است
خویشنت بحق سرپدنست. هرچه میان تسلیم ». و سلموا تسلیما«از میدان والیت میدان تسلیم زاید. قوله تعاىل: 

ن سه قسم است: بنده است با موىل تعاىل از اعتقاد و از خدمت و از معاملت و از حقیقت بنا بر تسلیمست. و ای
، سیم تسلیم تعظیمست. تسلیم توحید سه چیزست: خدایرا نادیده ، و دیگر تسلیم اقسامستیکی تسلیم توحیدست

معاوضۀ چیزی پرستیدن. و تسلیم اقسام سه چیزست: بر وکیل وی اعتماد  ، و بی، و نا دریافته را پذیرفنتبشناخنت
نفس بگذاشنت. و تسلیم تعظیم سه چیزست: سعی خود را ، و کوشش در حظ ، و بظن نیکو حکم پذیرفنتکردن

  ، و نشان خود در فضل وی کم دیدن.، و جهد خود در معونت وی کم دیدندر هدایت وی کم دیدن
  

  میدان هشتادم استسالمست
و  استسالم حقیقت اسالمست.». وأمرنا لنسلم لرب العالمني«از میدان تسلیم میدان استسالم زاید. قوله تعاىل: 

، سیم از خود برسنت. شرک سه است: شرک ، و دیگر از خالف برسنتن سه درجه است: اول از شرک برسنتآ
، و شرک کهني ریاست. هر که ازین سه شرک برست از سه کار ، و شرک میانني شکستبزرگ خود معروفست

سه چیزست: ، و شکسنت عهد. ورسنت از خود ، و سخط بر حکمعظیم برست. و خالف سه است: بدعت در دین
  ، و تحکیم خویش. ، و احتمال خویشرسنت از پسند خویش

  

  میدان هشتاد و یکم اعتصام است
و ». واعتصموا بحبل اللّه جمعیا«از میدان استسالم میدان اعتصام زاید. اعتصام دست بر زدنست. قوله تعاىل: 

 و دیگر دست بقرآن ؛آنست »فقد استمسک بالعروة الوثقی«، که اعتصام سه است: اول دست بتوحید زدنست
» و من یعتصم باللّه«، که سیم دست بحق زدنست ؛آنست »اعتصموا بحبل اللّه«، که زدنست و کار کردن بدان

، و حکم از یک در. و ، و کار از یک جایآنست. اعتصام بتوحید سه چیزست: درست بدیدن که پادشاه یکتاست
، و پذیرفتگاران قرآن. و اعتصام بحق سه ، و آرندهٔ قرآنستاعتصام بقرآن سه چیزست: بدانسنت که دین بقرآن

  ، و دست مهر بلطف وی زدن.، و دست نیاز برب وی زدنچیزست: دست اعتماد بضمان وی زدن
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  میدان هشتاد و دوم انفرادست
تقوموا للّه قل انما اعظکم بواحدة ان «از میدان اعتصام میدان انفراد زاید. انفراد یگانه گشنت است. قوله تعاىل: 

، وا نفراد متوکالنست در صحبت بر سه وجه است: انفراد قاصدانست در تجرید قصد انفراد »مثنی و فرادی
، و انفراد واجدانست در صولت هیبت یا در نسیم انس. انفراد قاصدانرا سه نشانست: قدم از خود و از دو توکل

بجز حق خرسند نابودن. و انفراد از متوکالن سه  ، و از حق، و خویشنت در پیش خویش نبندیدنگیتی بر گرفنت
سه چیزست:  ، و از تدبري خود بگریخنت. و انفراد واجدان، و عالیق نپذیرفنتچیزست: از اسباب بر نا رسیدن

  ، و نفس غرق.، و دل غایبفانی سنف
  

  میدان هشتاد و سیم سرست
و ، سر آن خالصه مردست که با حق دارد». رارهمواللّه یعلم اس«از میدان انفراد میدان سر زاید. قوله تعاىل: 
آن سه استک یکی از آدمیان ، و مردانرا از خود حکایت نتوان کرد. و نهان که هرگز زبان از آن عبارت نتواند کرد

