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  هو
121  
  دیباچه

  
  یبسمه العلي االعل

ه با کفت بر آن شد توفیق فراغت یا» نابغه علم و عرفان«تاب مستطاب که این بنده ناچیز از طبع ک هنگامی
تب کتاب دیگري از کعظم آقاي صالحعلی شاه ارواحنا له الفدا بطبع الین موالنا الکالسا ةعبكو  العارفین ةلقباستجازه از 

ه ک »توضیح«تاب کره از طرف آن حضرت بطبع کتاب و مذاکند و پس از عرض چند کبزرگان عرفاء اقدام و اهتمام 
بسیار نایاب نون نسخه آن کعریانست و ا باباطاهرلمات قصار شیخ اجل کاعلی اهللا مقامه بر  لشهیداموالنا شرح فارسی 

  .ست اشارت رفتا و مطلوب اهل دانش و عرفان
اغذ و کبمباشرت مرحوم حاج شیخ عباسعلی واعظ شهیر قزوینی به طبع رسیده ولی متأسفانه با  ًتاب سابقاکاین 

  .اغالط بسیار و سواقط بی شمار و با وجود این نایاب و از دسترس طالبان دور بوده استچاپ نامطلوب و داراي 
ه شارح معظم تألیف کمنظور تجدید طبع آن بدون اغالط و تحریف و مطابق همان نسخه اصل بود  و چون

ه از روي اصل نوشته شده و از حیث صحت و کصحیحی  ۀاصلی یا نسخ فحص از نسخۀ بدینجهت در مقاماند  نموده
ه ک احمد فریدونیب آقاي تمامیت تالی اصل باشد برآمدم و مدتی در تفحص و تجسس بودم تا بحسن اتفاق نزد جنا

اته کادام اهللا بر آقاي صالحعلی شاهحضرت موالنا  كنسخه یی به خط مباراند  ان دلدادهکی از رهروان آزاده و سالکی
و آن نسخه را به . تاب استنساخ و با خود حضرت شارح جلیل مقابله شده استکه دو ماه پس از تألیف اصل کیافتم 

ه سجیه ذاتیه ایشان بود بدون مضایقه در اختیار بنده گذاردند از این رو کم وسعت صدر کتم و معظم له بحسعاریت خوا
  .مال سپاسگذاري را از این بذل مساعت دارمکاین بنده 

مال اطمینان خود کرده بودم براي که در استنساخ کسپس نسختی از روي آن بخط خود نوشته و با وجود دقتی 
دام ظله   »وفاعلي«آقاي آقا مهدي آقا جمتهد سليماين  ةاحلقيق والواصل ايل ةالطريق شيخرا با نسخه اصل در حضور جناب 

  .ردمکمقابله  العايل
ه در موقع مقابله شارح جلیل القدر در بعضی موارد بخط خود کاین نسخه بر نسخ دیگر از این جهت مزیت دارد 

  .اند اضافاتی هم نموده
شود عین شرحی  می اهل دانش و حال و تشنگان زالل وصال گذاردهه در معرض استفاده کتابی را کبنابراین 

ارواحنا  شاه آقاي صالحعلیحضرت موالنا االعظم  كو بخط مباراند   علیه تألیف نمودهاهللا ةرمح شارح شهیده کاست 
  .تابت شده استک هفدا

ه آن بزرگوار کنند ک یم كه با طرز انشاء و اسلوب نثرنویسی شارح جلیل مأنوس و آگاه باشند درکسانی کو 
ه گنجانیدن آنها در تنگناي قالب الفاظ فارسی بسیار صعب و دشوار است و کدر بیان مطالب دقیقه و رموز عالیه عرفانی 

وزه یی جاي دهند  و تفهیم حقایق و رموز عالیه معارف الهیه قدرتی بس بزرگ که دریا را بخواهند در کست نم آکدر ح
گنجیده با عباراتی فصیح و بلیغ و  نمی الب الفاظقگردیده و در  نمی كه جز بوجدان و شهود درک بروز داده تا حقایقی را

مال وقوف و بینائی آن بزرگوار در حقایق و کخالی از ابهام و تعقید بیان فرموده است و این خود دلیل واضحی است بر 
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فیات روحی و مراتب وجدانی و شهودي تنگ و یکلطایف عرفانی چه هر قدر دایره الفاظ وسیع باشد در مقابل بیان 
رده و آگاه و کسیر  اًه تمام آن مراتب و مقامات را مشهودکتواند از عهده بیان آن برآید  می سیکاست و تنها  کوچک

  .واقف به آن رموز و اسرار باشد
م از آن صفحه ه کبوده و ی شاهآقاي صالحعلیموالنا االجل حضرت  كو چون مأخذ طبع، نسخه خط مبار

 كه به خط مبارکتاب را هم که نسخه اصل کردم کوشش کلیشه و ضمیمه طبع حاضر شد و بسیار سعی و ک اًکنسخه تبر
مال تأسف چون کتاب قرار دهم ولی با کلیشه نموده زینت کصفحه آنرا  کخود شارح جلیل است بدست آورده و ی

  .نون دسترسی به آن نبوده موفق نگردیدمکعلیه بوده و ا اهللاة رمح  )ناصرعلی(آقاي ایزدگشسب نزد مرحوم  ظاهراً
 كافی و حظ وافی برده و این بنده درگاه و خاکتاب بهره که خوانندگان گرامی از مطالعه این کامیدوار است 

نقایص ی از همت و عنایت اولیاء شاد فرمایند و ام زالل فیض را بجرعه یکراه خانقاه را به دعاي خیر یاد و روان این تشنه 
  .طبع آنرا بدیده عفو و اغماض نگرند

اهللا  زاده آقاي همائیضل ارجمند و استاد دانشمند اسودمند یگانه فهاي  در پایان الزم میداند از راهنمائی
ه در تصحیح اغالط چاپ و مقابله کر و سپاسگذاري نمایم و نیز از آقاي فضل اهللا دانشور علوي کمال تشک فضالً و توفیقاً

نم و همچنین از حسن مراقبت و بذل مساعدت جناب آقاي کاظهار امتنان اند  اري وصرف وقت نمودهکنده همآن با ب
سرشت و داراي اخالق حمیده است و سایر  كه از مردان شریف و پاکت چاپ تابان کاحمد صمیمی رئیس شر

 رکمال تشکت اظهار کی آن شرارمندان فنکی و عموم کت ویژه آقاي جعفر صمیمی و آقاي عبداهللا ملکان شرارمندک
  .نمایم و توفیقات آنانرا از خداوند متعال مسئلت دارم می

اهللا جذيب هبةسيد   
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  رحمت اهللا علیه شیخ اجل باباطاهر عریان همدانی
  

مجذوب آگاه و محبوب گدا  حضرت باباطاهر عریانعالم تجرید و غریق بحر توحید شیخ بزرگوار  کسال
دلنشین او هاي  ه دو بیتیکدریاي شهود و وجدانست  ّستارگان آسمان عرفان و گرانبهاترین در از درخشنده ترینو و شاه 

قلب آتشین تراوش نموده همه عاشقان و دلباختگان را محو خود و گرفتاران بزم و رزم را مجذوب ساخته و هر  که از یک
باشد و بلطف اشارات مشهور و  می ذوق است و مشهور همه ملل و معروف تمام نحل كشنوده را مهیج شوق و محر

  .ور است و گرمی و حرارت آن از حد بیان خارج استکبشیرینی عبارات مذ
و نامعلوم است ها  رهکتوم و در تواریخ و تذکو مدققین تاریخ م ین بزرگوار بر محققینبدایت حال و نسب ا

از هادیان راه و راهنمایان  کدام یکمائی سیر الی اهللا را براهن كه آن شیخ جلیل طریق سلوکاطالعی در دست نیست 
اه بوده و با گی آکآگاه  پیموده و از انوار باطنیه چه مصباح الهی مستنیر گشته است ولی بطور مسلم در ابتداي امر سال

ه از بدو حال جذبه حق او را فرا گرفته و در حال مجذوبیت به مقام کرا سیر نموده نه آن كشهود و وجدان مراتب سلو
پیماید  می تمام آن منازل رافی اهللا رسیده باشد چه مجذوب از منازل راه و خطرات آن بی اطالع و چشم بسته  ب و فناءقر
لمات سراسر آیات قصار او کم من الحق الی الخلق براي او نیست ولی ابدین جهت مأمور به هدایت و ارشاد نشده و مق و

راه حق و  كتمام جهات و آفات آن سیر نموده است بعالوه سلو كررا با د كه تمام مقامات سلوکدلیل واضحی است 
امنا «ه کن و نامتصور است و براي هر راهروي راهنمائی الزم چنانچه  آیه مبارکطی این طریق بدون هادي و راهنما غیرمم

دلیل واضح بر لزوم هادي و  »مرشداً يضلل اهللا فلن جتدله ولياً و من«شاهد است و نیز آیه شریفه  »ل قوم هادكمنذر و ل انت
  :فرماید می مولوي. راهنما است

  ی نرسدنی به نهانتا امانت زنها             مریم دل نشود حامله زانوار مسیح
  :دیو خواجه حافظ گو

  ظلماتست بترس از خطر گمراهی            قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
زرگان طریق بوده اما تعیین مراد و راهنماي او بر ما مجهول است و درین باره ی از بکپیرو ی از این رو آن شیخ جلیل قطعاً

 كند و شاید بعد از این در اثر تحقیقات دقیقه محققین مدارک نمی آنچه گفته شود از حدود حدس و تخمین تجاوز
  .ه رشته انتخاب او را به مشایخ طریق معلوم نمایدکصحیحه بدست بیاید 

بطور گمنامی و  مسطور نیست و ظاهراًها  رهکتب تواریخ و تذکاولیه آن بزرگوار در  ولی به هر حال حاالت
ه مدت آن نیز کسی از حاالت او اطالعی نیافته نهایت در اواخر عمر که کزیسته است  می عزلت در ریاضت و عبادت

ق تجرید و تفرید بوده است و شیده و در طریکلی دست از تعیشات فانیه دنیوي کمجهول است حالت جذبه بر او غالب و ب
آتشین از او به یادگار مانده است و در  كسوزناهاي  ه دو بیتیکو در این موقع بوده اند  بدین سبب او را عریان نامیده

  .ه داللت بر عظمت قدر و جاللت مقام او داردکدهند  می همین اوقات حاالت عجیبه به او نسبت
حقایق را تا وصول بحق تعالی و فناء فی اهللا پیموده آن مراتب را  و كه مقامات سلوکو قبل از این حالت 

لمات که ناچار با کند ولی بقدري افق آن حقایق با الفاظ مباینت داشته کخواسته است در قالب الفاظ و عبارات بیان 
حقایق را  رده و تمام آن منازل وکه این راه طی کسانی که جز کرده است که بصورت رمز درآمده بیان کقصاري 

حاج مال گردند لذا سلطان العارفین و برهان الواصلین مرحوم  ذلمات مستفیکتوانند از آن  نمی مشاهده نموده
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عده از که عالم به تمام رموز و عارف بهمه حقایق بوده بر حسب تقاضاي یکنوراهللا روحه  )سلطانعلیشاه(سلطانمحمد 
لمات کتوان شرحی بر آن  نمی ه الحق بهتر از اینکلیف نمودند ی بعربی و دیگري به فارسی تأکدوستان دو شرح ی
  .اسرارآمیز نگاشت

 و با) میرزا رضیخان(  ماءکتر سراج الحکسرهنگ دقمري به همت جناب  1347شرح عربی آن در سال 
 علیه به طبع اهللاة رمح) رحمتعلیشاه(حاج شیخ عبداهللا حایري م امل و عارف واصل مرحوکگانه عالم تصحیح ی

  .رسیده و مطبوع دانشمندان و مورد استفاده اهل عرفان واقع گردید
ئمی به طبع شیخ عباسعلی واعظ قزوینی با ضما قمري به مباشرت مرحوم حاج 1333شرح فارسی آن نیز در سال 

  .ادر گردیدطبع به افتخار این بنده ضعیف صو در دسترس طالبان نبود لذا امر به تجدید نون نایاب کرسیده ولی نسخه آن ا
ی مؤلف آن مجهول و دیگري به طور تردید به که یکدو شرح عربی دیگر خیلی قدیمی هم موجود است 

  .دام به طبع نرسیده استکه هیچکشود  می نسبت داده ةعارف شهید عین القضا
ه که نویسان رکمختلفه تذ لاقواتولد و وفات شیخ جلیل باباطاهر نیز بدرستی بر ما معلوم نیست بدین سبب به نقل 

  :نیمک می به عقیده ما حدسیاتی بیش نیست قناعت
 نتولد آ» ه در الف آمد ستمکم ّالف قد«مرحوم استاد دانشمند رشید یاسمی در مقدمه دیوان بابا از مصراع 

قمري است و  390-391ه مقصودش از الف هزاره میالدي موافق کرده به این تأویل کاستنباط  390- 391جناب را در 
. شود می 326ابجد به حساب ) الف(لمه کبا ) الف قد(ه مجموع کبه این تقریب اند  ردهکتصور  326ی از این مصراع بعض

خ وفات او را در یدر شمس التوار زدگشسبیا يآقان و مجمع الفصحاء و مرحوم یاض العارفیدر ر مرحوم هدایت 
سال  20د عمر او در حدود یست چه الزم آیسازگار ن 410با وفات  390-391ه تولد کاست  یهیبداند  نوشته يقمر 410

و از اند  ردهکر کذ باباطاهررا ) 455 یمتوف( یسلجوق یکل برمالقات طغها  رهکر تذیالصدور و ساحة در را. بوده باشد
 دیبطور ترد االدبةانحيره صاحب کعجب آنست  .اند المه گفتهیمعاصر د یرده ند و بعضکن رو معاصر سالجقه تصور یا

خ یانات بزرگان اسالم همه جا مبدء تاریه در بکنیدر ا یسته است ولیز می يالدیا دهم می يسد در مائه دهم هجرینو می
مطابق است منظور  )الف قد( ه به حساب ابجد باکا طاهر ی) قد الف(ست و احتمال دارد از ین کیش يالدیبوده نه م يهجر

ه کر شود ین نحو تعبیباشد نه خصوص عدد هزار و مصراع مزبور بد يهزاره هجر) الف(و از  یو روح یاستقامت اختالف
  :ن شعریون امد به مضیا شایو » ام به وجود آمده يه در هزاره اول هجرکهستم  یم الخلق و معتدل الروحیمستق من«

  زیند مابقی در دولت او می            صدهزاران زآن میان یک صوفیند
و  یقینفر به مقصود حق یکاهللا  یال که در هر هزار نفر راهرو و سالکت آن بوده ین بیاز ا حضرت بابامنظور               

و منظور از هزار هم . ام ض گشتهین مقام فایه به اکنفر هستم از هزار  یکشود و من آن  می نائل یبیوصول به جمال الر
ه از کمحتمل است  اًیقو یگردد ول نمی ومن احتمال سال تولد معلیر مقصود است و به ایثکچون عدد تمام است عدد 

و ) 525یو متوف 450متولد( ةن القضایبا ع مه اول مائه پنجم بوده باشد و معاصر بودنشیمه دوم مائه چهارم و نین يعرفا
صحت  ًاظاهراند  ن باب آوردهیه در اک یاتیاکد است و حیمورد ترد) 672یو متوف 607متولد( ین طوسیرالدیخواجه نص
 357متولد (ر ید ابوالخیو ابوسع) 481 یو متوف 396متولد( يه معاصر خواجه عبداهللا انصارکرود  می باشد و احتمال نداشته
فات یاز تأل یکچیه در هکشگفت آنست  یباشد ول) 428 یو متوف 370متولد(نا یس یس ابوعلیخ الرئیو ش) 440یو متوف

 یه گمنام و بطور خفا زندگکخ بزرگواراصرار داشته یآن شد خود یده نشد و شایدباباطاهر  از يرکبزرگان سابق ذ
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معروف به بن بازار مقابل  ییوکشهر همدان در  یاش در سمت غرب مقبره .ابندیگران استحضار نیرده و از احواالت او دک
  .ارتگاه اهل حال و عرفانستیواقع و ز یبقعه امامزاده حارث بن عل

  :گردد می اضافه اند، ه نمودهک یقاتیقاته از تحقید توفیز ينشور علود فضل اهللا دایس يل را جناب آقایذشرح 
 ۀبکوکبا  یمؤسس سلسله سلجوق یکسلطان طغرل به  477الصدور در سال  ةحرات یه چون به رواکنخالصه آ
ت و ده اسب بداشیخ حمشاد را دیرون شهر همدان سه تن، باباطاهر، باباجعفر و شید در تپه خضر، بیلشگر به همدان رس

رد؟ ک یبا خلق خدا چه خواه كتر ينمود، سلطان را گفت ا می فته گونهیش يا هر پارهاباباط. دیاده شده دستهاشان ببوسیپ
با عدل  یعنید، یفرما می يه خداکند که با خلق رفتار چنان کرد کش عهد یست و با دروین سؤال طغرل متأثر شده گریاز ا

ن مأخذ یتر یمیچون قد یده شده است، ولیپوش یرامت و گمنامکاز قدس و  یه هائبابا در هال یه زندگکنیبا ا. و احسان
المه یند، اما معاصر بودن با دک می یوفات او نف يرا برا 410ه گفته شد سال کباشد همانطور  می مالقات با ظغرل یخیتار

  .دینما می قابل قبول
خواهد  447م، وفات او پس از سال یت بدانین روایح تریصح یه مالقات او را با طغرل سلجوقیکتس در صورپ

. تر استیکبه صحت نزد 390- 391م، تولد آن جناب در سال یسال به حساب آور 65و اگر حد متوسط عمر را بود 
خ ابوالقاسم یش: ا مصاحبت داشته از عرفا عبارتند ازیشان مالقات یاز ا یا برخیبا همه  يقو ّه به ظنکن معاصران او یبنابرا
، يریخ ابوالقاسم قشیق، شّدقا یخ ابوعلیر، شید ابوالخیخ ابوسعیش) 487 یمتوف(اج ر نسکخ ابوبیش) 450یمتوف( یانکگور
آمده، ارتباط  ّم اهل حقیران قدیپاء و یه نام او جزو اولکنیز از ایو ن. یو ابوالفضل محمد بن حسن ختل ينوریر دکخ ابوبیش
  .ن فرقه را محتمل ساخته استیبا ا

را بعنوان  باباطاهر هک) 2546بشماره ( 848ه به سال ینّست در موزه قوین مجموعه اشعار باباطاهر نسخه ایتریمیقد
 یتیش از هشتاد دوبیشده، ب می رکذها  رهکه در تذکاو هاي  یتیش دو بیم قرن پیتا ن اًبینام برده است و تقر نيالعارفة قدو

منتشر  يد دستگردیم مرحوم وحاوان او به اهتمینسخه د یک) يمرق1345( يدیخورش 1305ه در سال کنینبوده است تا ا
 یتیدوب 178 یرمانک یوهکن یمرحوم حس يدیخورش 1319س در سال پس .افته استیگران اختالل یدهاي  یتیه دوبکشد 

ه او کم، یقد اًح نسبتیار صحینسخه بس يباباطاهر از روهاي  ترانه: سدینو می انتشار داده و در مقدمه کوچک يدر مجموعه ا
ه است، معلوم دش يگردآور یاهل جبال، به عرب يفهلو ۀلهج يه به جاکلمات قصار او ک. دهد نمی بدست يهم سند

 یرد، و آن شرحیف قرار گّه آسانتر و بهتر مورد توجه اهل تصوکا نقل شده ین یتدو ین جهت به عربید بدیست و شاین
شتر را در آن یح بیو توش یافکد موشیند و شاک یرح لغات و الفاظ تجاوز نماز ش منسوب است غالباً ةن القضایعه ه بکهم 

  .بماند یباق یغور و بررس يدانسته باشد تا نااهالن را جانزمان صالح 
برد به  می س نامیپار یتابخانه ملکدگار بلوشه در ا يلمات باباطاهر را شرق شناس فرانسوکنسخه از شرح  یک

خ شعبان یه به تارکهم موجود است  یز شرحیه شارح ناشناخته است و نک »هياشارات اهلمدان يف هيالفتوحات الربان«اسم 
  .افته استیر یتحر يزیالعز یکب یله جانیبه وس 890

د یو س ید مرتضید، سیخ مفینا، شیس یابوعل: اد نمودیتوان  می ن شرحیماء و علماء به اکمعاصران او را از ح
، القادر باهللا و ی، سلطان طغرل سلجوقيطان مسعود غزنوسلطان محمود و سل: و خلفاءن یو از سالط ٰيعلم الهد یرض

  .یالقائم بامر اهللا عباس
در  یدولت سلجوق دیدر حال غروب و خورش يومت غزنوکه آفتاب حکسته یز می یجه باباطاهر در دورانیدر نت
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 یتازه خرقه ته یخ خرقانیگذاشته و ش یار انسانکخود را در معرض اف یاشعار عرفان یخ سنائیش. طلوع بوده است يابتدا
خ یمانند ش یخ بزرگیدان در حالت وجد و سماع بودند، مشایش با مریهنوز در خانقاه خو يد مهنه ایخ ابوسعینموده و ش

  .پرداختند می طالبان يریو دستگ یج در خراسان به راهنمائّر نساکخ ابوبیو ش یانکابوالقاسم گور
داد  می سلطان طغرل شوهر یعنیگانه یب یفه القائم به امراهللا دختر خود را به پادشاهین بار خلیستنخ يدر بغداد برا

ده آنان را به صورت دست نشانده درآورد، هنوز یدر دربار خالفت گرد ین سلجوقین امر موجب نفوذ سالطیو هم
 يومت بودند و مردکح ين روزهایآخر ياپوکنار خراسان، فارس و عراق در تکه در گوشه و یار و آل بویمانده آل زیباق

است یش با سیت خویفاکرا در دست با یومت سلجوقکرد تا زمام حک می داشت ظهور کبزرگ به نام خواجه نظام المل
  .ر استوار سازدینظ یب يریو تدب

بردند  می سر ان مجذوب وار بهیخ حمشاد و باباطاهر عریشمانند بابا جعفر،  یم در همدان هم عارفانّاین ایدر هم
شد، و با لهجه  می قت رهنمونیقت را به سوز و گداز انداخته به سر منزل حقیان راه طرکسال یتیدوبهاي  ه همو با نغمهک

  :سرود می ن ترانهیاهل جبال چن يفهلو
  خداوندا به فریاد دلم رس

همه گویند طاهر کس نداره                                    
  

  مو مانده بیکس کس بی کس توئی  
  خدا یار منه چه حاجت کس

  

 یهمدان مقابل بقعه امامزاده حارث بن عل یه گفته شد مزار پر از انوار باباطاهر در سمت غربکبهر حال همانطور               
ارجمند قام سته میآبرومند و شا کیر به سبیباشد و در سنوات اخ می و عام ّارتگاه خاصیه زکواقع شده  يبر سر تپه مانند
ع و یبد يره ارنگارنگ منظ يو در فصل بهار با گلهااند  آراستهخرم  يشده اطراف آنرا درختها يسازباز ینّآن عارف ربا
  .هیعل هللاة رمحدلپسند دارد، 
د جناب یان است و به قلم موالنا الشهیباباطاهر عر ّخ اجلیلمات قصار شکبر  یه شرح فارسکح یتاب توضکاما 
ه گذشت در سال ک یافته، به شرحیف نگارش ینوراهللا مضجعه الشر يشاه گنابادیلطانمحمد سلطانعلس ّحاج مال

شگاه موالنا یار بودند، با استجازه از پیاب و طالبان بسیمکآن هاي  ده است، چون نسخهید چاپ گردیتجد یشمس 1334
د و افتخار ید چاپ گردیام به تجدن بار اقدیسوم يبرا شاهیرضاعل ن تابندهیحاج سلطانحس يالمعظم جناب آقا

  .دیر واگذار گردین حقیفقراء ا يپا كت بعهده خاین مهم با عدم قابلیا يتصد
شتر مطالب تازه تر یچون با مطالعات ب اًح شده و ضمنیتصح یه اشتباهات چاپکبر آن بوده  ید سعیدر چاپ جد

ن که ممکند تا آنجا یفرما می ن محترم مالحظهیئه قاریکاز شرح حال آن عارف بزرگوار بدست آمد، بطور ياملترکو 
  .نندگان قرار گرفته استکار مطالعه کات او روشن تر در معرض افیو زمان ح یبوده دوران زندگ

  يفضل اهللا دانشور علو - یشاهیسلطانعل یالله تنعم ءفقرا يپا كخا    
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  هّسرس ّشاه قدیسلطانعل يحاج مال سلطانمحمد گنابادحضرت د یموالنا الشه
  

 حاج مال سلطان حضرت يهجر زدهم و چهاردهمیقرن س يسر حلقه عرفا یم صمدانکیو ح 1یعالم ربان
 يهجر 1251 یاالول يجماد 28اهللا مقامه در شب سه شنبه  یاعل )شاهیسلطانعل( يگنابادمحمد  ردیبن حمحمد 

ر یطلوع نمود و به نور ن یتاره درخشانمت و عرفان سکآسمان حتم عدم به عرصه وجود قدم گذاشت و از افق کاز  يقمر
ت پدر بود پس از یدر حجر ترب یتا سن سه سالگ. د روح بخش دادیت را روشن و نویروحان يایو دن یخود جهان معن

ل پرداخت و تا یبه تحص یبرادر بزرگتر و دامن محبت مادر بسر برد و از سن شش سالگ یفقدان پدر در تحت سرپرست
د و یمال رسانکان و منطق را به حد یو ب یل نحو و صرف و معانیت را از قبیو عرب یل خود فارسدر مح یسن هفده سالگ
را در ظرف چهل روز بدون استاد با مطالعه تمام مطالب آنرا فرا  یتاب مفصل مغنکه کبه خرج داد چنان یبیاستعداد عج

بزرگ  نیاز محضر مدرس مسافرت نمود وات یه به مشهد مقدس و عتبات عالیل علوم عالیتحص يگرفت پس از آن برا
افت و مجتهد یر بر همه تفوق یت و معرفت رجال و علم تفسیت و درایه در فقه و اصول و و رواکرد چنانکامل کاستفاده 

مرحوم  یم الهکیو از محضر حمت به سبزوار رفت کل فلسفه و حیمکت يبرا ران مراجعت نمود وید سپس بایمسلم گرد
ن موقع بر ید و در همیرساند طوال بهمی یو اشراق یمت مشائکگرفت و در ح یافکبهره  يوارسبز يحاج مال هاد
ئت و یاس و هندسه و هیو علم اخالق و علم ق یعیو طب یمت الهکعلوم مختلفه ح نوشت و ضمناً يمعتبر یاسفار حواش

د یمال رسانکالب را به حد به و اسطریعلوم غر یو حت یو فارس یبط اشعار عربخ و عروض و ضینجوم و طب و تار
 یه در تمام علوم غواصکباالخره پس از آن یول. نداشت یردستیز يبر احد یچ علم و فنیه در عصر خود در هیکبطور

ش ژوهپ یمشاهده ننمود در پ يمقصود را از علوم صور يبایاورد و چهره زیبدست ن يزیچ یقینمود و از معرفت حق
مشغول شد  يبه درگاه حضرت بار يوشش افزود و به تضرع و زارکو در تجسس و برآمد  یبیو جمال الر یقیمال حقک

ارت قطب یز كبدر »نهم سبلناينا لنهديوافن جاهديوالذ«ه یهدا یه وافین او گشت و به موجب آیق و سعادت قریتوف اًاتفاق
آتش  يس از چندقدس سره نائل شد و پ )شاهیسعادتعل(اظم کحاج آقا محمد حضرت  یهاللهنعمت  هیسلسله عل

را به گوش  شاهیحضرت سعادتعلرد و حلقه ارادت کد و از وطن مألوف به اصفهان مسافرت یشوق او شعله ور گرد
 یف مود و به مقام فناءیرا پ كسلو ر ویتمام مراتب س کیاضت و عبادت پرداخت و در مدت اندیشان به رینمود و به امر ا

امر ارشاد را به آن  شاهیسعادتعل تحضرت ارشاد مخلع و در اواخر عمر اهللا نائل گشت و از طرف آن حضرت به خلع
رحلت فرمود و پس از  می رد به آن جناب محولک می ه اظهار طلبک یه هر طالبیکفرمود بطور ّض تامیجناب تفو
قراء و د و زمام امور فیفه آن حضرت گردین و خلیح آن بزرگوار جانشیبنص صر 1293در سال  شاهیسعادتعل مرحوم

 ینام ين بود و فقراء بزرگ و عرفایسال مسند خالفت بوجود مقدسش مز 34و مدت عهده گرفت  ن را بهکیت سالیترب
ه مشغول ک یدر موقع سحر هنگام یسالگ 76در سن  يقمر يهجر 1327ع االول سال یرب 26ت نمود تا در شب یترب

د و در تپه مجاور یدانستند مخنوق و شه می ه خودیویدنه او را مانع مقاصد کن حضرتش یگرفتن وضو بود بدست معاند
  .ةواسع ةه رمحياهللا عل ةرمح. باشد می ارتگاه عموم و مطاف اهل دلینون مزارش زکدخت مدفون شد و ایب

                                                             
قسمتی از حاالت این بزرگوار از مجلۀ ایرانشهر منطبعه برلن بقلم آقاي امیر قلی امینی اصفهانی نقـل شـده و بـراي شـرح مفصـل تـاریخ آن        - ١

  ج.مراجعه شود» ه علم و عرفاننابغ«بزرگوار به کتاب 
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 گذشت و لباس ساده در بر می شتش از راه زراعتیبود و مع یبه طور دهات اًبیساده و تقر یلیحضرت خ نآ یزندگان
عت مطهره و یام شرکامل احکروان را به مراقبت یشه پین نفرمود و همییتع یسوت مخصوصکروان خود یپ يانمود و بر می

  .فرمود می هیبه قناعت توص یدر زندگان
ق یفات خود حقایده هم اشتغال داشت و در تألیتب مفکف ینمود به تأل می ه را ادارهیه و باطنیه امور ظاهرکن حال یو در ع
ن توانسته است آن یاز سابق یسکمتر کتوان گفت یه مکان فرموده یرا به طور  واضح و ساده ب كوو مراتب سل یعرفان
قت یبرداشته و دلباختگان حق یرموز و اسرار نهان ياو پرده از رو يان رازگشایالحق ب. دیان نماین وضوح بیق را به ایحقا

س کفات آن بزرگوار هر یمراجعه به تأل كو با اند و مشاهده جمال شاهد مطلوب راه نموده است یربان يرا به خلوتسرا
  .خواهد برد یبزرگ پ ۀین داهیا يو معنو يدر خور فهم خود بعلو ذات و رفعت مقام صور يتا اندازه ا

  ده استینون به طبع رسکه تاکفات آن حضرت یتأل
           فی مقامات العباده هان السعادیر بیتفس) 1
  سعادت نامه            ) 2
           مجمع السعادات     ) 3
   ت نامه          یوال) 4
  ن          یالمؤمن ةبشار) 5
      ن      یه النائمیتنب) 6
   ضاح     یلمات قصار باباطاهر بنام اکبر  یشرح عرب) 7
  .تاب مورد طبع استکن یه همکلمات قصار باباطاهر کح بر همان یبنام توض یشرح فارس) 8
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110  
  نيتعو به نس ميبسم اهللا الرمحن الرح

اء و الرسل و يداالنبيحممد ص س يعلة الصلو وفة و نور قلوب خلفائه بنور املعر ةمكاء احليائه بضيشرح صدور اول ياحلمدهللا الذ
  ينيد الوصي و سنياملؤمنريام يعل يعل آله و اصحابه خصوصاً يعل

            
ه به خواهش بعض برادران ک يابددر محمد الجنیسلطان محمد بن ح بضاعت ین بیدارد ا می و بعد معروض 

ه مقام آن کنمود، اگر چه از آنجا  انیطاهر عر باباخ اجل یلمات منسوبه به حضرت شکح یتوض یبه زبان فارس یروحان
ه چون کم، ین بزرگوار نماآان را به حسب مقام یلمات آن فردوس آشکه بتوانم شرح کبزرگوار برتر و باالتر از آن بود 

به قدر مرتبه خود  لهک كتریله الک كدریمااله کن از آنجا کر ع صعب و مستصعب است لث ائمه اطهایاحاد
اتباع بندگان خود  کف را خداوند منان در سلین ضعیاز آنها بهره ور گردند، و ا یه برادران روحانکد یح نمود، امیتوض

  .نیواهللا الموفق والمع .باباطاهرخ حضرت یالش لماتکح لیبالتوضن مختصر را یدم ایو نام. محسوب دارد
  

  قال رضوان اهللا عليه
  العلم يف

ه اطفال کاست،  یهیبد یاست مثل هست یدانائ یه به معنکه علم کبدان .هايدل علي ةل املعرفيالعلم دل .ميبسم اهللا الرمحن الرح
ز یز بحسب آن چیدر هر چ یو دانائ. نه است مثل وجودکقت مجهول الیفهمند، اگر چه بحسب حق می آنرا یابالغ معنن

 يدانا. سته زراعت استیه شاکند که تواند چنان زراعت که در علم فالحت چنان باشد کاست  یسکفالحت  يدانا. است
ه تواند ک یتیثیبه حد دانا باشد، یه در اعمال و احوال و اخالق و عقاکاست  یسکآخرت  يو دانا.ن استیتجارت همچن

العلماء (س است مضمون کن یا يه براکرداند، و اگر نتواند خود را مقصر داند، ه خالص گیاعمال را ازشوب اغراض نفسان
و  یطانیز تواند دهد، و ترك حاالت شیرا از هم تم یرحمان و یطانیه حاالت شکاحوال چنان باشد  در و )ةيرعا كزم ترحي

 ،زیز تواند دهد، و بعد از تمیهم تمص را از یل و خصایه رذاکو در اخالق چنان باشد . دیتواند نما یحاالت رحمانحفظ 
ابد، تا ید خود به وجدان بیه معتقد خود را در عقاکد چنان باشد یو در عقا. دیل و اتصاف به خصائل تواند نمایرذا كتر

ه ک )ةمكحم ةيا ةامنا العلم ثالث(ن علم فرمود یو اشاره به ا. ه معتقد استینه معتقد و آیه آکبتوان گفت درباره اعتقاد او  
است در اخالق  یه اشاره به دانائک )ةعادلةضيفر او(ش دهد معتقد را، یه نماک، یاست در علوم عقالن ياشاره به اعتقاد

آنها  یه به خصائل است، نه دانائیه از رذائل و تحلیتخل یه فرض نفسانکن دفع رذائل و جلب خصائل باشد، یه قرک ینفسان
ه اشاره به ک )ةُقائم ةُاو سن(ط ین افراط و تفریه متوسطند بکاف به خصائل ف بعادله اشاره است به اتصیفقط، و توص

ر به ین جهت تعبیشود به آخرت، و از ا یه متوجه باشد به جانب آخرت، و منتهک یشوند به عمل یه منتهکاست  یاتکادرا
قائمه را  یخواه می باشد، چه ت انسانیمال انسانکمورث  یعنی، یت خلقت انسانیاتصال داشته باشد به غا یعنیسنت شده، 

ها نود در آین قیه اکن سه مرتبه از علم یو علم را منحصر فرمود آن بزرگوار به ا. هیافک یر و چه به معنیمه بگیمستق یبه معن
 يوبه س یمتوجه به آخرت، و منته یا اگر باشد ولیه نباشد، یه نبویره ملیس یه اگر علوم متعلقه به بدن انسانکموجود باشد، 

ت استعمال یثی، اگر از حیمتعلقه بنفوس انسانن علوم یعلم نخواهد بود، موافق مفهوم حصر وهم چن ت نباشدیمال انسانک
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ت یثیه از حک، بليت استعمال اخرویثیند، نه از حک می یوانیه بحث از نفوس حکن، یعیطبه نباشد، چون علوم ینفوس انسان
ه آنها هم کن، یلمکماء و متکه او، و چون علوم حکّه و محرکاّدر ياقت نفوس و جوهر بودن و عرض بودن و قویحق

ن است علوم متعلقه به نفوس ینند، بدون التفات به خصائل و رذائل و همچنک می یو انسان یوانیقت نفوس حیبحث از حق
ن و یلمکماء و متکمال نباشد، چون علوم حکن استین این قرکبه خصائل و رذائل، ل یمال انسانکت استیثی، از حیانسان

از  یکچیمال نباشد، هکن استین این قرکمال به اخالق باشد، لکت استیثیعلماء اخالق، هرگاه بحث آنها از نفوس از ح
ش یا باشد و نماینباشد،  ياگر متعلق به امور اخرو ،ین معتقدات انسانیمچنافق مفهوم حصر علم نخواهد بود، هنها مویا

ه علم الزم دارد کن جهت فرمودند ینها عمل واشتداد را الزم دارد، و از ایاز ا یکو هر  معتقد ندهد، علم نخواهد بود،
ماند، و خواهد  او جهل خواهد يرد، و به جاکت آن علم فرار خواهد یاز علم شود علم که اگر عمل منفکعمل را، 

 اءیداءالعن جهت او را یاز است، و یر نیه عالج پذکت علتهاست در انسان، یه بدترکب، کن علم جهل مرید ایگرد
ن باشد، ید کثرت بیتجاوز ندارد، بلکه در مقام علم با ینیب ثرتکو چون مقام علم از مقام . عالج یمرض ب یعنیاند،  دهینام

نند آنها را، چه به ک يرویت رسالت پیثیه از حیکسانکاء و رسل است، و شأن یه شأن انبکد، ینما و مراعات حقوق کثرات
ت در اخبار یخ رواین جهت از مشایت داشته باشند، چه نداشته باشند، و از ایده باشند، چه اذن و اجازه روایق رسیمقام تحق

ق است، یخ طریاء و مشایمت شأن اولکروان آنها است، حیاء و رسل و پیه علم شأن انبکو چنان. ر شده استیبه علماء تعب
ن یو همچن اند، ود خود شدها در خارج وجین در وجود خود یرده بو خو اند، دهیف رسیعبارات به اشارات و لطااز ه ک

  .روان آنهاستیشأن پ
ان و یلمات را در بک ید معانیتواند نما كن مقدمات را در نظر داشته باشد، تا ادراید این بزرگوار، بایلمات اکپس ناظر 

ا، چون علوم صناعات و حرف و زراعات یا و معاش دنیقه به دنه علوم متعلکشود  می ن مقدمات معلومیمبحث علم، و از ا
مه، که محیضه عادله، و آیقائمه، و فر ةسنه آنها داخل کرا یستند در زبان شارع مطهر، زیر آنها داخل علم نیو تجارات و غ

ها نباشد، و خود آو محسوس  ینیقیها نن آیئت و نجوم، اگرچه براهیو ه یاضیو ر یعین اصناف علوم طبیو همچن. ستندین
اخص، و مباحث  یات بمهنیاعم و اله یات بمعنیاز اله ین است علوم فلسفین تعلق به آخرت ندارد و چنکباشند، ل ینیقی

ات وجود خود شخص، یات است نه از جزئیلکه تمام بحث از کر و اخبار و رجال، چراینفوس و علوم فقه و اصول و تفس
ات خود را بر کات مدریلکن بحث و نظر، یاگر صاحب ا یاست تجاوز ندارد، بلعوام  يه براکمقام عبارات از ه ک
خواص است اسم علم بر آنها گذاشته خواهد  يه براکات وجود خود منطبق سازد، و از عبارات به اشارات رسد، یجزئ

ند، و یوز نماه از مقام عبارات تجاکمند از صاحبان بحث و نظر کن کب برداشته خواهد شد، لکشد، و اسم جهل مر
ان ین و دانایین از فقهاء و اخباریاز صاحبان علوم فلسفه و همچن ياریه بسکن جهت است یو از ا. نندکاستنباط اشارات 

آنها از صاحبان جهل ساده  کآنها در مقام عمل و تهت يّه تجرکستند، بلین یاز نواه یمؤتمر به اوامر و منتهتاب کر یتفس
  .شتر استیب

ضه عادله،و چه یه علم چه سنت قائمه باشد، و چه فرکن است، ین بزرگوار ایلمه اک یمعلوم شد، معن ن مقدماتیچون ا
باشد علم  یه اگر از اشاره خالکست، یاز اشاره ن که علم منفکرا یاست در وجود خود، ز یل شناسائیه، دلکه محمیآ

 افت آرامیر یه تحرکن علم یه شخص عالم به اکق، یف به حقایاف، و لطیشاند به لطاک می نخواهد بود، و اشارات علوم
د، نظر او از علم برداشته شود، یه مقام معرفت است نرساند، و چون به مقام شهود رسکان یود و عهرد تا خود را به شیگ نمی
به  یو اهل یوان وحشیور و حیطت که تشنه آب، از حرکماند، چنان یق باقیحقا يت او به سوکجان او و حرین هکل
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ن یو از عقب ا ،ند آب راکن یقیند تا از مشاهده آثار کت کن مظنه حریجهت، و از عقب انند در آک، گمان آب یجهت
رد بعد از مشاهده، تا خود را به آب نرساند و یه مقام معرفت است، و البته آرام نگکند آب را، کده هن برود تا مشایقی

ن یشتر خواهد بود، و از ایشتر از پیدتر و در شهود بین شدیقیدر  شد، یه از مظنه ناشک یتکه آن حرکمتحد با آب نشود، 
  ةات العلم باملعرفكحر يالعلم و بق ةيسقط رؤ ةفاذاجاء املعرف :جهت فرمود

ه نفس تا متحقق کخواهد ماند،  یباق ین شناسائیدر ا یات او در طلب معلوم بعد از شناسائکجان نفس و حریه نآ یعنی
و . خواهد بود یات باقکاست، همان حر یانیپا یون عالم بچق یه بعد از تحقکماند، بل نمی م معرفتعلوم، در مقامنشده به 

  .مع یا به معنیاست،  یف یا به معنی) ةباملعرف( يبا
نه شهود معلوم شود ییه آکاسم علم بر آنها گذارند،  یه علوم ثلثه وقتکچون معلوم شد  نيديالعلم عجز املرة يروو قال ره 
ند بر عجز او کند، داللت کف نیاشارات و لطا كد آخرت در مقام علم بماند، و ادراید خود شخص، پس اگر مردر وجو
  .فیردن به مقام اشارات و لطاک یاز ترق

و  ینیه خورده بکز هست، یمت نکل حیل معرفت است دلیه دلکام رسالت است چنانکه احکعلم  یعنی ل،يدل العمو قال ره 
  .ت استیه آثار والکوجود خود شخص و در خارج وجود خود شخص،  باشد در يارکخورده 

ه مدلول کمت کح یعنیند، یلسانرا گو ّم مفسریعنفوان و زعفران بفتح التا و ضم الجکالترجمان  .ترمجان ةمكواحلو قال ره 
بواسطه داللت ه علم کنیرده است علم را به لغت مجهوله، به واسطه اکه یه تشبکننده علم است، کح یعلم است توض

نند، و کر معلومه یغ یه داللت بر معانکاست  یش نفس به منزله الفاظیرمشهوده در پیر معروفه و غیق غیردنش بر مصادک
ن شدن به منزله یردن و خورده بکمشاهده  یا در خارج وجود خود به نحو جزئیمعلومات را در وجود خود  یعنیمت کح
  .مجهوله بوده به منزله لغت کن علم است یر ایتفس

نده یل و راه نمایدل ،ام رسالت استکه احکه علم کنیبنابر ا یعنی ةخمصوص ةدعو ةمكو احل ةمعموم ةفالعلم دعو و قال ره
ن است تمام یه رسول شأنش اکه چنانکخواص است،  يه مدلول علم است براکمت کاست، شامل علوم خلق است، و ح

بتمام خلق برسد ه کنست ی، شأن علم رسول هم ااًرهکاو اًرد طوعیعت بگیآخرت، و از همه ب يند به سوکخلق را دعوت 
آثار . ردیعت بگیب طوعاًند و کان را دعوت یناین و بیمستعدنست که یامر ا یا نکنند، و چنانکه شأن ولیاطاعت کنند 

ت، اسمجاز  ةالدعو ان، و اطالق دعوت بر ما بهینایاست مخصوص ب یباشد، دعوت يارکو خورده  ینیه خورده بکت یوال
ز دعوت یروان آنها نیآخرت و فالح و صالح، شأن پ يت دعوت تمام خلق است به سویخ روایه شأن رسل و مشاکچنان

م شرع و عقل، چه کاد در تحت حیانق يوسبه  يو قو كر است از اعضاء و جوارح و مداریت عالم صغکتمام خلق ممل
 يان و مستعدان است به سوینایامر دعوت ب ینند، و چنانچه شأن ولکاطاعت ننند و ک ّنند و منقاد شوند، و چه ردکقبول 
) ع(ریه فرمود حضرت امکت، یمت و آثار والکح يخاصه است به سو كها دعوت مدارنروان آیمت، شأن پکق و حیطر
  .حجب آثار را يد از وراینکد طلب یان زدیه دست به دامان هادکه بعد از آنک

است در وجود خود و در  يارکو خورده  ینیه خورده بکاست  یمت دانستکح .توسل ةمكاحل ل ويالعلم دل و قال ره
ام نفس و داخل شدن در رون رفتن از جهنّیب بعد از مگر يارکو خورده  ینین خورده بیست ایخارج وجود خود، و ن

ت و خروج از یقبول وال ت و توجه به حضرت حق بواسطهیست مگر بعد از قبول والین ياخر ةعبارحدود قلب، و به 
  .توسل هم تقرب است یچنگ نفس، و دخول در حدود قلب تقرب جستن است به حق، و معن

 كه از ادراکز یاست طرب آم یمعلوم شد، و وجدان حالتش یمت از پکعلم و ح .دل لهيه والوجد يدل عليالعلم و قال ره 
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در حال  کاز سال یه گاهک یتیثیجان شوق را به حیسبب شود ه دا شود، ویم پینکر به وجدان یه از آن تعبکنمونه معلوم 
ند ک می ه علم داللتکنست یعبارت ا یند، و معنکردن ظهور کحه یر متناسقه و صدا زدن و صیات متناسقه و غکوجد حر
 داللت ستیخودیه آن حالت بکا نباشد، و وجد یباشد  کن انتفاع نفس سالیه داللتش قرکنیشأنه اعم از ا یبر حق تعال

نکه ینفس بجهت ا يحق،نه برا يکند سالک را بر حق برا می نفس، بلکه داللتشأنه مجرد از انتفاع  یند بر حق تعالک می
دارد، به خالف  می شأنه او را بر آنحال یه شوق و جذبه حق تعالکباشد، بل نمی خودانتفاع . در وجد سالک ملتفت خود 

ن جهت یبا خود باشد و انتفاع خود را منظور ندارد، و از ا یه شخصکال است ند، و محک می را با خود خود یب هکعلم 
  :فرمود
ل و یبه خود و دل کبر حق با التفات سال کسال ردنکداللت  یعنی. هيذب الجيل له يقربه و الدل ذب ايلجيه يل عليو الدل

ل و داللت یبه خود و دل کلبر حق بدون التفات سا کردن سالکند، و داللت ک می قرب حق يداللت، جذب به سو
ه یل آیه در صدر و ذکه شأن صاحبان قرب نوافل و صاحبان قرب فرائض است، کذات حق  يند به سوک می ل، جذبیدل
ن يقاعد ين عليو فضل اهللا ااهد ال و عداهللا احلسينكو  ةن درجيالقاعد ين بامواهلم و انفسهم عليفضل اهللا ااهد 1هکمبار
ه چندان کند، که با التفات به مال و نفس مجاهده ک کیساله اول اشاره است به ک ةو رمحةات منه و مغفرما درجيعظ اجراً

ه بدون التفات به یکسانکاشاره است به  یده خواهد شد، و ثانیشانکشأنه  یت به قرب حق تعالیندارد، نها يمرتبه و اجر
 يه براکه مبارین جهت در آیشأنه و از ا یخود حق تعال يوده خواهند شد به سیشانکه  آنها ک ،نندکمال و نفس مجاهده 

  .ه و مغفرت وعده فرموددیم و درجات عدینها اجر عظیا
باشد توجه به جهت  یکحقوق هر  يثرات و اعطاکه ظه مالحکه گذشت در علم کچنان. اخلروج من العلم جهلو قال ره 

ن یه قرکعلم است  یعلم وقت یعنی، به معرفت شود یمنته یعنیل معرفت باشد، یآخرت و اشتداد شرط است، تا تواند دل
ه خروج از کن باشد، یعبارت ا یتواند معن می ب خواهد بود، پسکعلم جهل مر نن اشاره نباشد آیه اگر قرکاشاره باشد، 

 ن بهین اکرون باشد، لیه از عالج بکب خواهد شد، کن وقت جهل مریعلم در ان ه آکت علم جهل است، یت علمیثیح
ثرات به مقام کبدون التفات از مقام مراعات  ایه اگر با التفات کن است یه مقصود اکست، بلینه دو فقره بعد منظور نیقر

راه  كه سلوکنیا ین جهل است و نادانیثرات نداشته باشد، اکت مراعات یثیه حکا شهود رسد، و التفات به علم یوجدان 
ه مجذوب ناقص است و با التفات از کرا یحاصل باشد، ز یه بکاقص، بلثرات باشد نکام و کحق اگر بدون مراعات اح
  .تیمقام علم گذشتن معص

معلوم نا شدن از  يدن، و شناسایق نارسیف و حقایدر مقام علم ماندن، و به لطا یعنی.والثبات مع العلم ضعفو قال ره 
  .كاست در سلو کضعف سال
ه حق ظ، و مالحكفر است و شرکشأنه  یثرات بدون مشاهده حق تعالکه ظمالح یعنی .ديبالعلم توح ةو املعرفو قال ره 

ه ظه مقام مالحکه حق در مقام علم ظه گذشت، و مالحکثرات جهل است و نقص، چنانکه ظشأنه بدون مالح یتعال
  .د استیثرات باشد، توحک

هده ضعف است، و ت است، و بدون مشاشأنه معرف یثرات با مشاهده حق تعالکمراعات  یعنی .ةمعرف ةالعلم باملعرفو قل ره 

                                                             
خداوند مجاهدان فداکار به مال و جان را بـر بازنشسـتگان برتـري بخشـید و همـه اهـل ایمـان را وعـده نیکـوتر فرمـود و            97 ۀسوره نساء آی - 1

  ج.مجاهدان را بر بازنشستگان باجروثوابی بزرگ برتري داده است
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  .ثرات جهل استکمراعات  مشاهده بدون
ه مقام کرا یعلم داشتن به ذات معروف بدون مشاهده ذات معروف سترذات است، ز یعنی. فركو بذات املعروف قال ره  و

فر مستور ک یعنو م ب بودن معلوم است مستور بودن او از عالم،یب بودن عالم غایبت از معلوم است، و غایعلم مقام غ
بناعبداهللا و ) ع(باقرشأنه، و از صفات او فرمود جناب  یبوبت از حق تعالین رسالت مقام علم است، و غو چو. بودن او است
مع، و باء  یبه معن)بالمعرفه(ن باء در یبنابرا و تعايل كحجاب اهللا تبار) ص(و حممد و تعايل كتبارو بنا وحداهللا بنا عرف اهللا 

ه التفات و کن باشد یا یز صله علم است، و معنین) بالمعرفه(ه باء در کتوان گفت  می صله علم است،و) معروفبذات ال(
  .اول است ین مقصود همان معنکعلم داشتن به معرفت معرفت است، ل

ظاهره  يقواند اعضاء و جوارح و ک می در مقام علم حبس کسال یعنی. حبس الباطن ةالعلم حبس الظاهر و املشاهدو قال ره 
ن یر ایه اگر غکنشود،  که از عمل منفکباشد  یتیثیه به حکعلم نامند  یه علم را وقتک یات نفس، و دانستنیرا از مقتض

، و مشاهده یات نفسانیب خواهد بود، پس علم سبب حبس ظاهر است از مقتضکه جهل مرکباشد علم علم نخواهد بود، بل
ه منصرف شود از یکر محبوب، مگر وقتیند از التفات به غک می را حبسباطنه  كو مدار يردن جمال محبوب، قوک