و آنچه از  ؛، آنچه از آدمیان نهانست خدمت خلوتست، و سیم از خود نهان، و دیگر از فرشتگان نهاننهان
و آنچه از خود نهانست استغراق در مواصلت حق است. و شرایط  ؛کاشفۀ حقیقت استفرشتگان نهانست م

 ؛، و بازداشنت ایذاء خود از خلق، و ضایع ناکردن حق خلقخدمت خلوت سه چیزست: شناخنت علم خدمت
، هرکرا چنني باشد خلوت جنایت باشد. و عالمات مکاشفت حقیقت سه چیزست: فراخی دل پذیرفنت قدرت را

، و دیده باز کردن آالء حق را جل جالله و تم افضاله. و استغراق در مواصلت ریک دیدن عذرهای خلق راو تا
، و مهر ، و امید بیک چیزحق طرفیست چون برق که بنده را چشم دل بر حق آید میان سه چیز: بیم از یک چیز

  ، و هر چه جز از وی ناچیز و گم.و آن چیز حق ؛در یک چیز
  

  چهارم غناست میدان هشتاد و
غنا توانگریست جملۀ آن سه چیزست: غنای ». و وجدک عایال فاغنی«از میدان سر میدان غنا زاید. قوله تعاىل: 

، و آنچه از حرامست ، و غنای دل. غنای مال بر سه گونه است: آنچه ار حاللست محنتست، و غنای خویمال
و  ؛»الغنی عن النفس«است که در خربست که  ، و آنچه افزونیست عقوبتست. و غنای خوی از نفسلعنتست

است  »غناء القلب«، و آن غناء دل سه چیزست، و جوانمردی. و و خرسندی،غنای نفس سه چیزست: خشنودی
  ، و آرام از هفت آسمان و زمني برتر.، و مراد از بهشت بزرگرتکه در خرب است: همت از دیا مهمرت

  

  میدان هشتاد و پنجم بسط است
بسط ». افمن شرح اللّه صدره لالسالم فهو علی نور من ربه«غنا میدان بسط زاید. قوله تعاىل و تبارک: از میدان 

، و دیگری بسط خدمت گشادن موىل است دل و وقت و همت بنده را. و آن بر سه گونه است: یکی بسط دعا را
. و ، و سؤال باستخارتهیبت ، و تضرع با، و سیم بسط طلب را. بسط دعا را سه نشانست: مناجات با حرمترا

. و ، و دل بوقت ورد شتابان، و ورد فراوان از خلق نهانبسط خدمت را سه نشانست: کار فراوان برش آسمان
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، و فکرت اندک و ، و خدمت اندک و حالوت فراوانبسط طلب را سه نشانست: سماع اندک و فایده فراوان
  دیدار فراوان.

  

  میدان هشتاد و ششم انبساطست
انبساط نزدیکی ». فأووا اىل الکهف ینشر لکم ربکم من رحمة«میدان بسط میدان انبساط زاید. قوله تعاىل: از 

که گفت: ملسو هيلع هللا ىلص ردی مقتدی بدعای مصطفیمنیوشیدن و دیدار خواسنت است. جویندگان دیدار سه مردند: 
و خویشنت را سزاوار ، ، و ویرا سه چیز: بجای بدیدار گردیدنکنند دعا می» اسألک لذة النظر اىل وجهک«

، و در اصل بدیدار گرونده. ، و بر عادت جویندهو مردیست در غفلت خواهنده ؛پی بردنملسو هيلع هللا ىلص ، و بمصطفیندیدن
  ، و جان بآرزو آمیخته.، و دل افروختهسیم مردیست منبسط نفس سوخته

  

  میدان هشتاد و هفتم سماعست
سماع بیدار کردنست از ». اللّه فیهم خرياالسمعهمولو علم «از میدان انبساط میدان سماع زاید. قوله تعاىل: 
زنده ، تا خفته کیست و آرامیده کیست و کشته چیست. سماع خواب و جنبانیدنست از آرام و آب دادنست کشته را