  .مشاهده
  .شود می لمه سابقه استنباطکعبارت از  یمعن حبس العلم ع اجلوارح يفيجعل اهللا مجو قال ره 

گر، یچ جارحه از حبس علم رها شود، مگر به علم دید هینبا یعنی .سجنها اال بعلم آخر منة فال تطلق جارحو قال ره 
حالل، بواسطه علم داشتن  يند در نزد غذاک می حرام، و رها يند از غذاک می ه غذا را، شخص عالم منعیه قوه شهوکچنان
  ذاکو ه شربواالوا و ك  2ل و شرب از حاللکو علم داشتن با باحه ا م بالباطلكنيم بكلوا اموالكال تأ 1یبه نه

ه از حبس علم بدون علم ک یسک یعنی. يو تعد يج من حبس العلم و عص علم فقد خرريفمن اطلقها من سجنها بغو قال ره 
ر جوارح یه فرج و گلو و سایکسکت خود، مثل یرده است از حد انسانکان نموده و تجاوز یند جوارح را، عصکگر رها ید

ند و حدود کجعت ه از حالل بخورد و با حالل مضاکرا  یسکشود  می ن شاملیات آنها برساند و ایرا بدون امر به مقتض
ن یا 3» هير اسم اهللا علكذيلوا ممامل كوال تأ« یمعن یکه ک، یو اذن و اجازه اله یسازد بدون التفات به امر اله يرا جار یاله

  .است
لمات کن یاز همه ا .ةيو استعمل احلر ةي علم فقد خرج من العبودريو حبس احلق فمن اطلقها بغ ةيد العبوديوالعلم قو قال ره 
ت، و سبب یبند و لجام اعضاء است در دست عبودیعلم به منزله پا یعنیرات مختلفه ادا شده، یاست به تعب یکی مقصود
اسم مصدر،  ی، و جائز است به معنيریبگ يمصدر ید و حبس را به معنیز است قیه جاکردن حق است اعضاء را، کحبس 

  .نندکآغاز  يرون و خودسریب یر علم، از بندگیرا به غنداعضاء کرها  که یسک، پس یه پا بند و زندان باشد قرار دهک
ه کند ینما می ه متضادکف است یث شریلمه مضمون دو حدکن یا. سرل باخلَكالم و الوجد موكل بالكره والعلم موو قال 
الق علم اط یوقته ک یه مراد از عرف اول علم است، و چون دانستک »لّ لسانهكو من عرف  لسانه من عرف طال« فرمودند
معرفت، و  یعلم است، و به وجه یردن به وجهک كابد، و به وجدان ادرایه نمونه معلوم را به وجدان بکشود  می بر علم

                                                             
  ج. وریدمال یکدیگر را به حرام مخ 184سوره بقره آیه  - 1
  ج.از نعمتهاي خدا بخورید و بیاشامید 29سوره اعراف آیه  - 2
  ج. و از آنچه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید - 3
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ر تناقص با هم ندارند و در رفع ان بزرگویلمه اکن دو جزو آن دو یشهود است و ا ی، عرف به معنیمراد از عرف ثان
  :ره فرمود يتناقض جناب مولو

ه دیدي مختصر                                   گردش کف را چ
  آنکه کف را دید سرّ گویان بود
  آنکه کف را دید آید در سخن

  

  حیرتت باید به دریا در نگر  
  وانکه دریا دید او حیران بود
  وانکه دریا دید شد بی ما و من

  

  :ه گفتکن آورد چنانر را اظهار دارد و بر زبایالضم یه ما فکند عالم را ک می علم امر یعنی
  ی در خاطر افتد  یتو را گر معنی

  از خیال آن گذشتن ينیار
  

  که در سالک معانی نادر افتد  
  دهی بیرون بگفتن یا نوشتن

  

 كه از ادراکاست  یه وجد آن حالت خوشکو معلوم شد  .دارد می ار بازکرا از  کسال يو اعضا كع مداریو شهود، جم
  .ا ازشهود جمال معلوم حاصل شودیشود،  نمونه معلوم به وجدان حاصل

قت یردن، و حقکبردنست، و وجد سبب غرق  هعلم سبب را یعنی .قيحتر ةقيق و احلقيق و الوجد تغريالعلم تطر و قال ره
چ یه از شخص هک یتیثیافتن معلوم است به حیقت تحقق یمراد از علم و وجد معلوم است، و مراد از حق. ردنکسبب تمام 

رود نه به  می انیت از میق گفت، و در وجد چون خودیچون در علم، عالم و معلوم و راه  از هم ممتازند، تطرنماند، و 
چ یه هک یتیثیرود به ح می انیاز م کت سالیقت خودیق گفت، و چون در حقیچ نماند تغریه کسال یه از هستک یتیثیح

  .ماند نمی چیق از محترق هیه در تحرکق گفت، ینماند تحر
ردن کش یرا، سبب آزما که راه بردن حق است سالکعلم چنان یعنی .بيتله ةقيب و احلقيب والوجد ختريالعلم جترل ره و قا

ن ین و شمال، و در ایمیاست به سمت  یب الهیو در تقلوسته در نزاع با نفس یه شخص عالم پکز هست، یردن نکو خالص 
قت یرده است، و حقک ر آبادیردن آنچه عالم به تدبکخراب  طان، و وجد سببیش نفس و شیص اوست از آالیب تخلیتقل

  .قیدر زبانه آتش انداختن است مثل تحر
 یعنی. طفا ةقياحلق ةالوجد صفا و من احرق ةالعلم وفا ومن احرق ةفمن احرق ةحرق ةقيوللحق ةو للوجد حرق ةللعلم حرق و قال ره

را  یطانیو ش ینفسان یه دواعیکسک، و کرا از سال یانطیو ش ینفسان یسوزاند دواع می هکاست  یعلم سوختن يبرا
سوزاند  می هکاست  یوجد سوختن يو برا. اء خدا بسته استیه با خدا بر دست اولک يرد به عهدکد وفا خواهد یسوزان

 یه مجاهد فکن نسبت یشود از ا می ن التفات سوخت، صافی، و چون اکسال يالتفات به نسبت اموال و اوصاف را به سو
ما درجات منه يعظ ن اجراًيالقاعد ين عليفضل اهللا ااهدو(د یه درباره او صادق آکو مال، د بدون التفات به نفس شون می هللا

س کن یت افعال و اوصاف و ذات خود، و ایثیاهللا شود از ح یف یقت او را بسوزاند فانیه حقک یسکو ). ةو رمح ةو مغفر
 یسک که سالکنیرا، به جهت ا كسالضاً فائق شود یاباهللا نشود  یرا، و اگر باق كباهللا شد فائق شود همه سال یاگر باق
بعد  یعنیه طفا اشاره به بقاء باهللا باشد کتواند  می و جلو رو اوست، و کفائق است بر سال ینشده باشد، و فان یه فانکاست 
  .ا باشدیبقاء در به ید و باقیا آیدر يوحدت برو يایساخت، از در یقت فانیه او را حقکاز آن

ه کست یعلم نار یعنی. ه النوررينوراهللا فمن خالف العلم احرقه النار و من خالف الوجد غالعلم ناراهللا و الوجد و قال ره 
ه نار علم او را کنیا ایند علم را نار آخرت او را بسوزاند، که مخالفت یکسکاست، پس  یطانیو ش ینفسان یسوزاننده دواع
ه متحد شده بود با کت علم او را در آن مرتبه یرده است، و آن نارکه مخالفت علم که ملتفت شود ک یمعن نیبسوزاند، به ا

ن یرالمؤمنین واسطه حضرت امیو به ا ند،یه منزجر شودو خود را در عذاب بکرا بسوزاند،  یاو را و دواع ینفسان یدواع
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ه کبه احسان از محسن،  يبود یاول یئیمس ينبود ياریچ اختیو بنده را ه يبود یز به قدر الهیه اگر هر چکفرمودند ) ع(
ن اتقوا اذامسهم طائف يالذ 1ان  ین است قوله تعالیخواهد بود و اشاره بهم یافکمحسن را احسان او در بهجت و سرور او 

ه کاست،  کسال یه سوزاننده جهات راحت طلبکست یه علم نارکنست یا یا معنی. روا افاذاهم مبصرونكطان تذيمن الش
و وجد  .ةيالرعا كزم ترحيالعلماء ه فرمودند کباشند  می علم محزون و محترق يردن به مقتضاکوسته از نتوانستن عمل یپ

ه او را به طرب آورد و از التفات کشود  می حاصل کسال يت علم برایه از نورکاست  یه آن حالتکرا ینور خداست، ز
ت علم او ی،آن نورانندکه مخالفت وجد یکسکپس  شاءيقلب من  قذفه اهللا يفي نور العلمه فرمود کثرات منصرف سازد کبه 

  .ردیر دهد و آن طرب را از او بگییرا از آن حالت طرب تغ
باالم فراق، و شخص عالم چنانکه  اهللا یف ّشفقت حالت حاصله است از امتزاج حب. العلم إشفاق و الوجد إحراقو قال ره 

ه عبارت از الم فراق باشد، پس درست است کدن به محبوب، یاو هست با سوزش نارس يه وقت براهم اهللا یحب ف یدانست
مت و و جد و کات علم است، و چون علم و حیدارد، و اثر وجد احراق مقتضیم، به شفقت بر خلق خدا وا یه دانائک
  .ا راند آنهک می رکاز آثار ذ يلمه به اثرکده دارند، در هر یقت مراتب و آثار عدیحق

ه کاست،  ککّه علم چون وجود مشکد معلوم شود یبا. تونسه ةه و املعرفيقة تدنيدخله و احلقيمله و الوجد حيالعلم و قال ره 
ه کش گذشت یه در پکاست  ینجا نه آن معنیقت در ایو حقت و معرفت، یقین وجد و حقیده دارد، و همچنیمراتب عد

ل یمکث یه در حدکقت است یرتبه حقمه اول کنجا شهود آثار حق است، یدر ا قتیه مراد به حقکتحرقه بل ةقياحلقفرمود 
 یمعرفت هم گاهافتن است، یه اول مرتبه نمونه معلوم کموهوم است و صحو معلوم،  2ه محوکل فرمود کال یحضرت مول

لم حامل انسان است نه ه عکن است یعبارت ا یپس معن .در معرفت بعد از بقاء اهللا یشود و گاه می ن مقام استعمالیدر ا
  :ةمل اسفارحيمحار محمول مثل 

  علمهاي اهل تن احمالشان
  

  الشانعلمهاي اهل دل حم  
  

ه محوالموهوم و صحوالمعلوم باشد کقت یند در دار علم، و حقک می باشد داخل يخودیه آن حالت طرب و بکو وجد 
دهد به  می بعد البقاء باهللا انس یا شناسائیرا  کدهد سال می شأنه انس یشأنه، و شهود حق تعال یند به حق تعالک می یکنزد

  .شأنه یحق تعال
ند ک می یه گذشت نفکعلم به مراتب ثلث خود  یعنی .االثر ينفياحلظ و احلق  يتنف ةقياجلهل و احلق ينفيالعلم و قال ره 

ب کند جهل مرک می یعلم نفه کنیا ایردن، کبران داخل  ینفح است یه است صحکجهل ساده را چون جهل ساده عدم مل
 یه آن نفیمراتب دان یعنیقت یو حق .یانسان ينه رو یوانیح يت رویثیات نفس باشد از حکات و مدرکه ادراکرا، 
 یآن نف یا مرتبه وسطی ،را کنشانه و اثر سال کند ی میقت باشد نفیحق يو حق که مرتبه اعال. را یوانیحظوظ حندک می
  .او یذات يباشد نه مقام فنا کو صفات سال یفعل يه مقام فناک که سالند نسبت فعل و صفت را بک می

م حق کعلم ح. شاءيقلب من  فذفه اهللا يفي نورالعلم ه فرمودند کعلم از آنجا  یعنی .مكحا ةقيم و احلقكالعلم حره و قال 
قت یحق شده است، و حق مکوم به حکند محکات علم رفتار یه اگر بنده به مقتضکند ک می يه بر بنده خود جارکاست 

                                                             
  ج. چون از شیطان وسوسه و خیالی اهل تقوي را فرا رسد خدا را یاد آورند و همان لحظه بینائی و توجه یابند 200سوره اعراف آیه  - 1
حني سئل عن مولينا امرياملؤنني ع عن احلقيقة و قال يا امرياملؤمنني ما احلقيقه قال ع مالك و احلقيقـه قـال    کمیل بن زیـاد اشاره است به حدیث  - 2

الست صاحب سرك قال ع بلي و لكن يرشح عليك ما يطفح مين قال او مثلك خييب سائالقال ع احلقيقة كشف سبحات اجلالل من غري اشارة قـال  
  ج.و املوهوم مع صحو املعلوم اخلزدين بيانا قال ع حم
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ه نسبت یه مراتب دانکن معلوم است یه اکقت، یمرتبه حق قت تا اعالیحق مرتبه یم فرستنده است از ادنکننده و حکم کح
ه کد  یآ می ، و صادقیند تا به مرتبه ادنک می م و علم از مرتبه اعال تنزلکط است، و حیه نسبت محاط به محیبه مراتب عال
  .مرتبه اعالست یقیم حقکه حاکنین ایست و در عم اکحا یمرتبه ادن

ه نفس او را کاگر علم به دست نفس زنده افتاد،  یعنی. وجود ةو باملعرف ةقياستعمال العلم باجلهل غرور و بالعلم حقو قال ره 
د، و مراد از یافزا می خود ینیشتر بر خود بین استعمال بیبرد و از ا می ارکانتفاع و اغراض خود به  يار برد او را براکبه 

ات کا مدریا خود نفس است یث عقل و جهل مقابل عقل یه در حدکات نفس و اغراض او، چنانکا مدریجهل نفس است 
  :لیاو و اغراض او و ق

  گی مستتیغ دادن در کف زن
  

  به که آید علم نادان را بدست  
  

مه یات علکست متحد شود، و نادان شود، آن مدره اصل جهل اکند و با نفس که به مقام علم رسد و بعد تنزل یکسک یعنی
ار برد، چه در مقام عمل کات را به کم نفس آن مدرکه با نفس متحد شده به حکت یفه انسانیاو به دست نفس افتد، و لط

ه ک یام و قضاتکو اصالح چون خوارج و ح يام و فتوکحدودو اح ين خود و خدا، چون خوارج و چه در مقام اجرایب
فرمود  یح قاضیبه شر) ع(ریه حضرت امکند، یآ می ام برکحدود و اح يا و قضاوت و اجرایدر مقام فت و اجازهبدون اذن 

ست از پا خود او مرتبه یقت شود، یبه حق یم علم منتهکو استعمال علم به ح ياوشق يصووا ه االنيبيلس فجيهذا جملس اله ک
است برسد در  ت و اشفاقیه مقام خشکند و به مرتبه علم کجاوز و عالم اگر از مرتبه نفس ت کسالکه را یقت است، زیحق
قت محوالموهوم و یه اول مرتبه حقک یار خواهد برد، و چون دانستنکم علم به کت علم خود را به حیفه انسانین مرتبه لطیا

نمونه معلوم به  كان ادرین عمل و قریه قرکاسم علم بر آنها گذارند  یه علوم ثلثه وقتک یصحوالمعلوم است، و دانستن
نظر آمده،  ثرات در پشت سر افتاده و از نظر محو شده و نمونه معلوم منظور کو  ن مقام موهوماتیوجدان باشد، و در ا

قت است، و استعمال علم با معرفت معلوم وجود است، چون علم در یا سبب حقیقت است ین استعمال حقیپس خود ا
 و استعمال علم در مقام شهود معلوم، که شهود. نخواهد بود ، معرفت بدون شهودشود می استعمال یمعرفت در جزئو  یلک

 یتیثیشود، اول در مقام شدت وجد به ح می و وجود در دو مقام استعمال. م باشد در استعمال علم، وجود استکمعلوم حا
ن کجان و طرب است لیر مقام هه وجدان دکطرب و وجد نماند، در مقابل به التفات نفس کند کخود یه انسان را چنان بک

مطلق مجرد از  یو دوم در هست. د و سماعلف و جکشود در مقام ت می ه تواجد استعمالکبا استشعار نفس به آن وجد، چنان
  .ح استین مقام صحی، و هر دو در ایموهوم يهایثرات و هستک

عبارت سابقه  ين عبارت عبارت اخرایا حبط عمله ةفص عمله و من استعمل العلم باملعرمن استعمل العلم بالعلم خلو قال ره 
، و استعمال ین عمل از شوب اغراض نفساندثرات موهومه است، و خالص شکاستعمال اللعلم بالعلم اسقاط  یعنیاست، 

  .ا در وجدی یقیحق یه غرق است در هستکد یآ نمی چ عمل به نظر عارفیه هکالعلم در مقام معرفت حبط عمل است، 
بالعلم فما  وسط البحر للغرق فاستعنت يف البحر واسلمين يف والوجد اوقفينالبحر یطئشا يعل فاقامين علم جذبينالو قال ره 

ه یه تنبک یتیثیند به حک می ان حال خودیباال اجلهل  اخلالص فما خلصين فطلبت اال غرقاً فماز ادين يو غلب الوجد عل اجناين
 نمونه علم به وجدان جذب كا ادرایمعلوم است  كه ادراکه علم کنیسطه اوا آنها، به كت سلویفکین باشد بر کیسال
ن یشود، و ا می حاصل کلسا ينمونه معلوم به وجدان حالت وجد و طرب برا كد، و از ادرایند به ساحل بحر توحک می

، و در ندک می وحدتو  یرهاند، و داخل بحر هست می یوانینفس ح يت و مقتضایحالت وجد و طرب او را از خود
ت علم خود، یت علمیثیملتفت علم خود اگر شود و ملتفت ح يخودیب نشود، و در آ می یهست يایغرق در يخودیب
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ت یثیات خود شود نه از حکشود، و اگر ملتفت خود و ادرایشتر میشتر از بیوجدش افزونتر و فرو رفتن در بحر وجود ب
ب خواهد شد و از کن علم جهل مرینمونه علم خود باشد، ا كه ادراکت یت علمیثیه مجرد از حکات، بلکت ادرایعلم

از علم و  یلکوحدت است، به  يایه غرق درکن وقت یه در اکنیا ایاستغراق بحر وحدت به ساحل فرق خواهد افتاد، 
ز ین ین معنیه اکهم حاصل خواهد شد،  یذات ياو بوده، فنا يوصف و فعل برا يه فناکه چنانکوجد غافل خواهد شد، 

د و بقاء یآب آ يوجود برو يایه جهل است از قعر درک یذات ياست، و بعد از فنا كادرا ینادارائ یعنیل ساده جه
  .فیلکار و تین است نه به اختیوکاو خواهد بود، و استعانت جستن، به فطرت و ت يبعدالفناء برا

ست که خداوند در قلب یعلم نور هکنیست بنده را، به جهت اردن حق اکد یصعلم آلت  یعنی احلق كره العلم شرو قال 
ه کت بوجود بنده نرسد آن علم یوند والیشاند به جانب خود، و تا پک می ردهکبنده را بند  اندازد که بواسطه آن می بنده

 ينمونه معلوم شود بنده به تمام اعضاء و قوا كبنده حاصل نشود، و هر گاه ادرا ينمونه معلوم برا كادرا یعنینور است 
  .او حاصل شود يشود به جانب حق، و وجد و طرب برا متوجهخود 

ه فرار کردن علم کد مواظب باشد به استعمال یه باکد بنده است یص یعلم به وجه یعنی. ديق ةد و االشاريره العلم صو قال 
و   1 ابه و االفربالعمل فان اجهتف يالعلم : ه فرمودکرود  می کش بنده سالینمونه معلوم زود از پ كچون آن ادرا ،ندکن

 نمونه معلوم حاصل كه از ادراکو مراد به اشاره آن توجه و التفات به جانب معلوم است  .د استین صید ایاشاره ق
 یق، و اشارات عبارت از توجهیف و حقایو اشارات و لطا ه الفاظ علوم است عبارات استکه فرمود قرآن کشود،  می

ن یه اگر اکد علم است و نگاهدارنده علم، ین توجه قیشود، و ا می حاصل شخص ينمونه علم برا كه از ادراکاست 
  .شود می بکل مرهه تمام آنها جیات علمکت علم فرار و ادرایتوجه از علم برداشته شود علم

تمام آنها  يو چه علوم اخرو يویعلوم چه علوم دن یعنی. ةميها شلّكرف اها وهم، واملعلّك ةقيها خرب، واحلقلّكالعلوم و قال ره 
ه کمرتبه  یقت از ادنیبالم ادا فرمود، و حق یلحثرت مکم به جمع ین تعمیخبر دادن از معلوم است، و به جهت ا

اد آوردن حق است یر و کقت ذیباشد تمام مراتب حق) یمفن(ه بحر مغرق کمحوالموهوم و صحوالعلوم باشد تا آخر مرتبه 
 يو اشاره علوم به سو. اد آوردن خداستیبه  یعنی، اهللاةمعرف ةيبالنوران ٢فيتمعر: ه فرمودکقت چنانیمتحقق به حق ياز برا
ثرت که کردن واهمه است کهم تو ینیثرت بکن یه و اشاره را الزم دارد و ایر و مشارالیشاره، مشا یعنیق وهم است یحقا
ع موجودات بالفطره و بالقوه ینمونه جم هک .هالّكم آدم االمساء و علّه است فرمود یالیخ يه رأس قواکشأن واهمه است  ینیب

، و غفلت  يه شناخته بودکست یزیآن چ یشناسائ یعه گذاشته شده است، و معرفت هم به بعض معانیدر وجود انسان ود
ه که آمد فراموشش شده، بعد ک ك، و تمام معارف را انسان در عالم ارواح داشته و شناخته، به عالم خايرده بودک ناز آ
  .شود می شود فراموش شده خود را شناسا می شناسا

ز سره او از یه تمکاندازد یمعلم را در قلب بنده خود  یعنیش گذشت، یه پکست ین مثل تجربیا. العلم اختبار رهو قال 
راست به ام جنت و نیه باب شهر علم است قسکت یه قبول والکد، ید، و مغشوش را خالص و ناسره را دور نمایناسره نما

  .طهن واسیهم
  .ن نعمت بنده خود رایدن حق است به ایقت از اول مرتبه او تا آخر مرتبه او برگزیحق یعنی. ارياخت ةقيو احلقو قال ره 

                                                             
  ج.برد وگرنه آن دانائی نابود گردد خواند اگر اجابت کرد از آن علم سود می علم عمل را می -باشد منسوب به حضرت امیر ع می - ١
هللا و معرفةاهللا معرفيت بالنورانية يا سلمان يا جندب معرفيت بالنورانية معرفةا :اشاره است به حدیت مولی الموالی حضرت امیرالمؤمنین ع که فرمود - 2

  ج.اًامتحن اهللا قلبه لالميان و من مل يعرفين بالنورانية كان شاكامر تاب اًفمن عرفين بالنورانية كان مؤمن
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ن یه موانع وصول به حاجت را از بکد محتاج ینما می وششکه کاج است یو مجاهده مسبب از احت .افتقار ةوااهدو قال ره 
  .بردارد

خود شود  كه ملتفت ادرایکسک یعنی. ياوي، فعلمه دنةق العباريحقا نفسه يف يرياالشاره، او معين ه يفمن وجد حسو قال ره 
ق یف و حقایه مشتمل بر اشاره و لطاکن شخص ید خود را ملتفت شود، علم ایه رسکق یا به مقام حقایاشارات علوم، در 

ه کرد چنانکآن علم را به خود راجع خواهد  نفس از آن علم طعمه خواهد گرفت، و یعنیخواهد بود،  يویاست، علم دن
ن علم از نزد حق خواهد بود، و یا یعنی .ينفعلمه لد ةحبر االشار نفسه يف ه و فينها وهم، و من احترق حسلّك ةواالشار :فرمود

نمونه  ز نفس خواهد بود، و مراد از اشاره ظهوریه مبدأ علم او نفس و مرجع نکراجع به حق خواهد شد، به خالف اول 
  .ق استیف و حقایاام و علوم، عبارات و اشارات و لطکه قرآن و احکه گذشت ک، کسال يعلم است برا

را به  کقت سالیحق علم خواننده است از جانب یعنی .احلق يب بداعيب ايجياحلق، و  يداع ةقياحلق يالعلم داعو قال ره 
را  کده است سالقت خواننیو حق) العلم رسول(د یگو می هکت لمه بعد اسکن به منزله یقت، و ایحق يا به سویحق  يسو

 یداع یقت داعیحق یه داعکنیحق، به جهت ا یحق را به سبب داع کند سالک می حق از جانب حق و اجابت يبه سو
در مقام علم است  کقت چون سالیحق یه اجابت داعکنیا به جهت ایاست،  یداع اجابت یداع یحق است، و اجابت داع

مع است  یعنم) با(ا یرده، که اجابت نانّکال اجابت او ناقص و ناتمام است، پس نحیست و اجابت در این یت خالیخودو از 
   .قت استیرش با حقیقت سیدر مقام حق که سالکرا یقت باشد حق را، زیه حقکحق  یبا داع کند سالک می اجابت یعنی

اب از معلوم شأن یمعلوم باشد در غ یه دانائکه علم کش دانسته شد یپ .اصول، واحلق صئول ةقيالعلم رسول، واحلقو قال ره 
رسول است از جانب ) شاءيقلب من  قذفه اهللا يفيالعلم نور (م رسول را دارد، و به مضمون کرسول است و شأن رسول ح
 قتیحق. ه گذشتکو چون علم شأن رسول است دعوت علم مثل خود رسول معمومه است . حق به جهت دعوت بنده

ر مقام حق مراد است، و ینجا غین در اکه مقام حق باشد، لکق یف تا اعالمرتبه حقایشود از اول مرتبه لطا می اطالق
است، و  یع اسماء و صفات ربوبیه اتصاف به جمیام و معارف و پاکع احیت است اصول جمیقت چون از شئون والیحق
يه مرتبه اعالکو حق . ح عبادات استیت تصحیه به و الکه در اخبار دارد کاست، چنان کع  اعمال و نسیحح جممص 
  .ع صفات و افعال و ذاتیشنده بنده است از جمکقت باشد یحق

علم باشد،  رهه ملتفت اشاکت علم یت علمیثیا حیعلم  يرجوع به سو یعنی .نيالعلم فعل الصادق الرجوع بالعلم ايلره و قال 
  .ن در اراده استیرده فعل الصادقکاز علم تجاوز ن کلساه بنده یکعلم مادام يردن به سوکا رجوع ی

ه مقام کقت یده، تا به اعال مرتبه حقیقت رسیه به مقام حقک کیسال یعنی .نيالعلم فعل اخلاسر ايل ةقيوالرجوع باحلقو قال ره 
د یقت بایز حقثرات، چون نفس زنده دارد ال محاله اکم کثرات و حک يند به سوکشأنه نرسد، اگر رجوع  یحق است تعال

ن یند، و اکن کعمل سال یکه نفس خود را شرکد شد د، و در مقام علم هم نخواهیند، تا تواند به مقام علم آااهکب
علم  يقت به سویا در مقام حقیقت یه رجوع به حقکن باشد یا یاست، چه معن کدن هر دو خسران سالیاهکت و آن کشر
  .ندک

ن یالخلق است بالحق، هرگاه ا یرجوع ال کچون سفر آخر سال نيالعارف علف ةقياحلقة يؤالعلم بر یوالرجوع باهللا ال رهو قال 
امل است کاهاند فعل عارف کقت نیحق و حق یه از مقام دارائکه نظر از مراتب بر ندارد کقت باشد یت حقیرجوع با رؤ
  .ا نرسدیل برسد یمکچه به مقام ت

د و یه در مقام تقلکباشد  یسانکرده چه از جمله کاز مقام علم تجاوز ن هکس کآن  یعنی. يق بالعلم جنمن تعلّو قال ره 
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قت به یس نجات دارد اگر چه رجوع از حقکن یده باشد ایق رسیه به مقام تحقکباشد  یسانکا از جمله یسمع باشد  يالقا
  .رده باشد و خاسر باشدکعلم  يسو

ق است به یقت طریقت زده چون حقیده و چنگ به حقیقت رسیحقه به مقام یکسک یعنی. عال ةقيق باحلقو من تعلّو قال ره 
  .شود صاحب مرتبه علم را می قیا فایرود  می حق، باال يسو

ه چنگ زند یکسک یعنی. یاختف یاز باب علم به معن یخفی یاظهر و خف یبه معن یخفیخفا .يق باهللا خفو من تعلّو قال ره 
سره است به کاو یبا ماله  یا خفی .اهللا یف يبعد از فنا باهللا يرا بعد از بقا یگرداند صفات ربوب می شأنه ظاهر یبه حق تعال

  .يريعرفهم غيال حتت قبايب يائياوله فرمود کچ نماند یه از او هکشود  می یه مختفکن است یا یو معن. جانب الف و فتحه
 یقت قرار دهیاگر علم را تابع حق یعنی. سرانالنفس خ ةرجحان و قبول العلم به موافق ةقياحلق ةقبول العلم مبوافقو قال ره 

قت به یحق است، چه رجوع بیارکان یز یو اگر علم را تابع نفس قرار ده. قت است بر طرف نفسیرجحان طرف حق
دارد،  می ن علم بریه ال محاله نفس حظ خود را از اکقت یا بدون حقی ،یقت قرار دهیه علم را متبوع حقکعلم باشد  يسو

  .ت بردارد بر نخواهد داشتید انسانیه باک ياو آن بهره 
ه به مقام یکسکد مانده باشد، و مراد از عالم یه در مقام تقلکاست  یسکد یمراد به مر .د و مفتاح العلميداملريالعلم قوقال ره 

 ياق است بریف و حقاید لطایلکو  انتم ملجمون :ه فرمودکد است، ید و لجام مریق يدیو علم تقل .دهیق رسیتحق
  .صاحب قلب

ر قدر یبغ يه از علم بهره اکبودند،  یبعض) ع(ه اصحاب ائمه کده نماند یپوش. تاج العلم ةالعلم تاج العارف و املعرف رهو قال 
نداشتند، اگر چه از  يق باشد بهره ایف و حقایه مقام لطاکه از معرفت کبودند  ید نداشتند، و بعضیضرورت به حسب تقل

ت داشت از صاحبان علم او را یه اهلکس که آن کن بود یت این هر دو ناقص بودند، نهایو ا. شتنددا ّتام يعلم بهره ا
ن کد، و تمیرس می قتیه به مقام حقکس کدادند، و از صاحبان عرفان آن  نمی يریدادند، و اجازه دستگ می تیاجازه روا
 يریم و صحوالمعلوم باشد، و استعداد دستگه مقام محوالموهوکقت بود یمرتبه حق یافت، اگر چه ادنی می قتیدر حق
عرفت د و میرس می قیه در علم به مقام تحقکس کو آن . تیدادند بدون اجازه روا می يریداشت، او را اجازه دستگ می
ث یدادند، و حد می داشت او را اجازه هر دو امر می يریت و دستگیت اذن روایشد، اگر استعداد و قابل می او حاصل يبرا
اء حصون و يماء منارو االتقعلالن ین سه صنف دارد و همچنیاشاره به ا ماءكالالزم للعلماء التابع للحلماء القابل عن احلف یشر

نت او یمعرفت ز نده باشد، آیف اقال رسین شده باشد، اگر به مقام لطاکه در مقام علم متمک یپس عالم .ةاء سادياالوص
نت او یقت شده باشد، و از علم هم بهره داشته باشد، علم او زین در مقام حقکتمه مک ینت علم او، و عارفیخواهد بود و ز

  .نت معرفت او خواهد بودیو ز
ه بدست آورد، نفس بر او غالب ک ید صادق به سبب علمیمر یعنی .اجلهل ل ايلرتيبالعلم و ال ضلّيالصادق الو قال ره 

ر یبه خالف غ. ان ضاللت به علم استیالجهل ب ینزل الیبرد، و النتواند شود، و او را از راه برگرداند، و به دار جهل 
داخل دار علم رده بودند، و کعت خاصه یداده و ب) ع(ریآنها دست به دست حضرت ام يه رؤساکچون خوارج  ،صادق

باالخره  شد، و ینی، همان علم آنها به دست نفس افتاد و سبب غرور و خودبعلم يهم اهللا علاضلّ نبودندشده، چون صادق 
 يه فرمود مولوکنیشدند، و ا ستهزئونيانوا ا كات اهللا و يذبوا بآكان  ين اسائوا السوئيالذ ةعاقبان كمث  1هکه مباریمصداق آ
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  .ه الرحمهیعل
  گر به علم آییم آن ایوان اوست

  

  ور به جهل آییم آن زندان اوست  
  

  .بنده اش را خالص گرداند خواهد می هکاست،  یب الهین تقلیه اکبل ،ستین ضاللت نیا
ده یت به دل او رسیوند والیه پیکسک »عتنا العلمايش«ه که فرمودند کاز آنجا  علم ةجهل و اجلهل باملعرف ةالعلم بالغفلو قال ره 

ده جاهل است، اگر چه یت به وجود او نرسیوند والیه پکس کرا نداشته باشد، و آن  ینفسان يهایچه دانائاست، اگرعالم 
ت علم باشد آنهم جاهل است، یت علمیثیوند خورده اگر عالم باشد و غافل از حیو پ. ان را داشته باشدیهمه دانا يهایدانائ
ند عالم کخود را فراموش  يهایو دانائ ،یو شناسا اگر گم شود در شناسائ. گمراه نخواهد بودن کس یاه کن است یت اینها

  .خواهد بود
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  ةاملعرف يف

ات و شهود معلوم، فرمود یشود، و معرفت در جزئ می بوبت معلوم استعمالیات و غیلکچون علم در . ليالتفص وجد ةاملعرف
  .ق علم استیل مصادیه علم است و تفصیلکم یه مفاهیق جزئیمعرفت وجدان مصاد

ه باشد، و یاز اشاره علم یه خالکات نفس کات و ادراکشود بر نفس و مدر می جهل اطالق. اجلهل علم ةمعرفو قال ره 
ا در خارج وجود خود علم یدر وجود خود  ینها به نحو جزئیا یشناسائ .ه باشدکه عدم ملکشود بر جهل ساده  می اطالق
 ،یلکجهل به نحو  یشود، به خالف دانائ می زیه اگر علم در مقابل معرفت استعمال نشود اطالق بر معرفت نکرا یاست، ز

  .گر استیه باشد جهل دیاشاره علم از یهم اگر خالنه آک
شاهد حلاله متعلق  ةويحال احل ه احلال فهو يفي رؤريخروج من احلال بغ ةحاله مث الدهش ةته غفليوقت ا العارف يفريحتو قال ره 

و وجود  ةيصار بالحال و الرؤ ةدان الدهشيم ب عن حاله و اجدلوجوده فاذا ت العارف يفيغا ةحال الدهش بوجوده و يف
آن  .ةالبهت ةيا كو الوجود و ذل ةيبالحال و الرؤ يبقيف ةالوجود حمج  و اليف ةاحلال حج ون له يفيكو ال ةبوبيالاشهاد غ

حال خود خود و ازاز ن حال یو در ا ،ياریمقابل موت اخت ةويححال : ندک می را به چهار حال قسمت کبزرگوار حال سال
خود غافل  یز از خود و حال خود و هستینحال نیر در ابتدا نه در انتها، و در ایو حال تح. وجود خود با خبر است و از
ن حال غائب است از یو در اه دهشت باشد، کر یتح ير در انتهایو حال تح. خود دارد یست، و التفات به حال و هستین

شود  می از حال خود غافل نحالیه در اکر است یه آخر درجه تحکو حال بهته . ن ملتفت به وجود خود هستکحال خود ل
ن حال یاو در ا يز غافل خواهد بود، و نخواهد بود از برایت حال نیوبیباشد، و از التفات به غ می ز غافلیو از وجود خود ن

ن یت بهته ایت و بدون وجود، و نهایخواهد ماند بدون حال و بدون رؤ ی، پس باقیو نه دردار وجود راه یچ حجتیه
  :ندیاز فنا گو يفنا كن را سالیه اک است

  باید سه ترك می بر کاله فقر
  

  ترك دنیا ترك عقبی ترك ترك  
  

  .ن استیز همیت بهته نین فناء است و نهایبه ااشاره 
اق مفهوم معرفت ه مصدکفت، عرقت میدرباره حق یاسباب شناسائ یعنی حجبه ةاملعرف ةقيحق اسباب املعارف يفو قال ره 

و مراد به اسباب معرفت علم و عمل و . قت معرفت استیه حقکه شهود معروف است، حجاب عارف است دربار
درباره  ،ةقيحق یف یو معن .ماند می ه در مقام شهود معروف نظرش بر علم و عمل افتاد از شهود بازیکسک یعنیتست، اضایر
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 افتاد از شهود محجوب ه بود، اگر نظرش بر اسبابکه عارف در مقام شهود کقت، معرفت است یا در مقام حقیقت یحق
  .اهدک می ا از شهودشیشود  می

در مقام ذات معروف باشد، و نظرش بر شهود خود اندازد، اگر عارف  یعنی .حجبه ةقيذات احلق يف ةاملعرفة قيو حقو قال ره 
  .ن شهود حجاب ذات معروف خواهد شدیا

شأنه،  یشهود باشد، در مقام معرفت ذات حق تعاله مکقت یذات حق یعنی الذات حجاب ةعرفم يف ةقيو ذات احلقو قال ره 
ه کماند،  نمی یعارف یه در مقام معرفت ذاتکنیو گفت حجاب و نگفت حجبه به جهت اشاره به ا. حجاب ذات حق است

  .اشاره به او شود و معرفت حجاب او شود
ه به که تا مادام کوست از ذات، ن معرفت حجاب ایمعرفت ذات به جهت هم یعنی .جبهح فةالذات للمعر ةمعرفره و قال 

ردن است که معرفت ذات حجاب کنست یعبارت ا یه معنکنیا ایخود و معرفت خود ملتفت شد محجوب است از ذات، 
ون کو حجب به س. شود می ه معرفتش محجوب از اوکماند  نمی عارف معرفت يه در معرفت ذات براکمر معرفت را، 

  .م مصدر است در همه فقراتیج
ت هر یه معارف نباشد، نهاکنینه ا ،حجابها همه معارف است یعنی .اركلها انكلها معارف و املعارف كواحلجب ره  و قال

معروف  یند از شناسائیخود ب يمعرفت برا کتا سال هکاست،  یو همه معارف ناشناسائ ،مرتبه حجاب مرتبه باالتر است
  .ه گذشتکدور افتد چنان

ا با معرفت، یا در حال معرفت یبه سبب معرفت  کسال یعنی. فركر احلق باجلهل كد و ذيتوح فةباملعر احلق انينس رهو قال 
ند و حق بماند بدون کن معرفت گم یه خود را در اک ،د استین توحیند عکاگر از خود و حق و معرفت حق فراموش 

  .فر است و ستر حق استکنفس باشد  كه نفس و ادراکا در حال جهل یا به سبب جهل یر حق با جهل کو ذ. یثان
دهد، چون در  می به خود نسبت ياریده اختیمال در معرفت نرسکتا به مرتبه  کسال یعنی .اريس للعارف اختيلو قال ره 
  1»شاء اهللاين اال ان ؤوماتشا«ردهکه در او بروز کار او از حق بوده یه اختکشود  می د مشهودشیمال رسکمعرفت به 

د از نسبت ینما می را عاجز کسال ین معنیقت معرفت علم حق است، و ایحق یعنی .عجز عن املعرفةقة املعرفة اليحقل ره او ق
. ایمعرفت در است نهیف درکدهد، معرفت ینسبت معرفت به خود م که تا سالکن است یا یه معنکنیا ایمعرفت به خود، 

ه کنرا ه معرفت آثار است آکست، بلینسر یاو م ياست برا یتا او باق ،قت معرفتیه معرفت حقکه شناسا شد ک یوقت
  :معرفت حق پنداشته
  نکه کف را دید سرّ گویان بودآ

  آنکه کف را دید آید در شمار
  

  وانکه دریا دید او حیران بود  
  وانکه دریا دید شد بی اختیار

  

  .است ٰیفقره اول ياخر ةعبار .ةأس عن املعرفيتصحح ال ةاملعرفو قال ره 
 کمعرفت سال یعنی .قهايث املوصوف و آخرها اجلهل حبقايمن ح ةح االسم و اوسطها اثبات الصفيتصح ةول املعرفاو قال ره 
حق  يح صدق اسماید، و تصحیایا مشاهده بیحق را در وجود خود به وجدان  يه مصداق اسماکن است یا كدر اول سلو

ن جهت ینسبت او را به حق شناسد، و از اند و یه همان مصداق اسم را صفت حق بک ن استید، و اوسط معرفت ایرا نما
ث یه روح انسان است نه من حکث المحل، یاول معرفت اثبات صفت است من ح یعنی ،ث الموصوفیگفت من ح

                                                             
  ج. خواهند اولیاء حق جز آنچه خدا بخواهد نمی 30الدهر آیه  سورة - 1
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ه آخر معرفت کنست یا یه معنکنیا ایق صفت را نادان است، یحقاه کتفت شود ه ملک ن استیالموصوف، و آخر معرفت ا
  .ق معرفتیا حقایق صفت یحقانادان شدن است، بواسطه طلوع 

ا او نبود و در بچ یشأنه در بدو وجود ه یحضرت حق تعال یعنی .معه يئيون اهللا و ال شيكمعه و  يئيان اهللا و ال شكو قال ره 
در سلسله نزول و در سلسله صعود  يختم مرتبه او ه بدو کبل یچ با او نخواهد بود، نه بدو و ختم زمانیز هیختم وجود ن

  .چ با او نبوده و نخواهد بودیه ،ر به ازل و ابد شودیه از آن تعبکاوست،  یمنتهمبدأ و 
ه حالت ازل و ابد باشد، در کن دو حالت ین ایوجود خلق در ب یعنی ة دالئل و اسباب املعرفني حالنياخللق ب فوجودو قال ره 

ر صفات علم به صفات حق یقدرت و سا ه از حدوث استدالل بر محدث و از علم وکرا یمقام علم دالئل معرفت است، ز
ت ان ببحا فايخمف اًرتكنت كه وجود خلق به مضمون کرا یو در مقام شهود اسباب معرفت است، ز. ردکحاصل خواهد 

آورد  می د معرف بالم عهدیه باکنیا ان را بیحال اسباب معرفت ذات و صفات حقند، و اعرف كياعرف فخلقت اخللق ل
و دالئل و . ن دو حال نخواهد شدیا يمعرفت سالک شناسا ل و اسبابیه در مقام دلکنیه به اره آورد به جهت اشارکن

  .ه معرفت باشدکه یمضاف ال یک يدو مضافند به سو ةاملعرف اسباب
ه معرفت مشاهد یعنی. ه بعلمه الحبالهيبوجود احلق و اقراره مث نطق مبادعا اخللق ال ةقيشهود وقت عدم اخلل ةواملعرفو قال ره 

معرفت تامه  یعنیا ثابت شدن حق، یردن کحق و ثابت  كا به سبب ادرای ،حق یردن مرتبه عدم خلق است به سبب هستک
ند، و به کابد، و به مقام علم بعد از بقاء رجوع یحاصل شود، و بعد از فناء بقاء  کسال يه فناء تام براک ،حاصل شود یوقت

است، و چه مقام دعوت اهل عالم  و خالفت نبوت ه مقام نبوتکر یغت صکمقام دعوت خلق برسد، چه دعوت اهل ممل
ا به ی ق باشد چه به نحو نبوت و رسالت وبه هر نحو تنط یردنکا خالفت رسالت، پس تنطق یه مقام رسالت است کر یبک

ا یود، حق خواهد ب يبه سون وقت دعوت یه آن هم در اکخود  يا به سویحق  يردن خلق به سوکنحو خالفت به دعوت 
به ا یز خلق را، یه بخواند آن چک يزیا به چی ،حق يز به سویه بخواند خلق را به سبب آن چک يزیردن به چکدعوت 

ه اعم است از مقام رسالت که مقام رسالت است نه به حالت، کز به علم، یآن چ يخلق را به سو که بخواند سالک يزیچ
  .مقام ناقص است نیدر ا که سالکت، یت و مقام مجذوبیو مقام وال
ه را یه و سفلیتمام موجودات علوه کن است یا ینه قال ید حالیتوح یعنی .ان احلقينس ةد اثبات االسم و املعرفيالتوحو قال ره 

ه کد نخواهد بود بلین باشد، توحیر ایه اگر غکنداشته باشند،  يو وجود یمکه خود آنها حک ،ینیو ب یاسماء حق دان
و معرفت فراموش . بودن آنها یت اسماء است نه مسمیردن اسمکد اثبات یه توحکن است یمقصود اه کر خواهد بود، یثکت
خود  كن از ادراو چو ،خود غافل باشد كود و ادراه از خکعارف عارف است  یه وقتک ین معنیردن حق است به اک

  .ز غافل خواهد بودیحق ن كغافل باشد، از حق و ادرا
 یعنی. انونف ةبيمفردون و با لغ ةلقرب) ةلغرب(فهم با  ةنيبوا با ملباي تقربوا با املوافقه و تغنيب من العارفا اغريالدن س يفيلو قال ره 

 بی، و از خلق غایا و امور قالبیسبب موافقت با آنها در دن شوند به یخلق م یکه نزدکست یا نین در دنیب تر از عارفیعج
ن ك ةيو جانبوهم با جلوان ةيخالطو هم با لربانه فرمودند کاند  ث شدهین حدیا آنها مصداق یعنیجدا بودن از آنها، شوند ب می
با خلق، اگر با قاف  یکیدر حال نزد ایان خلق یدر مب بودن یپس آنها در حال غربت و غر  ن من الناسكالناس و الت يف

  .م ندارندکح چیههستند  یبت فانیرند، و در حال غینظ یخوانده شود، مفرد و ب
، از آنها یقیو چه تحق يدیچه علم تقل اند، ه در  مقام علم واقع شدهکآنها   یعنی ره اهل العلم مطالبون باالستعمال و قال
ه کنینخواهد شد، اعم از ا کن اشاره باشد از عمل منفین اشاره باشد، و اگر قریه قرکرا علم آنست یز ،خواهند می عمل
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ه کنند، ک می ث العلم مطالبه عملیز من حینها نیه از اکا نداشته باشند، یقت و معرفت داشته باشند یاهل علم مقام حق
ه تهجد بر کرد، ک نمی عمل یسکشتر یحضرت ب نمال بود، و در مقام عمل از آکدر همه مراتب به ) ص(حضرت رسول 

  .آن حضرت واجب بود
نه  قت استیمرتبه حق یقت، اول و ثانیاز اهل حقمراد  مطالبون باالخص و اهل معرفة مطالبون باحلرقة قةياحلقو اهل و قال ره 

کنند، که  می خواهد، مطالبه اخالص از آنها می است و طعمه خود را ینها باقینها چون نفس با ایقت، و ایآخر مرتبه حق
قت است از یمعرفت ذات که آخر مرتبه حق یعنیعمل را از شوب مداخله نفس خالص گردانند، و آنها که اهل معرفتند 

  .کنند، که خود را در بحر معرفت بسوزانندیها مطالبه حرقت مآن
نشود، علم  کد از آن منفیآنچه عالم با یعنی هالعارف رب ةد مراده و ضرورياملر ةالعامل علمه و ضرور ةضرورل ره اقو 

ه کاد او باشد، د مرید بایشود علم اوست، و ضرورت مر نمی کا آنچه از او منفین او باشد، یشه نصب العیه همکاوست، 
  .ه مشاهده حق باشدکآخر معرفت است خش باشد، و مراد به عارف مرتبه یش

ده و در طلب یو چه نرس ،ده باشدیطالب حق چه به مرتبه اراده رس یعنی) الطلب ةالطالب بصح ةضرورة املعرف(و قال ره 
  .ن او باشدید معرفت نصب العیبا ،ح باشدیخش باشد، اگر طلب او صحیش
و در باطن تر  ،زه و با نضارتکیو پا كدر ظاهر پا ،ن واضح استیا يمعنا )فيف و باطنه طريالعارف ظاهره ظر( ره ل او ق

  تیب. و تازه خواهد بود
  بیزارم از آن کهنه خدائی که تو داري              هر روز مرا تازه خدائی دگر استین

ن یل ایمعرفت دل يادعا یعنی .ن عقلياالمر عدل، و من استسلم يف ديالتوح جهل، و من اشار ايل ةاملعرف يمن ادعو قال ره 
ا، و او ینه در استیف درکه معرفتش معرفت کل آنست ین دلی، و ایو معروف یند، و معرفتیب می انهیه خود را در مکاست 
رده است، به کد عدول یند از راه توحکد یتوح يه اشاره به سویکسکو . ما و من ید شد بیا دیه درکآن) ع(ا پنداشته، یدر

م داشته باشد یه در هر دو امر منقاد باشد و تسلیکسکه نماند و یر و مشارالیه اشاره و مشکاست  ید وقتیه توحکنیجهت ا
ه آن کوست، یکخود ن يدر جا یکده است، و هر یعد كاه مراتب سلّکند، ک می مکه عقل حکنیعاقل است، به جهت ا

ه کجاهل است،  یاگر چه نسبت به آن منته ،او حاصل شده يالجمله معرفت برا یو ف ،دهیقت معرفت نرسیه به حقیکسک
ند، اگر چه کد یه اشاره به توحیکسکعارف است و آن  ين نسبت به مقلد مبتدکف را معرفت حق پنداشته، لکمعرفت 

  .استموحد  يس نسبت به مبتدکن یا هک ،ندک می مکن عقل حکد گشته، لیاز راه توح ،ینسبت به منته
ابد یه بیکسک یعنی. ش استیان هر دو فقره پین فقره بیا. معرفته يف وقته جهالً عادوجوده يف ،معرفته من وجد نفسه يفو قال ره 
  .انه معرفتشیجهل در م ،نفس در آن وقت كند خود را در حال معرفت خود، خواهد گشت آن ادراک كو ادرا

 ار و ردکشدن از دار علم، و داخل شدن در دار جهل، به حسب حال، انخارج  یعنی. اجلهل جحود اخلروج ايلو قال ره 
  . د و علم استیردن توحک

دار جهل، به جهت اصالح  يبه سو نردن از دار علم بدون خروج از آکرجوع  یعنی. ةاجلهل معرف یوالرجوع الو قال ره 
ه کامر حق و مراتب وجود انسان  یو شناسائ ،حق است یمعرفت و شناسائ ه از دار علم خارج نشود،ک یتیثیبه ح ،ثراتک

  .مراتب وجود حق است
معرفت، و چون معرفت آمد  يشاند به سوک می علم یعنی .ميالتسل ة، وآخراملعرفةريالعلم جهل، و آخرالعقل ح اخرو قال ره 
  : ره يما قال المولوکد، یجو می نارهکاز همه دانشها  کشود، و سال می دانش گم
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  به بینش یافت راههر که در خلوت 

با جمال جان چه شد هم کاسه اي                             
  

  
  

  نجوید دستگاهها  او ز دانش
  باشدش ز اخبار دانش تا سه اي

  

 ،شاندکمعاد  نم معاش به حسیه از تنظک یتیثید به حیر امور نمایه تدبکست از انسان یفه ایمراد از عقل لط» آخر عقل«و 
  :لیمال قکرتست، یاو ح یشین عقل و دوراندیر ایر شود، و آخر تدبیش تعبیعقل دورانده از او به ک

  هر آنکو عقل دوراندیش دارد
  

  
  

  داردبسی سرگشتگی در پیش   

ست، و هر چه یار از او نیه اراده و اختکن است یا یو آخر معرفت شناسائ اريحت يكف اللهم زدين لکه فرمود عقل کچنان
   هيض االمراليآخرالعلم تفوه فرمود ک ،م او راکشود ح می میتسلو هست از حق است، 

 يه خروج از دار علم به سوکگذشت  .اجلهل الرجوع ايل ةاملعرف ةقياجلهل، مث حق اخلروج ايل ةم املعرفكس من حيلو قال ره 
ه کتر معلوم شد شیپ. دار جهل آوردند و رو به که پشت از دار علم ک ن استیخروج ا یدار جهل جحود است، و معن