که  سیم آنست ؛...؛، و اهل سماع سه مردانند: یکی آنست که حظ وی از سماع معنیست و حاصل آنکننده است
، یان صوت و معنی و اشارات آن. اما آن پیشني استقبال کرد سماع را بسه چیز: بگوش سرایست م حظ وی لطیفه
مرد دوم ، و از غم و از شغل. اما سماع ویرا باز آورد از سه لذت: یکی از آسایش ؛، و حرکت طباعو آلت تمییز

آورد او را آن سماع دو تا باز  ؛، و فایده جسنت به نیاز، و لطافت نظراستقبال کرد سماع را بسه چیز: بگوش
، و دل اما سیم مرد استقبال کرد سماع را به سه چیز: بنفس مرده، و نکته از حکمت. و تحفه: راحت از درد

  ، و شادی جاودانی.، و یادگار ازىلتا باز آورد او را نسیم انسی ؛، و نفس سوختهتشنه
  

  میدان هشتاد و هشتم اطالعست
اطالع مستمع مطلع ». سرنیهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم«قوله تعاىل:  از میدان سماع میدان اطالع زاید.

اند: اطالع مستمع بقرآن بدل زنده بار زنده بار آورد او را سه  شدن ویست بر نصیب خود از حق. و آن مردان سه
تمع علم بدل و اطالع مس ؛، و سکینه با حکم سازنده، و امیدی بر خدمت دارندهچیز: بیمی از خطا باز دارنده

و اطالع مستمع اشارت  ؛، و توانگری در دل، و هدایت در عقلفراغ بار آورد ویرا سه چیز: نزهت در کوشش
  ، و نسیمی از قرابت.، و برقی از هیبتبدل بینا بارآورد ویرا سه چیز: مددی از معرفت

  

  میدان هشتاد و نهم وجدست
وجد آتشی است افروخته میان ». ربطنا علی قلوبهم اذقامواو «از میدان اطالع میدان وجد زاید. قوله تعاىل: 

، و وجدیست جانرا. اما ، و وجدیست دلراو آهن نیاز. و آن بر سه وجه است: وجدیست نفس را سنگ اختیار
و این وجد معنویست. اما آن وجد  ؛، و نهانیها آشکارا کند، و صرب هزیمت کندافتد بر عقل زور کند آنچه نفس را
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و این وجد معنویست. اما آن وجد که  ؛افتد بر طاقت زور کند تا حرکت کند و بانگ کند و جامه بدردکه دلرا 
این واجد  ؛، و جان وی آهنگ بریدن کندو نفس وی در حقیقت غرق کند ،جانرا افتد حظ وی از حق نقد کند
  منظور است که حق بوی نگریست.

  

  میدان نودم لحظه است
لحظ واجد » انظر اىل الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی«زاید. قوله تعاىل: از میدان وجد میدان لحظه 

، کشته شد تا ، مکر دیدآن سه مردانند: هیبت زده که مراد جست برافتادن چشم واجدست بر مرادی در نهان.
ر ، نوو خداوند انس است که بوقت نگریست ؛تا نزدیک، نشان دید. بربید و محبیست که دوست جست ؛نزدیک

، و مرد باز پسني از ، و مرد در حرمت افتاد و شرمپیشني در خدمت افتاد و زهددیده غرق گشت تا نزدیک. مرد 
  خود جدا ماند و رست. فافهم.

  

  میدان نود و یکم وقتست
وقت آنست که جز حق در نگنجد. ». جئت علی قدر یا موسی«تعاىل: لحظه میدان وقت زاید. قوله از میدان 

، و وقت یکی غالب است. ، و وقت یکی پاینده استاند: وقت یکی سبکست چون برق وقت سهمردان در آن 
، و و آنچه غالبست قاتل است کشنده. اما آنچه چون برقست از فکرت زاید ؛آنچه چون برقست غاسلست شوینده
، تا فراموش کند ، و آنچه غالبست از سماع نظر زاید. آنچه چون برقست دنیاآنچه پاینده است از لذت ذکر زاید

و آنچه غالبست رسوم  ؛، تا حق معاین گرددو آنچه پاینده است از آخرت مشغول کند ؛ذکر آخرت روشن کند
  ، تا جز حق جل جالله نماند. انسانیت محو کند

  

  میدان نود و دوم نفس است
آنست که از وی  نفس خداوند وقت». فلما افاق قال سبحانک«قوله تعاىل:  از میدان وقت میدان نفس زاید.