قت معرفت رجوع ین اشاره نباشد جهل است، و حقیقر یعنیات او اگر متوجه به دار علم نباشد، کاو و مدر كنفس و ادرا
خود  يه حق و خلق را در سر جاکاست  یعرفت وقتقت میه حقک ،ردن از دار علمکدار جهل است، بدون پشت  يبه سو

ن کمت معاش اگر چه مأمور بها است، لچون مرّ. اء و خلفاء آنهاستیانب ه شأنکالح، صند به جهت اکند، و رجوع یب
م کادا فرمود به جهت اشاره به تفاوت دو ح و به ثم. قت با او باشدیت حقیثیت ندارد، اگر چه حیت علمیثیاشتغال به آن ح
  .به حسب مرتبه

ه بزاجر سبته حفه عزته، و من عريفطرته اختربه بعزائم بلفه ، و من عرةق املعرفيطر نفسه استقبله يف ةعرفمب فهمن عرو قال ره 
. ن است خوانده شودکمم ءف رایخوانده شود، اگر چه در هر سه موضع به تخف د رایتشد در هر سه موضع به فعرّ تهريغ
ق یرد او را در طرکنفس او، استقبال خواهد  یند، به سبب شناسائکخود  يشناسا ه خداوند او راک یسکهر  یعنی

م یق مستقیحق است از طر ينه سراپا نماییو آ يچون نسخه مختصر ،نفسش او را شناخت یه به شناسائیکسکه کمعرفتش، 
ش تفطر يه خداوند او را شناسایکسکبر او خواهد بود، و   1ه باعاًيبت التقر شرباً من تقرب ايلّو رود یماو معرفت رو به 

ش خواهد یرد او را آزماکمشغول به خود شد و از خلقت خود تجاوز ن یعنی رد،که او یخلقت و سج يشناسا یعنیرد، ک
ه او را خداوند یکسکرد، و یاو را از او بگ ه غشکنیا نشود در برزخ، تا ایا، و اگر در دنیه خود چه در دنیرد، بشدائد بلک

بر و کهر گاه در خود  یعنی، رتشیند بزاجر غکرد، او را در زندان طبع او حبس کس کخود ان يایبرکعزت و  يشناسا
اء او، یبرکا در ند با خدکه منازعه یکسکاء  رداء حق است، یبرکه کگرفتار زندان نفس بماند،  ،افتیت و عزت یمن

رود در عبارت  می گریو احتماالت د. ند در حبس طبع بماندکه خدا با او منازعه یکسکرد، و کخداوند با او منازعه خواهد 
  .از مقصود ن دور است آنهاکل

 یعنی راماتكو ال ةاهل احلرمة ل و احلسنات، و اهل املعرفياهل العقول اهل الدرجات، و اهل العلوم اهل الفضاو قال ره 
است  تسب به اجلنانكما عبد به الرمحن وافه یلط نه آکره آنها شده باشد، یت اخیه آنها ظهور دارد، و فعلیفه عقلیه لطیکآنهائ

ل یه اهل علم نباشند، درجات بلند دارند اگر چه فضاچه به عبادت به صدق مشغول باشند اگر کنها آ یعنیاهل درجاتند، 
ت یق انسانیه در طرکاست  یادتیز نه آکه اهل علومند اهل فضائلند، کر ره، و آنها وذچون حضرت اب ،علم را دارا نباشند

باشد، و توجه به  یو عقالن یو نفسان یرات بدنثکه کثرات وجود خود که توجه به کانسان حاصل شود، و علوم  يبرا
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 یثان لماکو  یادتیاست، و ز ینفس و عقل انسان ۀردن، مورث سعک یکه حقوق هر ظخارج وجود خود باشد، و مالح
نند و کم آنها یس تعظکد همه یه باکباشند،  می راماتکنفس حاصل شود، و اهل المعرفه اهل حرمت و  يه براکاست، 

ه شأن صنف اول است هستند، کعمل  يه اهل معرفت داراکدارند، چون یس آنها را گرامکبدارند و همه حرمت آنها را 
ن سه فقره یه اکا یو گو. شأنه هم دارند یحق تعال ی، و عالوه شناسائباشند می زیاست ن یصنف ثان ه شأنکعلم  يو دارا

  .ماء باشندکاء و حیقه علماء و اتک، )ع(خ ائمه اطهار یاشاره باشد به سه صنف از مشا
راه  يشناسا یعنی. ق اجلهليطر كق العلم االمن سليعرف طريار، وال كق االنيطر كاالمن سل ةق املعرفيعرف طريالو قال ره 

بر  یخود نشود، در طلب شناسائ یت ناشناسائیثیرفته باشد از ح یه از راه ناشناسائیکسکشود، مگر  نمی ل معرفتیتحص
  .هین است فقره ثانینرود، و همچن ید از راه شناسائیاین و تا در طلب برد یاین

ه از کصفات نفس و عقل  .فهو عارف ةه، و االخالص من الغركيمن التز ةرالنعمكمن احلسد، و ذ ةريمن عرف الغو قال ره 
صفات  يخود و صفات خود و شناسا يه شناسایکسکنند همه متشابهاتند، و یکر میجنود جهل و جنود عقل تعب آنها به
ه جملو اال ،رد سه صفت متشابهه راکر کو آن بزرگوار ذ. انه متشابهات صفاتیز دهد میتواند تم می شده باشد، یربوب

ر و یبذتهور و شجاعت و ت وت و غرور و رجاء و خمود و عفت یل است، مثل خوف و خشین قبیجنود جهل و عقل از هم
ه در کن است یبه ا یرت از حسد شود، و شناسائیغ يه شناسایکسکه کن است یا یو معن. ن تا آخریسخاوت و همچن

ع ی، پس جمتن دو صفیو اما دانستن ا. ندکرت را جالب و از حسد فرار یز دهد، و غیوجود خود هر دو صفت را از هم تم
چ یه یئن دانایدهند، و ا نمی زین در وجود خود تمکن دو صفت را، لیشوند ا می دانا یلکاخالق به حسب علم و  يعلما
ر اهل به یه من جمله توجه غکست شود، یه ساحت محبوب آلوده به ناشاکخواهد  نمی رتمندیده ندارد، شخص غیفا

 ،باشد یاله يا به نعمت نعمایمتنعم به نعمت قرب ه آن شخص کخواهد  نمی ساحت قرب محبوب است، و شخص حسود
ن یه محبوب، و حسد تعلق به محسود، و همچنیق دارد به تنزرت تعلیه غک. ق حضور باشدیا الیق باشد یخواهد ناال می چه

ود مبه نعمت وان ه خود نمودن و خود را متنعمکیا تزی 1فحدث كرب ةبنعمو اما امتثال امر  يردن براک یر نعمت الهکاست ذ
ز دهد، یرا تمبه خلق  یاعتنائ یه در وجود خود ناظر شود، و بک ،ن استیا ییایبرکانه عزت و یو فرق گذاشتن م .ردنک
ه در هنگام عمل، خلق مثل شترها در نظر او باشند، و کاست  یسکل، چون مخلص ما از اخالص عیبر است که از تک
ه کب دهد عابد را یچون نفس فر. ه از غرور باشده غرّکرود  می ند، و احتمالینما می ریبر هم خلق در نظر او حقکمت

 عمل را مغشوش ،ه التفات به بهشت و دوزخ و به عملکنیست و حال اخالص ا ،ست، پس عملیبهشت و دوزخ در نظر ن
  .دینما می ند، اگرچه خالصک می

خدا، وسواس  يردنش را به سوکه شناسا شود، رجوع یکسک یعنی. ه الوسواسضرياحلق مل  یمن عرف رجوعه الو قال ره 
 كرب ادح ايلك كها االنسان انيا اي 2ان به مضمونه انسکرا ید، زیل بر انسان است به او ضرر نخواهد رسانکّطان مویه شک
خدا، البته  ير را به سوین سیند اکه ملتفت شود و مشاهده یکسکو  ،خداست يردن به سوکار رجوع کدر  هيدحا فمالقك

واهد نا خیب فاذاهم مبصروناروكطان تذيم طائف من الشن اتقوا اذا مسهيالذ انّو به مضمون  ،اران خواهد شدکزیداخل پره
به  ،دیطان بلکه نفع خواهد رسانیشدیه ضرر نخواهد رسانکرد، کر خود خواهد یشتر اهتمام در سیو ب ،طانیشد به وسوسه ش

                                                             
  ج). که اظهار نعمت نیز شکر منعم است(و اما نعمت پروردگارت را بازگو  11سوره ضحی آیه  - 1
  ج. شوي روي و به مالقات او نائل می ور پروردگار خود میاي انسان البته در راه طاعت و عبادت بکوشی عاقبت حض 6سوره انشقاق آیه - 2
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  .ر خودیرد در سکوشش خواهد کشتر ید، و بیه وسوسه او را مانع رجوع خواهد دکنیجهت ا
 ةريغ ةو غلب ،خفاء السر ةاحلظ مبعرف يخفّ ةو مطالب ،ارق خواطر القلوب و عوارض االسريحتق ،ةعرفاملات اهل ياول بدا رهو قال 

به پنج، و  یبهفت، و گاه یه را گاهیفه انسانین مراتب لطیق و بزرگان دیاهل طر .عيباجلم ةطيحم ةون املعرفيك لوجود حيتا
به روح و عقل  یو گاهبه جان  یگاه نه از آکه یفه انسانیاول مرتبه لط ،ندیگویه مکنینند، به جهت اکسه قسمت  ،به یگاه

مرتبه قلب  یو ثان. فر و اسالم استکه محل کنند مقابل عقل کر به نفس یاز او گاه تعب کهنند صدر است،کر یو نفس تعب
 ،و ثالث عقل است .استوسته در تقلب ین صدر و عقل است، و به منزله طفل متولد از صدر و عقل است، و پیه بکاست 
به سه قسمت  یو گاه. یو سابع اخف. یو سادس خف. و خامس سرّ. و رابع روح است. ستر معاش و معاد با اویه تدبک
راتب را خواهند ماز عقل همه  یند و همه مراتب را خواهند، و گاهیقلب گو یو گاه. ه نفس و قلب و عقل باشدکنند، ک

را  یرار آن مرتبه قلباست، و از اس صدور خواسته زرگوار از قلوببنجا آن یو در ا. تب را خواهندااز روح همه مر یو گاه
و اما . ه نسبت به قلب در خفاستکمرتبه عقل و روح را خواسته است  نسبت به صدور پنهان تر است، و از خفاءالسرّه به ک

د، و بعد از یو حق صاحبان اطالق است نه صاحبان ق ،يمبتد ياست، نه از برا یمنته ياز برا یو اخف یو خف مرتبه سرّ
ه فرمود با صبغ ک) ع( ریجناب امور از ثث مایموافق حد ،ندکر ظهور یعجل اهللا فرجه در عالم صغ رت قائمحضه کآن

بت، فرمود شش یرت و غیه چقدر خواهد بود حکبت فرمود، یر غکه ذکرد بعد از آنکث عرض یل حدیه در ذکبن نباته، 
ا یه او مخلوق است، و بعد فرمود باصبغ ک، چنانین خواهد بود، فرمود بلیه اکرد کا شش سال، عرض یا شش ماه یروز 
ار یاخه بکن امتند، یار ایه با او باشند خکنها یار است، اکن امر چه یه تو را با اکه از بزرگان صحابه آن حضرت بود، کنیا

او  يراه بکرد، چرا که بعد چه خواهد بود، فرمود بعد آنچه خدا خواهد کرد کن عترت خواهند بود، بعد عرض یابرار ا
ه ک یسانک یعنیات اهل معرفت، یه اول بداکن است یعبارت ا یپس معن. اتیات است و نهایبدائاتست و ارادات و غا

ه مرتبه صدر را کق خواطر قلوبست، یآنها حاصل شده است، تحق يمراتب وجود خود شده، و مقام شهود از برا يشناسا
نند، کر یبه هواجس تعب یگاه یه از نفسانک، کیاملیاست  یا نفسانی یا رحمانیاست  یطانیا شیخواسته است، چون خاطر 

او حاصل شود،  يقت برایالجمله مقام شهود اول مرتبه حق یاگر ف کپس سال. نندکر یبهواجس تعب یطانیاز ش یو گاه
ه کس است، نف يه مرتبه ادناکاست، و محل خواطر صدر است،  کات سالیدابه اول مرتبه کانه خواطر یز دهد مید تمیبا
رد در صدر که خطور که خاطر کز دهد یخواهد تم می ادر نقّیدر آن تصرف دارند، و بص کطان و رحمن و نفس و ملیش

مرتبه  یو ثان. است یطانیتوبه آنها از خطرات ش اء من خطرات القلوبياالول ةتوبه فرمودند کنیو ا ،یطانیا شیبود  یرحمان
جهت  د دارد، و چون آنیبه عالم توح يه روکارض صدر است، از آن جهت ز دادن عویردن و تمک یدگیات رسیبدا

ه بر قلب یر به اسرار فرمود، و مقصود از عوارض حاالت طاریتعب که رو به کثرات دارد پنهانست، از آن ین جهتینسبت با
ل باشد و تواند ه هر دو تواند از صفات عقک ،ه از صفات عقل و جهلند و مثل قبض و بسطکت یاست، مثل خوف و خش
از ر احوال قلب، ین است ساینند، همچنکر یه در صفات جهل به فرح و مرح و حزن و اندوه تعبکاز صفات جهل شود، 

و . ر شودیت و غضب تعبیه به حمکاهللا و حب و بغض نفس  یو بغض ف ر و سخا و حبی، و بخل و تبذکحسد و رش
ه کال باشد، بلیخ كال و ادرایاز خ یه مخفکاست  یردن حظکردن، و درخواست کطلب  کات سالیثالث مرتبه بدا

ن یاست، و از ا یه نسبت به صدر مخفکن طالب قلب است یباشد، و ا یال نفس مخفیز از نفس و خیت طلب هم نیثیح
ب خفاء السر، چون قل ةمعرفال و صدور فرمود به یبودن و برتر بودن از خ یالحظ، به واسطه مخف یخف ةمطالبجهت فرمود 

به ) ع( یه معرفت علکحظ، عبارت از التذاذ به شهود جمال محبوب  یاست، و خف یه گذشت خفک ینسبت به سر به معن
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ه خود کخبر، بل یب نصدر از آال را بسته دارد، و صدور سرّیخ يت آن است، و التذاذ به شهود جمال دست و پاینوران
ز داد، معرفت او احاطه ین سه مقام را تمین سه مقام واردات ایدر ا کخبر است، و هر گاه سال یز در حال التذاذ بین کسال

  .ندکع معارف یه احاطه به جمکنیرد نه اکن مراتب خواهد یع ایبه جم
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  االهلام يف

آن بزرگوار ظاهر ات از مان الهام و هواجس و لیه در بکاست  یلماتکان علم و معرفت یبعد از ب .االهلام بعلم االهلامة معرف
 باشد و یطانیه شکشود  می افتد می چه در دل انساننآ یعنیشود،  نمی ر الهامیبغ یطانیات شز دادن الهام از لمیتم. شده است

ه از جهت اعمال کشود  می طانیه القاء شکنیست، به جهت ایسر نیز میباشد، و به استدالل و برهان تم یه رحمانکشود  می
اشرار را در قلب  یکیه نکنیا ایرا از راه ببرد،  کسال یکه از راه عمل نکادن بر اعمال حسنه باشد، ب دیحسنه و به ترغ

   .ر علم مسبب از الهام، نخواهد شدیا به غیالهام است ه ک یر علمیغه الهام ب یار را، پس شناسائیاخ ياندازد، و بد کسال
ر را و باطن یغ ر و شرّیالهام القاء رحمن است خ .له الفراسة جس صحة من اهلامن الوسوسة و اللممن عرف االهلام و قال ره 

طان است، و یخود بنده را در قلب او، و وسوسه القاء ش ر و شرّی، و القاء خيامور در قلب بنده، بلکه در هر موجود یخف
و . شأنه یر الهام حق تعالشود مگر به نو نمی نهایانه ایز میو عقل است، و هاجس القاء نفس است، و تم کلمه القاء مل

صدر  يدر طرف اعال که ملو الهام ولم. ح خواهد بود فراست اویرده باشد، صحکن نور الهام در دل او تابش یه ایکسک
  .ثراتکه به جانب خلق است و کصدر است  يو وسوسه وهاجس در طرف ادنا. ه جهت توجه به قلب باشدکاست 

با وسوسه  یه خاطر نفسانکرد کر هاجس نکذ. ة ملوافقة العلم، و االهلام ملوافقة احلقللمملوافقة النفس، وا الوسوسةو قال ره 
ه کز به موافقت نفس خواهد بود تا مادام یه به موافقت نفس است البته هاجس نکو سوسه  اند، رشته یکدر  یطانیش
شود، و در وسوسه و  نمی یرات را خالخطو القاء نفس  یطانیاز وسوسه ش ،خواهد می از خود باخبر است و خود را کسال

 ند، و خواست حظک می از اوقات مشتبه ياریدر بس ياریبس ين براکخواهد، ل می نفس حظوظ خود را یخطرات نفسان
 یار خدائکن یه اکدارد یاد و امیند، و به مجاهده زک می وسوسه و خطرات به اعمال حسنه وپوشاند،  می خود را یوانیح

ب جستن تقرّ يو خطرات اعمال حسنه برا ،در نظرش نباشد یوانیذ حیگو لذا ،نفس است يارش براکه کاست و حال آن
ه تمام کاوس و خطرات خوارج در عبادات خدا، مثل وس يخواهد نه برا می خود ين تقرب را براین اکبه خدا باشد، و ل
ن اسآئوا يان عاقبة الذكمث ه که مبارین آیل ایلپنداشتند آنها را، و د می خدا يه براکن آنی، در عبود یعبادات آنها معاص

از الهام ولمه  یطان و هواجس  نفسانیز دادن وسوسه شیه تمکپس چنان. ستهزئونيانوا ا كات اهللا و يبو بآذّكان  يالسوئ
نفس  به. شده باشد نایه قدم از دار نفس برتر گذاشته باشد، و چشم او بیکسک يست، مگر برایسر نیل است و مکمش کمل

س، کن یا يست، مگر برایسر نیز میز موافقت نفس و موافقت علم و موافقت حق نین تمیه او، همچنیر خفکو آفات و م
د معاد ار تزوکار مرمت معاش و چه کار، چه کوسته مراقب باشد در هر ید پیه از جهنام نفس برتر شده باکس کن یپس ا

ار آمده کن یا يه براکه اول رال و خطیخواهد آن خ می  حظ خود راار مستقالک نه اگر نفس در آک یچه تلذذات نفسان
ا یفر آمر کا یاهللا  اءفر بخلفکا یفر باهللا کاست چه  یفر حالکن شخص با ین وقت ایاست، و در ا یو نفسان یطانیاست ش

ثرات کا نظر به علم ی شأنه یبه حق تعالال نظر یخطره و خن فر، و اگر در آکافر است بهر چهار کنحال یه در اکفر نعم، بلک
ار خود، و حال کاست در  كن وقت مشریدر ا کن سالین نفس هم ملتفت حظ هست، اکحقوق آنها دارد، ول ءو اعطا
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ه در کد یرد و دکه و دقت ظخود را خالص از شوب مداخله نفس گرداند، و اگر مالح يارهاکتمام  کد سالیه باکآن
ن ین ای، و فرق بیا الهام باشد و خدائی یو عقل کیه باشد و ملال لمیرد، چه آن خار خود التفات به نفس و حظ نفس نداک

پس در . ثرات و حفظ حقوق آنهاستکه با التفات به ثرات و حقوق آنها است، و لمکه الهام بدون التفات به ک ،نستیدو ا
 یه التفات به پشت سر است و امر الهدر لمثرات همه به پشت سر افتاده، و کست و یچ و جه التفات به پشت سر نیالهام به ه
  .قهیالجهل است بالحق ینجا رجوع الیه در اکن التفات منظور نظر دارد، یرا در ا

است و  یطانیدام شکه کخطرات شد  يشناسا یعنیاو بود،  يه فراست برایکسک یعنی  زان حسن الظنيالفراسة مو قال ره 
ه فرمودند کاو فراست باشد ظن او خطا نخواهد شد،  يه براکس کن یبود، و ااو فراست خواهد  ي، برایرحمان یکدام ک
 یسکه افعال و اقوال و احوال هر کبرد،  نمی یسکه صاحب فراست ظن بد به کن است یا مراد ای. ياه وحياملؤمن و رؤ يرآ

 سر يلو اطلعتم عله فرمود کهد د نمی س نسبتکچ یباشد، و بد به ه یر الهده قَکه آنها یدهد به اسباب عال می را رجوع
  .اًم احدكاحد لو منير الدالقَ

ه اطالع بر کند، و اشراف ک نمی ه دوامکفراست از جمله خطرات است  یعنی. ف ثابتاالفراسة خطرات و االشرو قال ره  
 يرماب آن ایغ قلب در هکه مراد از فراست حدس است کشود؛  نمی ه از نظر محوکاست ثابت  یباطن احوال باشد اطالع

  .اب آن امریند او را، و اشراف اطالع قلب است بر باطن نه حدس در غک می كزند ادرا می ه حدسک
 یثان ، و مراد از سرّکزند او را سال می ه حدسکاول امر پنهان است  مراد از سرّ .باخراج السر لسرالفراسة ابراز او قال ره 
جهت  کوردن سالآ رونیاست بواسطه ب یردن امر پنهانکدا یفراست هو یعنیش گذشت، یه پکنفس است  يمرتبه اعال

ردن کارا کرا و آش یرون آوردن آن پنهانیا جهت بی ،یا از حجب نفسانی یطانیو ش یوانینفس را از چنگ غوائل ح ياعال
  .او را

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  العقل يف
ن مرتبه آ ه مستتبع معاد در معاش باشد، نهکاست  ینجا عقل معاشیعقل امراد به . فلّكاملعرفة ت ز يفيز، والتميلة التمآالعقل 

ز دادن خوب از بد و عابد از معبود است و یعقل آلت تم یعنینه است، یه فوق قلب است و معدن مشاهده و معاکاز انسان 
مقام خوب و بد و  نیو در ا ،در مقام معرفت در راحت است کسال یعنیعارف،  يلف است براکام معرفت تقز در میتم

 ع یسیحضرت عه کلفت افتد، چنانکاو حاصل شد در  يز براین تمیست، چون به عقل آمد و ایاو ن يعابد و معبود برا
رد، و بعد از چهل صباح نان بر قلب حضرت خطور کحضرت خطور ن نچ بر قلب آیهرد، و ک می هل صباح مناجاتچ
ه از من کن کمن دعا  يه تو براکرد کد از او مسئلت یرا د یخیوس، شیرد، و از لذت مناجات باز ماند و از خود مأک

  .نمکه دعا مکگذشته 
ز باشد و عابد و یه تمکلف کن تیا یعنی. هللایاعرف اهللا يو ال ،ةريتساب حكو املعرفة باال ،تسابكف للمعرفة الّكوالتو قال ره 
به برهان معرفت حاصل  یعنی ،تساب استکند اکفت حاصل ند و از اثر بخواهد معریانه باشد و اثر و مؤثر ببیمعبود در م

  .ره يما قال المولوکاست،  یرت و سرگردانیه به اثر و استدالل حاصل شود حک یردن است، و معرفتک
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  حرف درویشان بدزدیده بسی
  حرف درویشان بدزدد مرد دون  

  

  
  

  تا گمان آید که هست او خود کسی
  تا بخواند بر سلیمی زآن فسون

  

ران و یده، و او خود حیا دیده، نه درمده و در سخن آیف دک ةقياحلق یف ،ردهکتساب حاصل کبه ا ه معرفتکعارف ن یا
ند، کن شخص خود را سرگردان نیو ا ،یران نادانیه حکباشد، بل می ه صاحب شهود راک یرانیه آن حنسرگردان است، 

ردن از شهود کسب کسب، کرفت به شهود است نه به مع یعنیخدا و صفات خدا نخواهد شد مگر به خدا،  یئه شناساک
اعرفوا اهللا باهللا و الرسول بالرسالة و اولواالمر باالمر  ه فرمودکگذارد، چنان نمی زیسب و تمکو شهود حالت  دارد، می باز

  :ركعن املن يباملعروف و النه
  آفتاب آمد دلیل آفتاب

  دهد می سایه از وي گر نشانی
  

  
  

  رخ متابگر دلیلت باید از وي 
  دهد می شمس هر دم نور جانی

  

العقل ما به مضمون  یعنی .ة، و العلم من اجلهليعرف به احلق من الباطل، و الطاعة من املعصي ،ةيالعقل سراج العبودو قال ره 
است ر ین عقل مناط تدبیاو از علم تجاوز ندارد، و به مرتبه شهود نرسد، و ا كه مرتبه ادراکن عقل یا عبد به الرحمن

دهد،  می یت روشنیعبود يه براکعقل است ن ید، و اینما می ثراتکن است و مراعات حقوق یثرت بکال یه به واسطه خک
 ینفسان ینادان است در خارج، و دواع يت راهنمایند، و موانع عبودک می ت رفعیق عبودیت را از طریه موانع عبودک

باشد و ) ص(رسول خدا یفه خدا و وصیه خلکدان است،  هرا يو حق راهنمان دو باطل است، یه اکاست در داخل، 
ه مخالف کاست  یناتکات و سکت حرینات موانع عبودکات و سکن دو حقند و در مقام حریه اکاست،  یاله یدواع

ت است یت است، و اول معصیعبود یدواع است یه موافق فطرت انسانک یناتکات و سکه حرکباشد، چنان یفطرت انسان
و  ینیه باعث خودبکب، که جهل مرکت جهل است، نه جهل ساده بلیروح مانع عبودو ت، و در مقام نفس طاع یو ثان

ه کشتر معلوم شد یپو از  ،ت علم استیعبود یت است و داعیرون آمدن از خودیه بکت، یاست و مانع عبود يخودپسند
  .ن استیثرت بکنها عقل یه از دهندیت، و تمیشاننده است به عبودکن یو ا ،ت و تواضع استیعلم سبب خش

ة رية، فصار الناظر من ظلمة احلية سراج العبودينور الربوب ة اطفأيمعرفة الربوب یة الياظر بسراج العبودنفاذا نظر الو قال ره 
ند کبخواهد به عقل خود نظر  کن و غائب شناس است، اگر سالیثرت بکعقل  یعنی .ةيالربوب ايل يهتدية و اليعرف عبوديال

نخواهد  يزیاو چ يرت برایر حیند، غکل یرا اگر خواهد به عقل خود تحص تییربومعرفت  یعنی تیمعرفت ربوب يسوبه 
شوند،  می و از حق دور ،حق شوند يخواهند به استدالل عقل شناسا می هکن است، یلمکماء و متکوه حیه شکبود، چنان
ه به منزله نور آفتاب است نور چراغ او را ببرد، کت یبور ربوت، نیشود بربوب یکت نزدین صاحب سراج عبودیپس چون ا
ه سر کرت بماند یابد، پس در ظلمت حیاز نور چراغ خود بهره ندارد، و نور آفتاب را نتواند ب یکن ناظر نزدیپس آنوقت ا

  .ابدیت هم نیت از دستش برود و ربوبیاز پا نشناسد، و عبود
ت یه عبودکه را یام قالبکدر خارج اح) ص( رسوله کچنان یعنی ةيقة الصبوريحق به ايل يدتهي ،ةيل العبوديالعقل دلو قال ره 
ف را و یالکلفت تکد یدر خارج فوا) ص(ه رسول کند، و چنانک می ار راکن یز همیند، عقل در داخل نک می انیباشد ب

ل ه تحمک کسال يند، براک می انیف را بیالکد و اشارات تیز فوایعقل در داخل ن یلکند به نحو ک می انیاشارات آنها را ب
  .ت استیقت صبوریف حقیالکردن بر مخالفات نفس است، و اشارات تکف صبر یالکبر ت

د بر یه خواهد به عقل خود استدالل جویکسک یعنی بعبده من دون اهللا ،له معروفةياملعرفة صار دل يل علفمن استدو قال ره 
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ل عقل یا دلیدر نظر آورد،  یمسمقل خود را منظور نظر دارد و او را ت است، تا سالک عیل عبودیچون عقل دل معرفت،
رد، کل خواهد یل عقل او خواهد بود، و عبادت همان دلیا دلیدهد، معروف او عقل او  می قرار یخود را منظور نظر و مسم

  .ل عقل او خواهد بودیا دلیه منظور نظر او همان عقل کدت خدا، نه عبا
  .ركالس ريو انتهاء التح ،ريقل ال التحانتهاء العو قال ره 

ر یبود گم شود، و تحه شأن او کر یند، و تدبکعقل خود را گم  کت سالی، به شهود ربوبةيشهودالربوب انتهاء العقل ايل یعنی 
  :ه حالت وجد بر او غالب شودکشد ک يخودیر به بیو انتهاء تح ،کسال يبماند برا

  یدرسعقل خود شحنه است چون سلطان 
  

  شحنه بیچاره در کنجی خزید
  

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  النفس يف
 يارکشیر بدن بدون پیه تدبکر بدن تعلق به نفس دارد یچون روح به جهت تدب ا سجن النفسيالنفس سجن الروح، و الدن

و  یوانیات حیتهه مشکا یست، پس نفس پابند زندان روح است، و دنیر نسیه است مینفسان يس قوایه رئکال یواهمه و خ
  .جان يبند نفس و مانع عروج اوست به سوینفس باشد پا یطانیش

 ینة اليل الطمأنيون هلا دلکفالس ،ةحية الالريو النهار الروح الن ،ظلمةل النفس امليات، فاللكون، و النهار للحركلسل لياللو قال ره 
جعل النفس  مةكان حليب قفل الروح كوت و ذلكاملل ان ايلريل التعارج و الطيات للروح دلكو احلر ،قفل النفس كو ذل ،االرض
 يه چهار روزکنیدر زندان دارد، تا ا یوانیات حینفس را خداوند منان به مشته یعنیللنفس  اًا سجنیندللروح و جعل ال اًسجن

ن قفل یزم یگختبه سبب دو ین آرامیمال برسد، و همکا دار خراب نماند، و نفس هم به ین دنیه اکن باشد یبسته به زم
ات و که محل حرکرد، و روح به منزله روز است، کن قفل را از نفس باز یره اعت مطهید شریلکد به یه باکنفس است، 

اوست، فرمود  يات او خالف مقتضاکو حر ،ون او به عالم عقل استکطلب معاش و معاد است، و چون انس روح و س
االرض قفل  ین الکباع نفس ساتوت، به جهت استکمل يران است به سویل التعارج و طیه دلکه یو معاده یات معاشکحر

  .وتکالمل یون الکروح است از س
الوجود المطلق  یالنفس ه قةيحق و التعرف بالوجد، بل تعرف منها االخالق و االسم ،بالعلم كقة النفس التدريحقو قال ره 

ز یاو ن ی، و به وجود و هستیلکشود به نحو  نمی ستهه وجود مطلق به علم دانکپس چنان. ص النفسینقااحتجب ب يالذ
ن خارج و نفس االمر یمطلق عه وجود کدانسته نخواهد شد،  یلکز به نحو یقت نفس نیحق یشود به نحو جزئ نمی شناخته

 شناخته یشود، و آن محال است، و اگر به هست یذهن یذهن و خارج ،ه خارجکد یاست، و اگر به علم دانسته شود الزم آ
 ه شناختهک، بله و من عده فقد جهلهمن حده فقد عدد، و ید تحدیه شناسا و شناخته شده  باشد الزم آیکشود در هنگام

ه آثار کشود بل نمی شأنه به وجوده شناخته یه حق تعالکشود، چنان می آثار او شناخته یعنیشود از نفس اخالق و اسماء  می
و  كو مدر كو مدرِ ،گم شود یلکبه  كقت حق شود مدریحق كه اگر ادراکشود  می شأنه شناخته یو اسماء حق تعال

  .نماند كادرا
، نياطيو هلا خلق من اخالق الش ،ةكوان، فلها خلق من اخالق املالئيع احليمن اخالق مجفجعل هلا اخالقاً ،خلق اهللا النفسل ره او ق

مراد از نفس نفس انسان است نه . وريق من اخالق الطمة، و خليع و البهاو خلق من اخالق الوحش، و خلق من اخالق السب
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عه یه در وجود او ودیانکات موجودات امیع فعلیجم هالّكم آدم االمساء و علّ 1مهیرکر نفوس و نفس انسان به مضمون یسا
ت ید در باطن به صورت صاحب همان فعلیت آیه درا و از قوه به فعلکات ین فعلیاز ا یکگذاشته شده است، و هر 

  .ندیگو یوتکن را مسخ ملیو ا ،واناتینند مردم را به صورت حک می رت مشاهدهیه صاحبان بصکحشور باشد، چنانم
وسته با نفس در ید پیپس با ما منع يص علياالنسان حرمثل معروف شده است  .ممنوعاا حمبة يلة النفس علبجو قال ره 

ن غزوات یه صعب ترک كتبو ةغزوفرمود بعد از رجوع از  ربكاالاجلهاد  من اجلهاد االصغر ايل ٢رجعناه کمجاهده بود 
  .بود) ص(حضرت رسول 

ه تواند ک يند، و بهر وادکآغاز  يال او، خودسرینفس اگر آسوده شود خ ربكسلم من اليال، مل كلنفسه مت يمن رأو قال ره 
را  یکیت، یبر و منکرا به  یکیا حرام، یاز حالل  یم چرانکرا به ش یکیا حرام، یاز حالل  یرا به شهوتران یکی .بدود
او  یه خرابکاعتماد داشته باشد،  یسکه بر کن است، ینفس ا ین جهات آسودگیوادارد، و بهتر یابیرا بع يگری، ديبدزد

  .رده باشدیکرا اصالح م
را آسوده ه نفس او خود ک ابد از رذائل سالمتر بماندیه محل اعتماد نکس کآن. ال فهو متواضعكلنفسه مت يريمن الو قال ره 

  .نداردپن
ها لّك كو ذل ،يتيج من بشري ، و غلبةًيتشتعل من نفس اناًري، و نيتربق من هوا ، و شرراًيل تظهر من وصفيقناد يارو قال ره 

حه و ه از اعمال صالکنور است  يال مشعلهیمراد از قناد .ماوصفت ي اخالقها و هريعرف هلا غيماظهرت من نفس النفس، و ال
و مقصود لوازم  ،شود می ه از اشتعال نار جداکاست  ییشود، و مراد از شرر آتش پاره ها می ان ظاهرانسده یخصال پسند
شود  می ه از دود جداکاست  ییه مثل آتش پاره هاکآن هاي  پنهان و آتش پاره يت او قدریه نارکه است یقوه شهو

است  یطانیند، و مراد از غلبه آن صفات شک می ظهور یاز نفس انسان هکران آتش غضب است یان است، و مراد از نینما
ت یثیاست از ح یت همان نفس انسانیشود بر نفس و عقل انسان، و مراد از بشر می ه غالبکت یبر و منکر و خدعه و کاز م

د را همان رده است خوکه است، فرض یه و غضبیشهو يه ظاهر نفس همان قواکت ظاهر نفس، یثیباطن نفس نه از ح
ت از صف یعنیبر اوصاف آنها، . گران باشدیه دیه تنبک یتیثیند به حک می اشفه خود را اظهارکو م ،هیاره انسانیفه سیلط
نم، و از یب می نم، و از نفس آتش غضب مشتعلیب می نم، و از هواها و خواهشها شرر برقش دهندهیب می ت خود نوریانسان

 یبه معن یکنفس اول به تحر. نم، و همه از نفس نفس من استیبی می برکا به یل یحجهت باطن نفس خود غالب شدن به 
ز ین خروج و دخول و ظهور و بطون دارد،نفس انسان ه نفس انسانکه چنانکوان است، یس حفَاز نَ ا استعارهیسعه است 

ت و یوانیاز ظهور او صفات ح شود، و می ه ظاهریت و اعمال حسنه انسانیظهور و بطون دارد، از جهت بطون صفات انسان
ون فاء که نفس اول به سکز است یجهت بطون نفس باشد، و جاز از یطنت نیه شکز است یو جا ،شود می طنت ظاهریش

 ،ر اخالق نفسیشود از نفس غ نمی نها از عظمت نفس است، و شناختهیا یعنیعظمت باشد،  یه به معنکخوانده شود 
  .ردکر که ذکبود ها  نین اخالق همیو ا ،ه گذشتکچنان

تاب که اهل کزنار رشته بود . ، والقلب انعقد بالنفسيو النفس زنار القلب، فالنفس انعقدت باهلو ،ارالنفسزن ياهلوو قال ره 
  .فقرات واضح است یبستند، و مابق می انیبر م

                                                             
  ج. خداوند متعال همه اسماء را به آدم تعلیم داد 29سوره بقره آیه  - 1
  ج. بپردازیم) مقصود کارزار با نفس است(برگشتیم باید بکارزار بزرگ ) مقصود کارزار با کفار است(از کار زار کوچک  - 2
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ف نفس یه تعرکد یود خواهد فهمنفس خود ش يشناسا کاگر سال یعنی .فهايالعجز عن تعر النفس ايل ةره انتهت معرفو قال 
ه کشود به حد مگر به عوارض  نمی فیو وجود مطلق تعر ،قت نفس وجود مطلق استیه حقکنیست به جهت این نکمم

  .رسم باشد
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  القلب يف

است، و عقل  ینیثرت بکنجا آن طفل متولد از ازدواج نفس و عقل است، و نفس شأنش یمراد از قلب ا .زان احلقيالقلب م
ثرت و نفس کن قلب به طرف یاز باطل از حق و حق از باطل، پس اگر ایامت يزان حق است برایو او م ،ینیشأنش وحدت ب

باطل خواهد  ی، و به وجهن صاحبش ناقصیمثل مجذوبل شد یماصاحبش به باطل افتد، و اگر به طرف وحدت  ،ل شدیما
  .ن دو طرف استیشاره به اا .نيهم والالضآلياملغضوب علريغه کبود، 

 یعنی.اهللا ق ايليطر كقة من ذليل حقك، و قةيحق ايل يؤديعلم  لّكب له علم، و ل تقلّك به، و يفلّ، لتقالقلب قلباً يمسو قال ره 
 ،منقلب شود به طرف نفس یدارد، گاه یبه جهت یو از جهت یبه حال یه تقلب از حالکنیبه جهت ا اند، دهیقلب را قلب نام

  :ه الرحمهیعل ين دو دارد شعر مولویه اشاره به اکمنقلب شود به طرف عقل، یگاهو 
  م آن زندان اوستییور به جهل آ                    وان اوست         یم آن اییگر به علم آ

نات و کات و سکباشد، در حر می خوده مشغول ک کسال يو برا ،ن دار جهلیاست، و همچن یعیو دار علم دار وس
علم را به علم  یه وقتک یاو حاصل شود، و دانست يبرا یر او علمیبات دهر نسبت به او و نسبت به غیو تقل او بات خودیقلت

ه کقت است، یل حقیق و دلیه علم طرکن او باشد، و اگر نباشد علم نخواهد بود، و گذشت یه اشاره و عمل قرکنامند، 
  .ق حق استیه طرکقت هم گذشت یوم باشد به وجدان، و حقنمونه معل كه ادراکف است، یاول مرتبه او لطا

  
  هيقال رضوان عل

  ا و العقيبيالدن يف
ا دنائت او پنهانست، و یدن یعنی. كاهلال ايل دينياالصل  االصل،و ايل ، والعوارض تدينةهلا عوارض ظاهر ، و انّا سريالدن

 یطانیو ش یات غضبیو مقتض یات نفسانیه مشتهکو م است، و عوارض ایا نمونه جحیقت دنیان دارد، و حقیعوارض نما
ند، و اصل او ک می یکه پنهان است نزدکفته خود را به اصل او یدهد، و فر می بین عوارض فریباشد، ظاهر است، و ا

  .ندک می كهال
او، و نه  ا نه صورت اوست، و نه زخارفیه دنکن است یمقصود ا. كايعن احلق فهو دن كلغفاش كمن ما دين لّكو قال ره 

ه کاست،  یات نفسانیا مشتهیه دنکبل. ات من الرزقبيخرج لعباده و الطاَ اهللا اليت ةنيم زقل من حر 1ه فرمودکبات او یذ و طیلذا
  .كنمعن اهللا فهو ص كل ما شغلكه فرمود کرا از حق مشغول سازد،  کلاس

آن  ینیه حظ نفس خود را در آن بک يزیچ یعنی. آخرةوبة النفس بيقة لغياحلق داوريقبول احلق مبشاهدة النفس دنقال ره 
ر  خالفت حضرت یردن طلحه و  زبکشأنه باشد، مثل قبول  یتعال ا قبول حقیباشد،  یاست اگرچه قبول امر حقیدن

                                                             
  ج. هاي خدا را  که براي بندگان خود آفریده حرام کرده است اي پیغمبر چه کسی زینت بگو 30سوره اعراف آیه  - 1
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ه کست به شرط آنام اول مرتبه او محوالموهوم و صحوالمعلوم است، آخر یه گفتک ،قتیحق ورد. را) ع(ن یرالمؤنیام
لوعلم ه فرمودند کشد  می ه در قلب سلمان بود، اگر مطلعکره آنچه را ذر یردن ابکبه نفس در آن نباشد مثل رد التفات 

  .الربنفسه مناجاة يم علانه حر ن مطعونبالل او عثمان ب یمانسب الکو . تلهقفره او لكقلب سلمان ل ابوذر ما يف
ا قرب نفس به آنچه به او یبه نفس،  کقرب سال یعنیب نفس است ا وجدان قریدن یعنی. ا وجود قرب النفسيالدنل ره او ق
  .شود یکچه به او نزدنقرب نفس است به آ یا هستیاست در قرب نفس،  کسال یا هستیشود،  یکنزد

 ن فقره بریاست، و در ایه دنکنیرد بر وجود قرب نفس به اکم کدر فقره سابق ح. اًينامن النفس فقبلها فهو دنل مادكو قال ره 
  .استیه دنکرد کم کند حکشود به نفس و نفس او را قبول  یکآنچه نزد

 هلما  انفسهم و امواهلم بانّنينيمن املؤم ياهللا اشتر انّ ١به مضمون یعنی. قةيخرة و االخرة رهن احلقا رهن االيالدنو قال ره 
بهشت، و آخرت و آخرت و ره در گا خاصیعت عامه یدن به بیش آنهاست بعد از خرین در پیمؤمن انفس و اموال. لجنةال

عه حق و امانت اوست در نزد یشأنه پس چون اموال آنها ود یه لقاء حضرت حق باشد تعالکقت است، یآنها در گرو حق
ند درآنها کتصرف  ک، پس اگر مؤمن سالكو مدار يع اعضاء و جوارح و قویه از جمله اموال است، جمکن، یمؤمن

به اذن ت باشد، و اما تصرف سایار مستحق سکانتین است جان آنها، و خیباشد، و هم چنشأنه خائن  یبدون اذن حق تعال
  .فه او استماع شودیا خلیوقت  یه از نبکاست،  یردن در آنها به امر الهکآن تصرف  یحق تعال

ات یمشته یعنی. بالوجدو ذهاب ظلمة النفوس  ،ا بالعلميفذهاب ظلمة الدن ،و ظلمة النفوس ،اياخللق اضلهم ظلمة الدنو قال ره 
ه تمام آنها ظلمات کنفوس،  ینیثرت بکاز قرب آنها بود و  تا عباری ،ا عبارت از آنها بودیه دنکنفوس و خدعات آنها 

 یمختف ات سمآفات او و مضرّا علم است به یب دنیرون برده است، پس چاره فریبعضها فوق بعض است، مرد مرا از راه ب
ه وجد را به کات حاصل شود، کنمونه مدر انه از وجدکطرب ا آن حال ینفوس شهود است،  ظلمت ةدر شهد او، و چار

  .طرب یا به معنیم یده رقرا يشهود كادرا یمعن
 ،نفس فاصله است یکامت یان نفس انسان و قیم یعنیاست  یکس به تحرفَنَ.  سفَاالنةمي النفس و القنيس بيل رهو قال 

  .دیتوان به آن رس می دنیشکنفس  کیه به کاست  یکامت نزدیق یعنی
فهمند، و توقف دارند در  نمی تمام مردم بر متن صراطند و یعنی. شعرونيمنت الصراط واقفون وهم ال يعلالناس و قال ره 
  .متن صراط

من  و هو احد قهم،يا طريندال ة يفيو صراط الصوف ،و نار ،و جنة ،زانيو م ،الخرة صراطاو  ،ةيا آخرة الصوفيالدن فانّو قال ره 
ون الناس کل لیتعل ،عن اهللا یعنی. من، و جنتهم اقبال قلوم، و نار هم ادبار قلويزام قلوم و هوارجح املوازيف و ميالس
 ه چشم آنها باز شده استیه صوفکنیبه سبب ا ،فهمند نمی هانتمام خلق بر متن صراطند و خود آ یعنی. متن الصراط یعل
ق آنهاست یه طریا مشهود آنهاست و صراط صوفیع آنچه در آخرت است در دنیت، و جمستصورت آخرا یه دنکنند، یب می

  .ر فقرات واضح استیمنه، و سا یمن الشعر و اخف و ادّقف یمن الس ه احدکخدا،  يبه سو
ده یت به وجود او رسیالوند ویه پکاست  یسکمراد به عالم . نيبس العارف و حنية  العامليداره بغ جماورة الرمحن يفو قال ره 

ن را طالبند صاحبان یم است، و ایرده باشد، و دار رحمن بهشت نعکات نفس تجاوز نیثرات و مقتضکباشد، و از مرتبه 
  :تیب .م برند او را محبس او خواهد بودیافته، اگر به دار نعیحق شده و لذت شهود  يه شناساکعارف  يال، و برایخ
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  اهد قصورش بین              به جنت میگریزد از درت یا رب شعورشخو الهی زاهد از تور حور می
ا را محبس مؤمن و عالم قرار داده، و یه دنکا و آخرت محبس حضرت حق است، یدن یعنی. اراجلبن حبس يالدار انّو قال ره 

ن محبس را به جهت یه اکنیرد، به جهت اشاره به اکن قرار داده، و به لفظ جبار ادا یم را محبس عارفیآخرت و جنت نع
  .عبارت سابق يل است از برایلمه تعلکن یص مؤمن و عارف قرار داده و ایجبران نقا

ا را یدن یعنی. قة البعديحق اشارة القرب يف يرب و جعل االخرة علققة اليحق يف اشارة البعد يا عليجعل اهللا الدنو قال ره 
آن  يه تمام اجزاکنیبه جهت ا ،او يبر اشاره به دورلقت خود، ه مشتمل است به خکرده است، کخلق  يخداوند به نحو

 ز دو جزء او با هم جمعین یان و امتداد جسمانکشوند، و در سلسله م نمی در سلسله زمان از هم دور و با هم جمع
ه از او دور و کلب ،او ينخواهد ماندو جمع نخواهد شد برا یانسان هم باق يه براکنین خلقت اشاره دارد به ایشوند، و ا نمی

ه البته با کماند،  نمی یه باقک ین مخلوقیجست به چن یکید نزدیاه نبکنیخلقت خود، به ا اشاره دارد به اًضیمفارق است، و ا
 یطانیل شیو ح یوانیا عبارت از شهوات حیاز او جست، و چون دن يد از اول دورینخواهد ماند، پس با یانسان هم باق
ا جزء ینده انّکاوست، پس  ات او جزء خلقت او و جزء حدیهم تعلق به بدن و مشتهنفس انسان و  ،ات آنهایاست و مشته

ن یر شد، در عکه ذک ین دو معنیپس اشاره به بعد دارد، به همست، ین يزیتر به انسان چیکانسان است، و از جزء انسان نزد
مشتمل است بر اشاره به قرب او، به جهت  هک يرده است به نحوکقرب است، و آخرت را خلق  قتیبه حق ه متصفکنیا
 يشوند، و با انسان هم همه اجزا می ن عالم همه در آن عالم با هم جمعیو متفرقات ا ،باشند می او با هم جمع يه اجزاکنیا

ر ه از انسان دوکنیانسان، و حال اند یب می نده را در خواب جمعیه گذشته و آکصادقه  يایل رؤیشوند، به دل می او جمع
 یکید و از چنان نزدیجو یکینزد ين دورید انسان به چنیپندارد و با می ست و دور همیست و جزء او نیه با او نکاست، 
ما  1مهیرکاست، و  يقت دوریه موصوف به حقکنین ایاست، در ع یکیند پس در خلقت آخرت اشاره به نزدیگز يدور
  .اردن مطلب دیاشاره به هم. نفد و ما عنداهللا باقيم كعند

ا شهوات و یاست، یه صورت دنک یا نفس انسانیانسان باشد،  ةن دارو مادیه اکا یدن یعنی .قنطرة االخرةا یالدنو قال ره 
بگذرد انسان تا به آخرت برسد ند از آیه باکاست  یهمه پل ،ضاب نفسغ.  