، و نعرهٔ واجد. اما ، و خروش والهچیزی در چیزی در آن نیامیزد. نفسهای اهل حقیقت سه است: نالۀ تایبست
، و خلق فراموش ، و اسباب سرتد، و دل گشاید. و اما خروش واله مهر دنیا شوید، و گنااه شویدنالۀ تایب دیو راند

  ، و حجاب سوزد. کند هدل تشن، و کند. و اما نعرهٔ واجد در جان آویزد
  

  میدان نود و سیم مکاشفه است
مکاشفه دیدار دلست با حق. و ». ما کذب الفؤاد ما رأی«از میدان نفس میدان مکاشفه زاید. قوله تعاىل: 
، و وحشت از سر از ذکر سه چیزست: گفتار حقیقت، و امتالء عالمات مکاشفت سه است: استغراق دل از ذکر

، و ، و هموار گشنت ر صدقناجات. و نشان امتالء سر از نظر سه چیزست: مستوىل گشنت بر احوال، والهام مخلق
، و دیده ورگشنت در شادی بزرگرت. و نشان استبصار ضمري بحقیقت سه چیزست: که مرد طمأنینت و سکینت یابد

  ، و ثبات بادنیان.وقار فرشتگان
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  میدان نود و چهارم سرورست
جملۀ شادیها سه ». فبذلک فلیفرحوا هو خري مما یجمعون« ان سرور زاید. قوله تعاىل:از میدان مکاشفه مید

، و یکی شادی واجب. آنچه حرامست بمعصیت شاد ، و یکی شادی مکروهاست: یکی شادی حرامست
ت و آنچه مکروهس». انه لفرح فخور« »ال تفرح ان اللّه ال یحب الفرحني«، و آن اینست که قوله تعاىل: بودنست

. و آنچه »و ال تفرحوا بما اتاکم« »و فرحوا بالحیوة الدنیا«، و ایسنت که گفت قوله تعاىل: بدنیا شاد بودنست
اما شادی بحرام بدان دل ». فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به«گفت: ، و آن آنست که واجبست شادیست بحق

، و عمر تاوان آید. و ، و فتنه افزایدن آبروی کاهداما شادی مکروه از آ ، و دوست دشمن کند. و، و پی بربدرود می
و دیگر شادی منتست که از  ؛اما شادی واجب سه شادیست: شادی مسلمانی که بند برگرفت و در گشاد و بار داد

، و توانگری خلق سیم دوستیست که مرد را انس داد بی ؛، و بحقیقت شاد کرد، و از بهشت رها کردعتاب آزاد کرد
  سپاه. ز داد بی، و عگنج بی
  

  میدان نود و پنجم انس است
انس آسایش است و آرام ». و اذا سألک عبادی فانی قریب«از میدان سرور میدان انس زاید. قوله تعاىل: 

، و محب را که ، و عارف را که شان یابدبنزدیک دوست. و آن سه کس راست: مرید صادق را که وعده شنود
، و بر همه جانوران ه وعده شنود در وی سه نشان پدید آید: حالوت خدمتنگرد. اما مرید صادق را ک بمراد
، و خالص دعوت. و اما عارف که نشان یابد در وی سه نشان پدید آید: مؤانست مناجات و حالوت شفقت
، و ، شادیاما محب را که فرا مراد نگرد در وی سه عالمت پدید آید: آزادی، و سريی از زندگانی. و فکرت
  .بیقراری

  میدان نود و ششم دهشت است
، و از خود جدا گشتنست. دهشت از میدان انس میدان دهشت زاید. دهشت در غلبۀ انس از خود رها شدن است

، و نظر تمییز را نیابد. تن آنکه صرب برندارد که از فراغت دل ، و دل بعقل نرپدازدآن حالست که تن صرب بر نتابد
، و سلطان طاقت ضعیف گردد. . دل با عقل آناه نرپدازد که دل وی جدا کند ، و هیبت میان تن و میاندر ماند

، و تشنگی قوت کند. و نظر آنگاه تمییز را نباید که در نور مشاهده غرق ، و روح وجد بوی رساندروح ویرا خواند
  ، و حجاب تنسم از پیش وی برخیزد.، و ندای لطف بوی رسدگردد