، کدن دارد سالیشکدو نوع نفس  یعنی. سفَن ا واالخرة يفيس و وجدت مرارة الدنفَن ا و االخرة يفيم الدنيوجدت نعو قال ره 
دن با یشکدن است، و اگر نفس یشکا و آخرت در آن نفس یم دنیدن او با مشاهده حق و آثار حق باشد نعیشکاگر نفس 

  .ا و آخرت استیاب حق و آثار حق و آخرت باشد مرارت دنیغفلت و در غ
  

  قةيفی الرسم احلق
  هيقال رضوان اهللا عل

  قةيو احلقالرسم  نايب يف
نة ظاهر العلم و الشاهد يفالب. تلوه شاهد منهينة من ربه و يب يان علك٢افمن  قوله تعايل ك و ذلنيقيملشاهدة بعد علم الاحلقيقه  

رابعه  ۀو مرتب ،ستیدیو مرتبه ثالثه علم تقل ،ه ظن استیوهم است، و مرتبه ثان كاول مرتبه ادرا .قة املشاهدةيمن احلق حق
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قت اول مرتبه شهود است، یشود، و اول مرتبه حق می به شهود ین منتهیقین است، و علم الیقیه علم الکست ا یقیعلم تحق
  .ان فرمودیه را بکه مباریوجه از وجوه آ یکو . ه محوالموهوم و صحوالمعلوم باشدک

ه باشد، یاهده مراتب دانه مشکقت یا حقیه مشاهده باشد مقدمه تحقق است، کقت یحق یعنی .قة مقدمة احلقياحلقو قال ره 
  .شأنه یمشاهده حق است تعال مقدمه

من اول  ةريثكر مامک قةيقحلامراتب  .قةياحلق لدخول يفاقة بيقة و اخلروج من احلقيقة باخلروج من احلقياحلق الدخول يفو قال ره 
نند، تا آخر مرتبه کر یر تعبر و حضوکه از آن به فکباشد  کخ سالیا شهود شین باشد، ییوتکه اول شهود ملکصحوالمعلوم 

ه است و تا یر متناهیه است غیر متناهیلمات اهللا غکه کن مراتب چنانیو ا. اهللا و بعد از آن بقاء باهللا باشد یه فناء فکقت یحق
ست، نه ق ایالطر یال کنند، سالکر ین دو به مقام قلب تعبیه از اک یقیا مقام علم تحقیاست،  يدیدر مقام علم تقل کسال
د، یق خواهد رسی، به طرکسال يخ باشد برایه اول مرتبه ظهور شک ،دیقت رسیه به اول مرتبه حقکاهللا، بعد از آن یال کلسا

ه کقت یاهللا در هر مرتبه از حق یال که است، سالیرمتناهیقت غیاهللا خواهد شد و چون مراتب حق یال كاو سلو كو سلو
اهللا نخواهد بود،  یال کسال کقت نباشد، آن سالیه اگر مرتبه سابق حقک قت باشد،ید مرتبه سابق او هم حقیبا ،داخل شود
ه اگر داخل نشود در کقت شود، یگر از حقیقت خارج شد، داخل در مرتبه دیحق از هک ياز مرتبه ا کد سالین بایو همچن
ه کن است یا یا معنید بود، اهللا نخواه یال کسال ،ا در مرتبه جهل شودیه داخل در مرتبه علم، کبل ،قتیگر از حقیمرتبه د
  .ن باشدیه حالش اکت سسزاوار ا کسال

، اول مرتبه او صحوالمعلوم است و ظهور رر گذشتکه مکقت چنانیحق. قة رسم، و الرسم للرسم رسمياحلقو قال ره 
ق مراتب قت تا حق مطلیق ثابته باشد، و از اول مرتبه حقیه مشاهده حقاک ،ریحضرت قائم عجل اهللا فرجه در عالم صغ

ا یاست که از خانه  يو رسم هم آن اثر ،شأنه ین مراتب آثار حقند تعالیع ایه است و جمیر متناهیغ يه به اعتبارکره بلیثک
حق  ۀهمان مرتب یحت شأنه، یقت هر مرتبه او اثر حق است تعالینست که حقیماند، و مقصودا ی میباقها  یابانیگاه بیجا

ت اثر یثیمرتبه، چون ح نآ يست برایز اثریاست از وجود مطلق، و اثر بودن هر مرتبه ن يت اثریه به اعتبار مشهودکمطلق 
  .است از آن مرتبه يشانه، و آنهم اثر یه حق است تعالیبودن از اضافه اشراق

ثبات  ینعی. ة رسوماًيالرسم الرمس كانت باحلق الدراكق و ان يو وجدت احلقا ،قةيوجدت ثبات الرسم للرسم باحلق حقو قال ره 
 ین معنیه از فقره بعد اکشأنه  یحق تعال یا با هستیت اس یه هستک ،ه رسم حق بود به سبب حقک ،قتیحق يرسم از برا

 یقتیو در خارج مصداق دارد، پس حق یاست از معان یه رسم بودن معنکنیق، به جهت ایاست از حقا یقتیمراد است حق
با  یعنیرسم بودن رسومند،  یعنیرسم  كأنه باشد در آنها، به جهت ادراش یعالق اگرچه با شهود حق تیو همه حقا ،است

ش یه پکن نسخه یت در آنها، و عبارت در ایرسم كشأنه در آنها باشد آثار حقند، به اعتبار ادرا یه حق تعالظه مالحکنیا
ه از رسم کنیح ایجهت توض ت را بدل از رسم گرفت، بهید رسمیاگر از غلط نساخ نباشد با ،ةيالرمسالرسم  كماست الدرا

  .مراد است يمصدر ینجا معنیدر ا
 احتمال ،ر نوشته بودکیثابت به تذ .ةيه و ابانة الربوبياجلربوتة و عزيهلق ثابت عن الرسوم،خللوص اآليفاذا احلقاو قال ره 

ه ثابت به ک ،ن استیا از باب ایاست، و اگر غلط نباشد  یکیف ین ضعیش ایه از غلط نساخ باشد، چون نسخه پکرود می
ل و احد من کا به اعتبار یم اشتقاق از او برداشته شده و کو ح ،ت شدهیت به اسمیانه نقل از وصفکثرت استعمال کجهت 
شوند، به جهت  نمی رونیت بیق اگرچه با حق مطلق باشد از رسمیه حقاک یه چون دانستکن است، یا یق و معنیالحقا

ق همه وجود آنها و ثبوت آنها ین حقایباشد، پس بنابرا يشاهد و شهود و مشهوده کقت است یحق یقت وقتیه حقکنیا
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ت از شوب شهود و یلهآت ندارند، اگرچه با حق باشند، به جهت خالص بودن یت است، و تجاوز از رسمیاز رسم یناش
ن یو ا. تیث خلقیت از حیگذارد، و جدا بودن ربوب نمی یه ثانکخود،  يبرا یحق بر ثان یائیبرکت و یشاهد و غلبه جبروت

  .تأمل غموض ندارد عبارت بعد از
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  االشاره نايب يف

انه عارف و یاضافه است م یمعرفت و شناسائ. كقة شرياحلق املعرفة جحود، و ايل وايلفر، كقة املعرفة يحق یاالاشارة ال
ه یوتکالملق یق، فان الحقایاست از حقا یقتیه حقکه، یشراقه اضافه اکه، بلیاضافات اعتبارمثل  ينه اضافه اعتبار ،معروف

 ه وقت التفات به معروف در معرفت نظر از معرفت برداشتهکن است یت اینها، شأنه قة معرفة احلق االول تعايليحقلها ک
ه کنیمثل اقت اندازد، معروف از نظر برود، یم ندارد، و چون نظر بر خود آن حقکح یحرف يشود، و معرفت مثل معنا می
اء از نظر برود و رابط و مربوط و مربوط به در یانه اشیه در آن وقت رابطه بودن او مک، يرا منظور نظرساز یحرف يمعنا

ه کد، بلیدر نظر نا یم بر مسمکه در وقت حک ،یمسم يقت معرفت مثل اسم است از برایحق يآخر عبارة نظر نباشد، و به
شود، و  می برداشته یباشد، نظر از مسم د مثالًیه لفظ زک ینکاسم را مالحظه   است فقط، و چون خود آن یمنظور مسم

ه کدهد معروف را، چنان می شیه نماکنه است، یقت معرفت به منزله آیحق يآخر عبارة ماند، و به می مستور از نظر یمسم
ن نظر یپوشاند، همچن می از نظرع او، صورت را یر و تربیت تدویثیدورت، و از حکت صفا و یثینه از حیردن در آکنظر 
ت یثیقت از حین حقیردن بر همک، و نظر فر است حاالًک ین معنیپوشاند، و ا می عروف را از نظرقت معرفت میردن بر حقک

 ه حاالًکبل ،ش معروف نخواهد بودین عارف و معروف از نظر برود، نماین معرفت بیت اضافه ایثیه حکعنوان معرفت 
ه کنیخواهد بود، به جهت ا كه معروف است شرکحق مطلق  يردن به سوکخواهد بود، و اشاره  ار و جحود معروفکان

  .تینیو اثناست  كنها شریانه خواهد بود، و همه ایمعروف در م يعارف و معروف و شاهد و مشهود و اشاره به سو
ردن از گوشه کنظر  ،لحظه .اتيرونة بالبلاللحظات مقرونة باالمتحان، و اخلطرات مقرونة باالفتتان، واالشارات مقو قال ره 
 ياندازد، در طرف اعال می یطان در قلب انسانیا شیه خداوند کاست  يزیه گذشت آن چکو خطره چنان ،چشم است

قلب  يو اشاره نظر کردن به مرتبه اعاله گذشت، کنند، و مراد از قلب نفس است، چنانک می ر از آن به سرّیه تعبکقلب، 
ثرات کبه گوشه چشم نظر به  یعنیانه داشتن است، یه و اشاره در میرالار و مشینند، و مشک می یر به خفیتعب ه از آنکاست، 

 ،قلب است یه محل آن طرف خفکا مسبب از اراده امتحان است، و خطرات یداشتن سبب امتحان حق است بنده را 
قلب سرّ ه باالتر از کقلب  یو اشارات طرف خف. دو ران یا ةا سبب است ارادیا اذابه رحمن، یطان، یمسبب است از افساد ش

اء مث االمثل يمث االولباشند،  می یه صاحب مرتبه خفک اءيباالنب لكّالبالء مو فرمودنده کاست، سبب است ابتالآت حق را، 
  فاال مثل 

مقام علم اگرچه در حال طلب  بصاح یعنی ةيق الطويه باملعرفة افناه حقاياحلق بالعلم سلم و من اشارل من اشارايلو قال ره 
ان است، به یعب ه صاحکد، و صاحب معرفت یده سالم است از افناآت دیان نرسید و عین تا بدکان است، لید و عید

  .سازد از افعال و صفات و ذات یاو را فان یق باطنیج حقایتدر
الحق به سبب علم  یمن اشار ال یعنیل اول است، ن مثیا .فركه باملعرفة ياحلق بالعلم ظفر، و من اشارال من اشارايلو قال ره 

حق به سبب معرفت  يند به سوکه اشاره یکسکتواند باشد، و  می مع هم یو به معن یف ی، و باء به معنیابد به سالمتیظفر 
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 ه خود راکنیا به جهت ایپوشاند  می ث معرفتیه اشاره به توسط معرفت حق را به حکنیبه جهت اافر خواهد شد، ک
  .ان احلق باملعرفة علمينسشتر یپ ه فرمودکرود،  می سوزاند و او و اشاره و حق همه از نظر می

 یعنی. هول بعد االشارةا االشارة ايل املفهوم قبل االشارة، و يف االشارة ايل ، يفنياهل االشارة من وجه ١كمهالو قال ره  
ن یه اکمعرفت،  يحق از رو يردن به سوکز اشاره ش ایمفهوم است، پ يردن به سوکاهل االشاره در اشاره  كهال

ه کاست  كن جهت هالین از ایت ظاهر ساخته، و ایدن به سخن آمده و انانیف دکا، و بواسطه یده نه دریف دکشخص 
ن یه، و ایحق است بعد از اشاره علم يردن به سوکدر اشاره  يگرید كده، و هالیت نفس پوشانیتحت اناندر ت را یانسان

ما و من  یده و بیا دیس درکن یه اک ،ندک می یفان ت خود رایو خود ت خود رایه انانکند ک می كد را هالشخص خو
  .شده

 یه حق تعالکحق است،  یردن نادانکد یبع ياشاره به سو یعنی .ب قلة معرفةيالقر د جهل، و ايليالبع االاشارة ايلو قال ره 
ب خود را و حق را یقر يننده به سوکه اشاره کنیبه جهت ا ،است یرفتم معکب یقر يسو است،و به یبیب تر از هر قریقر

  :هکر نگذارد یشأنه اگر شناخته شود غ یه حق تعالک ،است یم معرفتکن از یند، و ایب می انیو اشاره را در م
  آنجا که توئی چه من نباشد          کس محرم این سخن نباشد

است،  كحق شر يو اشاره به سو .القرب بعد املعرفة حجاب، و ايل ة ايلكقة ليقاحل ، و ايلكاحلق شر االشارة ايلو قال ره 
قت یحق يایه خود را در درکت است، کردن هالکقت یحق يد، و اشاره به سویآ می انهیه و اشاره در میر و مشارالیه مشک

به نظر  یون آن شناسائپرده حق است، و چ یث شناسائیه حکمعرفت حجاب است،  يردن است، و اشاره به سوکغرق 
د حجاب نخواهد بود، و اشاره به ینه باشد و خود او به نظر ناییشود و حجاب شود، و اگر معرفت آ ید مستقل و مسمیآ
ست و چون اشاره به یشأنه محدود به قرب و بعد ن یه حق تعالکنیشأنه، به جهت ا یقرب حق بعد است از حق تعال يسو
  .ياز او دور شو ینک، و چون محدود ینک او را محدود ینکقرب او  يسو

 ين هزار است، و اشاره او راهنمایصاحب علم حجاب او چند. ل باشارةك خلقه موني اهللا و بنياعظم حجاب بو قال ره 
ست، و یناو ن هزار حجاب محجوب است، و اشاره او حجاب یز به چندیق نیاوست نه حجاب او، و صاحب معرفت حقا

ملتفت شهود  یعنیحق شود،  ين اگر ملتفت اشاره به سوکست، و لیانه او و حق نیم ینه حجابأش یصاحب شهود حق تعال
 ،ین معنیره آورد اشاره به همکست، و اشاره را نیتر از اشاره نگبزر یحجابن مقام است یه صاحب اکاو  يخود شود، برا

 یو معن .ود استصاحب مقام شه ياز برا .ربكالالعلم حجاب اهللا اه فرمودند کنیست، و ایاعظم حجب ن يه هر اشاره اک
ه التفات به شهود که اشاره باشد، ک یحجاب یکانه خدا و خلق واگذار شده به یم یه بزرگتر حجابکن است یعبارت ا

  .عارف باشد
ه عبارت را در ک ،هیالیست، و نه اشاره خیه نیمراد از اشاره اشاره حس. يفاذا جاء العبارة خف ،رةعباال ياالشارة مانفو قال ره 

ال و زبان یه چون زبان خکافتد،  می ارکال هر دو از یه زبان سر و زبان خکه است، یه مراد اشاره قلبکت است، بلیدخلن مآ
به  یر خفکیو تذ .ال شود سالک، منصرف از قلب شودیچون ملتفت به تن و خ یعنید، اشاره پنهان شود یار آکقالب به 

  .اعتبار لفظ ماست
االشارة  ين، و االشارة بنفين، و االشارة باحلق فعل املراديديقة فعل املري، و االشارة باحلقنيلعلم فعل الصاحلاالشارة بال ره و قا

                                                             
  ج. نسخه بدل فهالك و مهالك اسم آلت یا صیغه مبالغه است - 1
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است  یه مراد علمکست، بلیو مراد علم استدالل ن. ن است اشاره او به علم استیقیه در مقام علم الکنآ یعنی. نيفعل العارف
ه از مقام کس کن آو  ،خواص يعوام است، و اشارات برا يه فرمودند عبارات براکراه باشد، ه اشاره عبارات با او همک

ه از کس کقت مشهوده است، وآن یو اشاره او به حق ،دهیرده او در مقام اراده ثبات ورزکق یعلم برتر آمده و مشاهده حقا
کردن  یو اشاره به نف ،او به حق است ةاشار ،افتهی يشرویس اذن و اجازه پکن یه اک ،افتهیحق  يشده و بقا یخود فان

  .دهیاهللا نرسبافته، و هنوز به مقام بقاء یدر حق  يه فناک است، ینجا کسیو مراد بعارف در ا. ن استیاشاره فعل عارف
ز است یمه آلت تک ،است یات عقلکمراد از معقول، مدر .وم تةعلدهشة، و بامل لمفهوم، و بالرياالشارة باملعقول حتو قال ره 

تجاوز ندارد، و  ینیثرت بکله است، و از یال و متخّیش به توسط خکه ادراک، است ین عقل معاشیش گذشت، و ایه پک
ه از کرا یچ حاصل ندارد، زین عقل هیصاحب ا يرت برایر از حین عقل غیات اکحق به توسط مدر يردن به سوکاشاره 
و مقصود از مفهوم، . رسد نمی ماند، و به وحدت حق هم می خود ثرتکردن از ک كثرت صاحب وحدت را ادراکق یطر
 غافل یات عقل معاشکثرات و مدرکف از یف باشد، و صاحب لطایه عبارت از لطاک، ات قلب از طرف سرّکمدر
 ق دهشت او به بهتهیه صاحب حقاکق است یحقا ،و مراد از معلوم. ثرات و عقل استکباشد، و دهشت هم غفلت از  می
  .ن معلوم استیل ره اشاره به همیمکث یه صحوالمعلوم در حدکه گذشت کنانشد، چک می
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الوجد يف

ر له یم و ضمها و النظیسر الجکجده به یجده و یوعد و ورم کوجد المطلوب  و وجود املفقودات ،الوجد فقدان املوجودات
ه آنچه را کن است، یا یقیردن حقکافت یرد یعنیه، کسر هما ادرکبه  ا و وجداناً و اجداناًمهجداً بهضو و ةًوجد داًوجِ

و وجد را  .است ین معنیه محوالموهوم و صحوالمعلوم به همک، یابیب يرده بودک، و آنچه گم ینکگم  يموجود پندار
  .توان گرفت می طرب هم ینجا به معنیدر ا

لو خيفارقه القلق اويزول عنه الوجد، اويو مرارة املفارقة ان  ،املؤانسة ل قلب وجد روح املشاهدة و حبورك يحرام علو قال ره 
 یعنیحزن است،  یزول عنه الوجد، به معنیو وجد در  ،سرور یو حبور به معن. است كادرا یبه معناول  جدو .من الفرق
د از او د حرام است که زائل شویافت، و سرورانس را درك کرد، و مرارت فراق را دیراحت مشاهده  هک یبر هر دل

ه مراد قبض ک. وجهه قلبه و بشره يف حزنه يف 1ه که فرمودند ک یه آن حزنکاز جنود نفس است، بل که ین حزنآحزن، نه 
س اگر در حال کن یه اکنیالفزع، به جهت ا ةبماند از فرق، والفرق شد یا خالی ،قلق و اضطرابوا جدا شود از ای ،است

محنت قرب ز بعد افزون است، و اگر در حال فراق ) ع(هک ،د داشته باشدیبامشاهده و مؤانست باشد اضطراب زوال را 
  .باشد به الم فراق گرفتار خواهد بود

ش ینسخه پ. شهوات النفس كاحلظوظ و تر ياته نفكة الوجد صار حرريو من غ ،العلماته حدكة العلم جتاوز حرريغ منو قال ره 
و ح آن باشد،یه صحکست یرده است، و دور نکجاوز شرح یارح لم ن شکاته حدالعلم بود، و لکف تجاوز حرین ضعیا

ه از کاست  یا آن طربیمعلوم باشد به شهود،  كه ادراکو مراد به وجد شهود است  تجاوز بدون لم از اغالط نساخ باشد،

                                                             
م و دلـش غمنـاك و انـدوهناك    ) املؤمن بشر يف وجهه و حزنه يف قلبه(که ) ع(اشاره است به فرمایش حضرت امیر - 1 مؤمن رخسارش شاد وخرً

  ج. است
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تجاوز نخواهد  علم ز دار جهل برتر آورد او را از حدا یعنی ،ر دهدییه علم حال او را تغیکسک یعنیشهود حاصل شود، 
رد، و که حظوظ مباحه و شهوات مباحه را از خود منع نخواهد ک ،نات او موافق علم خواهد بودکات و سکحر یعنیرد، ک

به واسطه اشارات علم حال  کهیسکه کن است یا ین است، معنیسخه چنن نیه اکچنانباشد،  ناتکات و سکاگر تجاوز حر
رد، به کعلم تجاوز خواهد  نات او از حدکات وسکان باشد، حریه در طلب عکبماند، بلو در مقام علم نتواند  ابد،یر ییاو تغ
ه درباره او کات نخواهد ماند، کو او آرام به مدر ،ئ آخریات است من دون طلب شکبه مدر یآرام علم ه حدک ین معنیا

ق او را یا شهود حقای ،ر دهدییاو را تغ قیه حالت طرب حاصل از شهود حقایکسکو  :ةيالرعا كزم ترحيالعلماء خواهد بود 
  .دبوه ملتفت نفس و حظوظ او نخواهد کرد، کرا از خود خواهد  یحظوظ و شهوات نفسان یر دهد، نفییتغ

ب البحر تعرض للتلف و ك، و من ريح يٍئيل شكو جعلنا من املاء  ١وة قال اهللا تعايلياحل املاء وصل ايل من وصل ايلو قال ره 
كو اذا مس ٢اهللا تعايل قال ،الضر٣البحر شهد الفرق و التلف، قال اهللا تعايل اه، و من وقع يفيالبحر ضل من تدعون االا يف م الضر 
است علم  یوانیح ة ویه حیه آب ماکه چنانک .اند ردهکه یه علم را به آب تشبکچون  .ميال ه يفيه فالقيفاذا خفت عل ٣تعايل

ت خود او علم و سبب یوند والیو چون پ ،ن استیشاهد ا .اءيو اهل العلم اح الناس مويت 4)ع.(است یانسان ةویباعث ح
 یعنیرده است، که یا تشبیقت را به دریو حق) عتنا العلماءيش(دخول در دار علم است، و سبب اتصاف به علم است، فرمودند

نشست خود را در معرض تلف  شهود يایه در دریکسکد، و یرس یانسان ةویده به حیت به وجود او رسیوند والیه پیکسک
و  ،ینفسانة ویغرق شدن و تلف شدن از ح يا غرق شد حاضر شد برایه در دریکسکحظوظ نفس و ضرر نفس آورد، و 

  .تاب آوردکشاهد از  یکبر هر 
ه از کاست  ینجا آن حالت طربیمراد به وجد ا .، و اخفاء الوجد ضعف، و الوجد للوجد عطبكاظهار الوجد شرو قال ره 

ه خلق و وجد و واجد و موجود کشأنه،  یاست به حق تعال كن وجد شریاظهار ا .حاصل شود کسال يق برایهود حقاش
ه نتواند در ظهور وجد ملتفت وجد و خلق و ظهور وجد نشود، و و جد به جهت کآن از ضعف حالت است  يو اخفاند، یب

ا وجد و یاز شعور و شعور به شعور،  یعنیت است، کر وجد هالیبدون التفات به وجد و غ یعنی ،قیوجود و شهود حقا
 ن وجد را سه مرتبهیت است، چون اکاز فناء هال يه وجد بر وجد باشد مثل فناکطرب به جهت وجد حاصل از شهود 

ن کخود باشد لیه بکه وجد است یبر خود بندد، و مرتبه ثان يخودیخود ناشده بیه بکتواجد است  یه اولتبنند، مرک می
از فناء  يه فناک نداشته باشد  يخودیخود باشد و التفات به بیه بکو مرتبه ثالثه وجود است  ،داشته باشد يخودیبه ب التفات
  .است

سابق است،  ياخراعبارة . اته صرفةكانت حركعن وجده بوجده  و من فين ،اته ممزوجةكانت حركمن شهد وجده و قال ره 
ت یه رؤک یبه باطل ات او ممزوجه استکنفسه باشد، حر یاظهار الوجد عل یه معنکه از وجد باخبر باشد، یکسک یعنی

ات او خالص کره حریو غ یاو باشد، به جهت همان وجد نه به جهت غش ياز وجد برا يه فنایکسکنفس باشد وجد را، و 
  .خواهد بود از شوب مداخله نفس
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ت را و نه کوجد الزم ندارد حر یعنی. ة ضعفكاحلرون مع الوجود قوة، و كة، فالسكون و الحركس بسيالوجد لو قال ره 
ه وجود اعال مرتبه است از وجد، کنیرد اشاره به اکون با وجد درون از قوت حال است، و بوجود ادا کون را پس سکس

ند، و ک يه نتواندخوددارکو ضعف قلب، . ت با وجد از ضعف حال استکه،  و حریانه صوفیه معروف است مکچنان
  .شود می حه از او ظاهریرمتناسقه و صیه و غات متناسقکحر

 .نطق بوصفه علمية الوجد اليمه، و ذاتكَثه و حيقه اشراطه و مواريعبارة، واملوصوف من حقاقة الوجد التوصف بيو حق و قال ره 
 ستات محدود ایان ذاتیب ه حدکنیبه جهت ا ستید بردار نیه تحدکقت وجود است مثل وجود یه حقکقت وجد یحق یعنی

 یا ذهنی یذهن یه خارجکد ید الزم آیب از فصل و جنس ندارد، عالوه اگر به عبارت آکیتر و وجد قت وجودیو حق
د متأخره و یق وجد شروط مقدمه وجد و فواید از حقایآ می شود، و هر دو محال است، و آنچه به وصف یخارج
د و توان به ذهن آورد آثار اوست و یبه وصف آه آنچه از آن که وجد است مثل وجود یالزمه و اعراض ذات يمتهاکح

ر کیسب تذکر به وصفه به اعتبار یر ضمکیو تذو آنهم محتمل است  ،الوجد خوانده) ریبه ضم(ه یلمه را و ذاتکن یشارح ا
ز ید به ذهن هم نیآ نمی ه به عبارتکه چنانکن است، ینطق به وصفه علم ایالوجد ال یومعن .ه باشدیمضاف از مضاف ال

  .دینا
وجد آن  یعنی .ة الواجد مبشاهدة الوجودكو التواجد حر ،والوجد حضور القلب للوارد ،بيب بالغيالوجد مصادفة الغو قال ره 

ت الزم است تا به ینین مصادفه اثنیشأنه و در ا یقت حق است تعالیه حقک یبیب بنده مصادف شود با غیه جهت غکاست 
ت ینین حضور اثنیاگرچه در ا ،هیواردات اله يد حضور قلب است از براد، و وجویه درست آیوجد مصطلح صوف یمعن

به وجد است و ه انوجد بدون استشعار یوجود در اصطالح و زبان صوف یست و معنیت الزم نینین اشعار به اثنکالزم است ل
، اگر باشد ار واجدیت واجد به اختکه حرکست نه تواجد آکردن واجد است به سبب مشاهده وجود، کت کتواجد حر
ب تنزل از اعالست یه ظاهر عبارت و ظاهر ترتکرا یز ،هیبا زبان صوف توان کرد عبارترا که مخالف باشد می گرید یچه معن
ه ک ،واردات يب است، و وجود حضور قلب باشد برایب بنده هم در غیه مراد به وجد مصادفه غکن است یو آن ا. یبادن

 یه معنکانه یباشد در م يو وارد يو حضور یو صاحب قلب یار نباشد، و قلبیبدون اخته حضور قلب کن است یظاهر ا
  .است یوجد اصطالح

ه به کاست  یسک، یقیا صاحب وجود حقی ،یقیصاحب وجد حق یعنی .وقته طالب ه يفيبق عليمل  يالواجد الذو قال ره 
 یباشد، و مراد از وقت آن مقام و حالاو  يبرا یمالکه موضوع نماند تا طالب کشده باشد،  یت خود خالیاز خود یلک

  .ه استیه اصطالح صوفکحال  یزمان باشد چه به معن یه در اوست، چه به معنکاست 
ن یه اکنیقت خرسند و حال ایحق كصاحب علم به پندار ادرا یعنی، قة حجابير، واحلقكة، والوجد مالعلم خدعو قال ره 

ه کمشاهده باشد،  یو وجد چه به معن. ه آن نعمت نعمت نباشدکنی، با او خدعه پندار نعمت است. دور دارد از حق كادرا
نحال خود یه صاحب اکر است، کم يشهود كحال طرب حاصل از ادرا ینجا موافق علم، و چه به معنین است ایمناسب ا

اعتبار قت مشهوده به یحق یعنیقت یو حق. قت دور است و محجوبیه از حقکپندارد، و حال آن می قتیرا مشاهد حق
  .ت حجاب ذات استیمشهود