  میدان نود وهفتم مشاهده است
مشاهده برخاسنت عواقیست میان ». او القی السمع و هو شهید«میدان دهشت میدان مشاهده زاید. قوله تعاىل: از 

بنده و حق. و طریق بدان سه چیزست: یکی رسیدن میان بنده و حق. و طریق بدان سه چیزست: یکی رسیدن از 
. مرد از درجۀ علم بدرجۀ حکمت و دیگر رسیدن از درجۀ معرفت بدرجۀ حقیقت ؛درجۀ علمست بدرجۀ حکمت
و این مقام حکیمانست. و مرد از درجۀ صرب بدرجۀ  ؛، واتباع سنت، و تعظیم امربسه چیز رسد: باستعمال علم



  

٣٢ 

و این مقام رضیانست. و مرد از درجۀ معرفت  ؛ا، و لزوم رض، و ترک تدبريبسه چیز رسد: برتک مناقشتصفاوت 
  ، و ایثار برفاقت.، و خجل از خدمتبحرمت در خلوت رسد: بدرجۀ حقیقت بسه چیز می

  

  میدان نود و هشتم معاینه است
، و معنی معاینه تمام دینست». الم تر اىل ربک کیف مد الظل«از میدان مشاهده میدان معاینه زاید. قوله تعاىل: 
چیزست: ندای ، و بچشم حضور بحاضر نگریسنت. شرح اول سه آن سه چیزست: بچشم اجابت بمحبت نگریسنت

، و ندای لطف را اجابت ، و ندای قصد را اجابت کرد، و ندای لطف را اجابت خواستعذر را اجابت کرد
، شرح حرف میانني بهدایت یگانه است، و ندای سر را اجابت خواست. و ، و ندای قصد را اجابت کردخواست

ارادت یگانه داد. و شرح ، یگانه استو برعایت  ؛، شکر یگانه دادو بمعرفت یگانه است ؛شهادت یگانه داد
نه از قاصدان  ؛، و بغیبت از خود حضور وی را حاضر باشحرف پسني بدوری از خود نزدیکی ویرا نزدیک باش

  ، نه از مریدان غایب.، نه از طالبان گم استدور است
  

  میدان نود و نهم فناست
فنا نیستیست. و ».  وجه له الحکم والیه ترجعونکل شیء هالک اال«از میدان معاینه میدان فناست. قوله تعاىل: 

، نیست گشنت ، نیت گشنت شناخنت در شناختهآن نیست گشنت بسه چیزست در سه چیز: نیست گشنت جسنت دریافته
چه یابد؟ حق باقی در رسم فانی کی پیوندد؟ سزا در ناسزا » لم یزل«در آنچه » لم یکن«دیدن در دیده. آنچه 
اند جز  پس همه نیست ؛از ویست در میان سه چیزست: نابودهٔ دی و گم امروز و نیست فرداکی بندد؟ هر چه جز 

در خود  ؛، و ستاره در روز ناپیدا شدپس همه هست ویست. باران که بدریا رسید برسید ؛، مگر هست بویاز وی
  برسید آنکه بموىل رسید.

  

  میدان صدم بقاست
، و اسباب خداوند تعاىل و بس: عالیق منقطع» واللّه خري وابقی«قوله تعاىل:  .از میدان فنا میدان بقاست

، و نفی، و عبارت مت، و اشارت متناهی، و تاریخ مستحیل، و فهوم فانی، و حدود متالشی، و رسوم باطلمضمحل
  ، و حق یکتا بخودی خود باقی.محیخري مت

حبهم و ی«است. قوله تعاىل:  میدان محبت» دوستی«واین صد میدان همه در میدان محبت مستغرق. میدان 
. و الحمد ی، و آخر نیست، و میان مستیاما دوستی سه مقامست: اول راستی». نتم تحبون اللّهکقل ان « ؛»یحبونه

  واالخر.» االول«للّه 
                تمام شد  کتاب صد میدان از مصنفات ندیم حضرت باری خواجه عبداللّه انصاری قدس اللّه روحه.

 
 