 کیه مراد از علم آن ادراکاست، بل یمکنه استدالالت ح علم مراد از. ركقة تفي، واحلقرك، والوجد تذريالعلم حتو قال ره 
 رّیشود تح می ن هر دو سببیعلم، وافه یا لطیاشاره علم باشد،  كه ادراکرا بباب شهرستان علم رساند،  که سالکاست 
ا یقت باشد، و یشهود حق یاست، اگر به معن یقیور حقکر مذکردن، و وجد تذّک یدر آن معلوم، نه استدالل منطق عالم را
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نند ک می ر را اطالقکه تفکه است، یه مصطلح صوفکر است، کقت تفیطرب باشد و حق یر است اگر به معنکمسبب از تذّ
  .ندیائمه هدا یقیو آالء حق آالء اهللا وايف ركّتفه فرمودند کخ یش یوتکبر ظهور صورت مل

است مثل  یقرب بنده حال یعنینسخ و معه موجود،  یو دربعض س، و معه وجودهفَالقرب حال، واحلال مقرون بالنو قال ره 
 یعنی ،نفسه حال مقرون بالکن جهت گفت یع الزوال باشد، و از ایه سرکند یرا گو یصفت انسان ر احوال، و حال آنیسا

ن یو با هم ،ل استیاو قلل است، حال هم زمان امتداد یه نفس انسان زمان امتداد او قلکچنان یعنیدن، یشکدم زدن و نفس 
ن یحال مقرون نفس مقابل عقل است، و با ا یعنیون فاء باشد، که نفس به سکز است یو جا. شود می دن تمامیشکنفس 

  .ند به خالفک می كاو را ادراه نفس کشود  نمی نفس كحال از ادرا یعنی ،ن حالیا كحال است ادرا
 یانسان در مقام علم حال یعنی. فاحلال وجد الواجد و رفع احلال موجوده ،و العلم ثبات احلال، والوجد فناءاحلالو قال ره 

 د، حال گمیا به مقام وجد وطرب حاصل از شهود رسیخود را، د یشکباشد، چون از مقام علم به مقام شهود  می او يبرا
ابنده است، و رفع یافتن یماند، پس حال  نمی انهیو حال و ذوالحال در م ینیثرت بکن مقام یه در اکنیجهت ابه  شود می

ن حمل فنا بر وجد، از یق و حمل ثبوت حال بر علم، و همچنیاز حقا یقتیا حقیه حق باشد، کابنده است یحال موجود 
 یعنیل حمل سبب است بر مسبب یبر رفع حال از قب هل حمل مسبب بر سبب است و حمل وجد بر حال و حمل موجودیقب

موجود  و شهود مشاهد كحال و رفع حال مسبب است از ادرا مشاهد ا شهودیننده حال، ک كادرا كحال مسبب از ادرا
  .خود را

وجد  قتوز است، و حظ خود را در ینفس انسان شبه انگ یعنی .بة النفوسيو ط ،ين من روح اهلويثر غلط الواجدكاو قال ره 
ق حظ نفس را از لذت شهود یحقا كا صاحب شهود و ادرایه صاحب وجد و طرب ک یتیثیاند، به حینما می قلب یخوش

ن وقت تواجد یه وجد او در اکنیو حال ا ،ه وجود پنداردکنفس نفس پندارد، و وجد خود را وجد، بل یحظ یو طرب ب
  .خواهد بود، نه وجد نه وجود

ده او یندق اگر نظر او بر احوال پسیصاحب طرب و صاحب شهود حقا یعنی. ة املستحسناتيرؤ منن يالواجد كهالو قال ره 
ده و استحسان حال و وجد او را یشکن وقت از حال وجد افتاده و وجد او به علم یه در اکنیاست، به جهت ا كباشد هال

  .شعریث الیشده، از حال وجد من ح كه عجب انداخته و هالکدر ورطه مهل
  

  هيضوان اهللا علقال ر
  ان السماعيب يف

ه از ک ياهتزار وجد يو در اصطالح اسم است از برا ،دن استیشن یسماع در لغت به معن. ار اهولكقة السماع استذيحق
حات باشد و چه نباشد، و چه یات و صکن حریچه قر. جه اشواق حاصل شودیلمات مهکدن نغمات متناسبه متناسقه و یشن
حصل یما یعنیقت سماع یحق یعنیصاحب شهود،  يا برایصاحب علم  يصاحب جهل باشد، و چه برا ين اهتزاز برایا

ار کر به خاطر آوردن فراموش شده است، لفظ استذکه باشد، و چون تذیبیق غیه حقاکر مجهول است، کّبسببه السماع تذ
ا سماع روح یباشد،  ه سماع طبعکنیم از ارده است، اعکو فراموش  ن مجهول را معلوم داشته استیه اکنیآورد، اشاره به ا
  .دیآ می ادیهم محبوب فراموش شده به  نکه در سماع طبع یو قلب، به جهت ا

ات اسرار املقصود، و يظهر خفيله اثر، و  يريو ال يزعج ماخفيجاء  ،وللرسوم جاذب سالب ،السماع رسول غالبو قال ره 
ه رّکلمات مذکاصوات متناسقه و ه از سماع کاست  یلت وجد و طربه آن حاکسماع  یعنی . علمريمن ذاته غظهر يال
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، و جاذب است رسوم را کت سالیه غالب است بر جهات بشرکبنده  ياست از جانب خدا به سو یرسول ،شود می حاصل
ق یشود، و حقا می ت استنباطیه از غالب سلب تعلقات بشرکرا یق رسومند، زیحقا که ه گذشتکق باشند، چنانیه حقاک

ن دارد، ی، داللت بر همیزعج ماخفید اول جذب شونددر سماع، و بعد از آنها بگذرد صاحب سماع، و جاء یه باکاست 
ه به کا آمده است یشود،  نمی دهیها دنآ يبرا يچ اثریه هکه را،یخفهاي  جان آورد آن محبتیه به هکآمده است  یعنی
ه ظاهر کشود، و آمده است  نمی دهیچ اثر دیها هنآ يه براک یقیحقا نت آیث محبوبیاز حه را یق مخفیجان آورد حقایه
 یه ماخفکباشد ها  یپنهانهاي  یپنهان یه معنکشأنه است،  یو مقصود از مقصود، حق تعال .را ات اسرار مقصودیند خفک
ست بهزار پرده حق ا يالیمقصود، آن است يهایپنهان يهایه از خود شخص باشد، و از پنهانیا اشواق مخفیق محبوبه یحقا
ت یخود یلکه به کآمده است  یعنیشأنه،  یحق تعال يالیه هر چه هست مستغرق است در استکنیوب است و حال اجمح
خواندن خوب است، و اسم  یند، و جاء را فعل ماضکده را ظاهر یپوش يالیرد، و استیبگ کوبه را از شخص سالضمغ

شود  نمی ا ظاهریرا،  یرعلمیگرداند از ذات سماع غ نمی ا ظاهریسماع  شود از ذات نمی توان خواند، و ظاهر می فاعل هم
ه مراد از ذات سماع و ذات مقصود کشأنه،  یه رسول است حق است تعالکه ذات سماع ک، یر از علمیاز ذات مقصود غ

تواند به ذات مقصود  می ی، علم ناتمامال استحبه ذات مقصود م ه علم تامکنیره آورد اشاره به اکاست، و علم را ن یکی
  .ا شهود آثار ذات باشدیه علم کظاهر شود، 

ه، ت تعلق به مادیثیمراد از طبع نفس است از ح .السماع من ثلثة اوجه، مساع للطبع، و مساع للروح و مساع للقلبو قال ره 
رد، و از قلب جهت کر یتعب یشتر به خفیه پکنفس  ین جهت به منزله صورت منطبعه است، و از روح جهت عالیه از اک

  .ردکر یتعب ه از آن به سرّکنفس  ياعال
 ا و حيوا و مساع القلب حين الیهاالخرة و نعيم ايل نحيو مساع الروح  يا و زهرا و املعاصيالدن ايل نحيفسماع الطبع و قال ره  

ه و یو از قلب قلب مصطلح صوفنفس بخواهد،  يه از روح طرف اعالکرود  می احتمال هم. قةيتلف النفوس و طلب احلق
سماع نفس از  یعنیه سماع طبع کن است یانه نفس و عقل است و محل مشاهده است، و مقصود ایه مکما بخواهد کح

 لیم یآنها باشد، و به معاص یو خوب یوانیات حیه مشتهکا، یند به دنک می لیم یوانیات حیجهت تعلق به تن و مقتض
ند به ک می لید نفس است، من جهت تجرّکن است، و لیثرت بکنفس است و  ياله طرف اعکند، و سماع روح ک می

ا ینفس  یه جهت خفکه خود، و سماع قلب ثرّکمت يقوا يبه حسب مقتضام آخرت یه دارد و به نعد از ماده تجرّکآخرت 
قت، یردن حقکو طلب ن است، یثرت بکه ک ردن نفسکند به تلف ک می لیثرات برتر و باالتر است، مکقلب باشد چون از 

  .ن آتش شودیه عکسوزاند  می ه وجد وسماع قلب پروانه وار خود راکنه، شأ یه حق است تعالک
. قةيبة القلب من احلقيبة الروح من العلم، و طي، و طيبة النفس من اهلويبة، فطيبة، و للقلب طيبة، وللروح طيره للنفس طو قال 

 ینفسان يه جهت هواها و خواهشهاکنس اوست نفس از جهت تد یه خوشک، دارند ین سه مرتبه خوشیاز ا یکهر  یعنی
رده کر یم، و آن بزرگوار به روح تعبینکر یبه عقل معاش تعب نه از آکد او نفس از جهت تجرّ یباشد، و خوش یوانیح

القلب  بةيطو  ه مستتبع اشاره و عمل است و مستتبع توجه به آخرت است،کاست  کیه آن ادراکاست، از جهت علم است 
ق یالتحق یان نفس و روح است، اگر چه هر دو علیا مراد همان قلب متوسط میرد، کر یشتر تعبینفس پ یه به جهت خفک
  .ه باشدیلهآق یه شهود حقاکقت است، ینفس است از جهت حق یه قلب همان جهت خفّکز است، یچ یک

آواز  یعنی.  امسهريعرف منه غيال يالذ املعين صل بسراالخرة، مت ايل ايقة، حبل من الدنيم، و النغمة الرقيالصوت الرخو قال ره 
ننده است از راه که جذب کرا  يرده آوازکه یآخرت، تشب يده شده به سویشکا یاز دن است یسمانیق رینرم و نغمه رق
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 يده شده باشد به سویشک یه از طبع انسانک یبه  حبل. آخرت است ه حاّقکشأنه،  یحق تعال يه رابه سویفه انسانیگوش لط
ه آخرت کشأنه  ی، حق است تعالیمعن جان جان، و مراد به سرّ يبه سو كنسان را با تمام مداراند که جذب کجان جان، 
  .شود نمی چ شناختهیر آثار و اسماء هیه از او به غکحق است  یمعن است، و سرّ یهمه معن

 يخودیرهاند، و به ب می تیو متناسب انسان را از خود یکن چون آواز. هيللصوف تالو كمل بيالقول الطو قال ره 
  .رده استکالموت  که به ملیشد، تشبک می ه جان را از تنکوت مال کشاند مثل ملک می

 التواجد نيقاعيون من موافقة االيكقاع، فيقاع االيوافق االيقاع القول، فيا ية علكقاع احلريقع اية الواجد، كالتواجد حرو قال ره 
ن بزرگوار از تواجد ین اکلف نفس واجد لکبه ت یعنیار باشد یه به اختکاست  يه وجدیتواجد در اصطالح صوف .بهيبالط
ار یلف و بدون اختکه تکاست  یه وجد آن حالت طربکه را خواسته است، چنانیه گذشت، آن وجود اصطالح صوفکچنان
ار بدون التفات نفس به آن یاخت یلف و بکت یه بکت اس یدا شود با التفات نفس، و وجود آن حالت طربیواجد پ يبرا

ت واجد که تواجد حرکن است یا ی، و معنیست در وقت خوانندگا انقاع تناسب الحیو ا. حاصل شود کسال يوجد برا
ت واجد بر تناسب قول کتناسب حر یعنیقاع خواندن خواننده، یت واجد بر اکقاع حریه واقع شود ایکاست در حالت
  .نفس یقلب نه خوش یتواجد حاصل شود، به سبب خوشقاع یاز موافقت دو ا خواننده، پس

راند ارواح را، چون روح از عالم ارواح  می ایشاند ارواح را ک می آواز خوب یعنی. االرواح يدعوة النغمة تقتضو قال  ره 
در او باشد  یب و حسنتناس كه اندک يزیت جمال و تناسب است، هر چیه اصل روح است در نهاکاست و عالم ارواح 

اد ی، و چون به یکا آواز نیا هوا و باد خوش باشد، یا منظر حسن یل یاد اصل خود اندازد، چه صورت جمیروح را به 
ه آواز خوش کبند او بودند، پس درست است یه پاکق یاصل، و منخلع شود از عال ياصل خود افتد منجذب شود به سو

  . ه استیالموت صوف کمل
 قة جديقة، و دعوة احلق، فمن اجاب دعوة العلم عمل، و من اجاب دعوة احلقيلدعوة ثالثة، دعوة العلم، و دعوةاحلقاو قال ره 

و نه  است هیفنون علم ه علم نه اصطالحاتکشتر معلوم شد یچو ن از پ .دنفسه و جتر كواخلص، و من اجاب دعوة احلق تر
سند بودن به رآخرت، و خو ير به سویات نفس با وقوف از سکنه ادرا، و یوانیت توجه به جهات حیثیات نفس از حکادرا

ه کاست  یشاند و مرضکت که صاحبش را به هالکبه است کنها جهاالت مرّیه تمام اکات، کات و ادراکصورت مدر
 ،آخرت يجه به آخرت و اشتداد در رفتن به سوت تویثیاز حرا  يزینفس است چ كه علم ادراکست، بلیر نیعالج پذ

ب خواهد کنباشد جهل مر كت توجه به آخرت و اشتداد در سلویثیه اگر از حکآواز سگ باشد،  كاگرچه آن مدر
د ینند، و از توحک كد ادراینندو از وجوب توحک كه از وجود وجوب ادراکماء باشد، کن حیقیبود، اگرچه برهان صد

ن نفس آنها را در کنند، لک كه ادرایه و سلبیاضافه و یر صفات ثبوتینند، و ساک كحق و علم و سمع و بصر ادرا ۀاحاط
ه کند، چنانک می عمل ين علم دعوت به سوی، پس المحاله ایار برد نه در جهات انسانکبه  یوانیو ح یطانیمآرب ش
ند، به جهت کند و عمل را خالص کاد یند، جهد زکقت یاجابت دعوت حقه یکسکو. ه علم مستلزم عمل استکگذشت 

ه ک شود می اب است و سببق جذّیده آن حقاهه، و مشایه و جبروتیوتکق ملیبارت است از مشاهده حقاقت عیه حقکنیا
ند، که خود را متحد کند کوشش کق منجذب شود و یه را در پشت سر اندازد، و به واسطه جذب آن حقایوانیات حکمدر

دتر یتر شود طلب شدیکو هر قدر نزد د طالب تحقق،ید، و دینه طالب علم است، و علم طالب ده مظّکذشت گچنانچه 
  .د شودز خود و نسبت فعل و صفت بخود مجرّند، اکه اجابت دعوت حق یکسکو . شود

  .حاجت به شرح ندارد .قة باالشتغال، و اجابة احلق باالنفصالياالجابات ثالثة، اجابة العلم باالستعمال، و اجابة احلقو قال ره 
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ة كة، و حرية قلبكة و حرية وجدكة، و حرية روحكة، و حرية نفسكعة، و حرية طبكرات من سبعة اوجه، حكاحلرو قال ره 
ية غكة، و حريسرکفرموده نه حر ات مطلقاًکم حریتقس .ةيبه و که از قوه محرّکعه آنست یات طبکه تنها، حریات وجد

ه به خواهش نفس به جهت طلب کست ن اه آیات نفسکه، و حریات معاشکه صادر شود، مثل راه رفتن و حریعیارادات طب
ه از بابت کنفس است آنست  يه مراد طرف اعالکه یت روحکد، و حریه برآیطانیل شیا انفاذ حیغضب  يا امضایشهوت 

ف یلطا كا از ادرایق یقلب و شهود حقا يه آنهم از طرف ادناکه یت وجدکعلم به آخرت در طلب آخرت باشد، و حر
ق حاصل شود، چه باطرب یشهود حقا يه از روکه آنست یت قلبکد حاصل شود، و حره از شهویکا طربیشود  می حاصل

ت حاصل شود، و کاز حر يخودیجان انسان است با ب يه مقام اعالک ه در مقام سرّکه آنست یت سرّکا نباشد، و حریباشد 
  .ستذات ا يه مقام فناکاز ذات  يخبر یر در بحر وحدت باشد با بیه سکه آنست یبیت غکحر

و ابراز  يجان اهلويا مساع النفس فمقرون فام ،السماع من ثلثة اوجه، مساع النفس، و مساع الروح و مساع القلبو قال ره 
اآلخرة، اذالسماع غذا   ايلرية املسيوت و اجلنان و تقوكر امللكا مساع الروح فمقرون بذو ام ،الفسق ايل كذل يؤديالشهوة، و 

ن عبارة يا .قةياحلق ايل كذل يؤديوظ، و ظاحل كا مساع القلب فمقرون بتلف النفوس و ترعلم، و امال ايل كذل يؤديالروح و 
آن به سه  یسماع و طرب نفس و خوش یعنی والسماع من ثلثة اوجه اخل،. بة تا آخريماسلف است من قوله للنفس ط ياخراُ

ه طرب او از کنفس است  يه طرف اعالک ج شهوات است، و سماع روحیه مهکسماع نفس و طرب نفس  ،وجه است
 يه از روک، و سماع قلب ةاآلخر یر الیالمسة يوت و جنان و تقوکر ملکن جهت مقرون است به ذیعلم است، از ا يرو

تحقق  يسوا به یحق  يبه سو یعنیقت، یحق يشاند به سوک می شاند به تلف نفوس و باالخرهک می هکق است یشهود حقا
  .به مشهود

السماع، مث الوجد، مث التواجد، فالوجد،  كفاول ذل ،مرتبة و مرتلة كل حالة من ذلكو  ،ام السماع خمتلفة احواهلاكاحه رو قال 
ة و يالبشر عجز يو ه ،ات خمتلفةكث الوجد من علم الوجد، و احلريا موارية بقاكوالتواجد حر ،عمالسابق االحوال و سابق اال

از  یقتیا اسم محبوب و شهود حقی ،دن آواز خوشیبه از شنکه آن حالت مرکسماع  یعنی. بةيد الغوضعف النفوس عند ور
 یحه زدن و غشیرمتناسقه، و صیات مختلفه متناسقه و غکقت، و صدور حریو به طرب آمدن از شهود حق ،ق محبوبیحقا
 یعنیمرتبه است و منزله،  باز یدارد، و هر حالت يده ااروحالت و  یمکار داردو هر حیم بسکخود شدن باشد، حیردن و بک

از صفات محبوب  یا اسم و صفتیدن آواز یور شنکن مذیاوست، پس اول ا ۀیاز شئون عال یا شأنیت یمحل نزول انسان
حالت  نه آک، پس بعد از آن تواجد است، کا به طرب آمدن سالیق محبوب یاز حقا یقتیاست، پس بعد از آن شهود حق

به جهت . ه سماع اول استکرد با آنکر نکسماع را ذ. وجد سابق احوال است نیا شدت طرب است، و ایطرب است 
دارد و  یقت باشد جذب و انجذابیه شهود حقکن وجد یو ا. ه احوال استه مادکبل. قةياحلق یست فیه سماع از احوال نکنیا

شود  می ات ظاهرکحر ه به صدورکه شدت طرب باشد کات و آواز را سبب شود، و تواجد کو اهتزاز آورد و حر یخوش
ه از وجد و شهود به لطائف و ک یه از علمکقت باشد، یه شهود حقکوجداست، هاي  یارث دادنهاي  مانده یت باقکحر

رمنتظم است، و یغ یمنتظم و گاه یه گاهکن تواجد مختلفه است، یات اکشود، و حریشود حاصل میدا میاسرار مشهود پ
ه کردن با آن حال طرب، و از ضعف نفوس است کز مقاومت ت است ایات ظهورش از عجز بشرکن حریا

ه کشود بر نفس  می ه واردکبت آن حالت طرب است یو مراد از ورود غ »ة ضعفكة واحلرون مع الوجود قوكالس«گذشت
  .اول غائب است از نفس

و شهود  كه ادراکجد ت واجد راحت اوست، و  وکحر یعنی .باحة، و التواجد استراحةة راحة، والوجداكاحلرو قال ره 
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ق حاصل شود اباحه است، و تواجد یه از شهود حقاکا وجد و حالت طرب یق باشد اباحه افناء حظوظ نفس است، یحقا
وقت شدت طرب  یعنیرد استراحت است، یت را از نفس بگیار و خودیو اخت که تماسک یتیثیه شدت طرب باشد به حک

 به راحت یلکاز او گرفته شود به  کار سالیو اگر اخت. بط نفسضف لّکند از تک می راحت کات آمدن، سالکبه حر
 ،نجا و چه در بعدینند، چه در سابق چه اک می ه استعمالیاجد را به خالف اصطالح صوفخ وجد و تویافتد و جناب ش می
رد از یرا بگت یه خودک یتیثیخواهند و از تواجد شدت طرب به ح می به التفات نفس بت و طرکه از وجد آن حرکرا یز

ار نباشد و ظاهر سازد یاخت یات بکه در وجد و حرکند، یلفت را گوکه تواجد آن وجد و طرب به یانسان، و اصطالح صوف
ه از اشتداد کطرب باشد با التفات نفس، و جود آن حالت را خواهند  يه از روکند یرا گو یاتکد آن حروار، و وجیبه اخت

  .دت و التفات به خود نگذاریوجد خود
 يبودن طعام غذا. رك، القلب و هوالذءالروح و هو السماع، و غذا ،و غذا النفس و هو الطعام، ة ثلثة، غذايغذاالو قال ره 
ه کنفس است  يه جزء است غذاکبدن  يه نفس از جهت تعلق به بدن مثل جزء اوست، و غذاکن است، یا ينفس برا

ه طرف ک روح است يج و مقویوجد و طرب، مه ی، و چه به معندن آواز خوش باشدیشن یل است، و سماع چه به معنک
ا یه سماع در مقام علم باشد به واسطه اشاره علم، کنیاز ا ق اعمیحقا يردن به سوکر یت و سکحر ينفس باشد برا ياعال

باشد بدون  ر شهود حقکن ذیه اکنیاز ا ر است، اعمکقلب ذ يو غذا. نمونه معلوم است كه ادراکف باشد یدر مقام لطا
، و کخ سالیش یوتکه و ظهور صورت ملیاست بالنوران) ع( یه از آن جمله معرفت علکق باشد یا شهود حقای ،واسطه
ن شهود یقلب ا يند، گفت غذاکبات دهر او را از حالش زائل نیه تقلک یتیثیدهد به ح می ن شهود قلب را قوتیچون ا

نفس  يطرف اعال ینان و آرامیذ از صاحب اجازه باشد سبب اطمومأخ هک یقلب یر خفّکو ذ یر لسانکن ذیاست، و همچن
  .نندک می اطالق آنه قلب برک. است

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  ر كالذ يف
ه ک 1» مكركاذ روينكفاذ«فرمود کهر حق است،کر بنده ذکثواب ذ یعنی .ركر ثواب الذكوة القلب و قال ره الذير حكالذ
گر حق است که ثواب ذکر یشود، و بعد از ذکر بنده باز ذکر د ی میاست ناش ر بندهکذ ه قبل ازکر حق کر بنده از ذکذ

گر یه حاجت به ثواب دکر اوست، کشأنه ثواب ذ یر حق تعالکبه ذ قلب بنده ةوینکه لذت ذکر بنده و حیا ایبنده است، 
بهشت اقبال اوست بر حق  هکاست،  کا بهشت و دوزخ سالین دنیه در همکاست  یا آخرت صوفیه فرمود دنکست، ین

باال  ۀن هر مرتبی، و همچنير شهودکذ یر جنانک، و ثواب ذیر جنانکذ یر لسانکا ثواب ذیشأنه، و دوزخ ادبار او،  یتعال
  .است یثواب مرتبه دان

ر که ذکنیا ایر بنده است، کراث ذیر الحق مکا ذیر سابق حق است، کراث ذیر بنده مکذ یعنی. ركاث الذرير مكالذو قال ره 
وره مورث کمراتب مذور و هر مرتبه از شهود کمورث شهود مذ یر جنانکبنده است، و ذ یر جنانکبنده مورث ذ یلسان

  .است یقیر حقکه شهود مراتب ذکگر است، یشهود مرتبه د
ر که ذکن است یا ی، و معنیعنه فتسلّ د انساهیه بالتشده و سالّیه نسیدعاه و رضکعنه  یساله وسلّ. يلر التسكالذو قال ره 
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  .از حظوظ نفس است یحظوظ نفس است و تسل یحق فراموش
د یم بالتشدستعمل قدیهم و قدیم علل و استقدمهم تقدیمهم من باب التفعنصر و قدکقدم القوم  .ر تقدمة احلقكالذو قال ره 
ش آمدن حق یر حق سبب پکه ذکت ن اسیا ید است و معنیم بالتشدمصدر قد ةتقدمالقوم و  یاه علیرایم الغیتقد یبه معن

م داشتن بنده است ا سبب مقدیا سبب مقدم داشتن حق است بنده را، ی. حق يش رفتن بنده است به سویا سبب پیاست، 
  .درست است یتمام معانو ز یحق را بر همه چ

ه از جانب بنده یه آلهیبیه وصال محبوب باشد و موائد غکچون اسباب وصول و حصول مطلوب . ر بذر الطمعكالذو قال ره 
 یر زبانکا باشد، و چون ذیه اسباب حصول مهکست ند آیه امکه طمع است، کست بلید نیست، لهذا از جانب بنده امیچ نیه

گر است و شهود مراتب یر دل موجب شهود است، و شهود هر مرتبه مورث شهود مرتبه دکر دل است و ذکموجب تذ
  .ستر خدا تخم طمع اکمورث تحقق است پس ذ

. مشاهدته يف ره مدرجاًكره و صار ذكذ ة، فوصف القرب يفره مشاهدكره مبشاهدة عادذكعد فمن ذر وصف البكالذو قال ره 
ر از کر مالزم بعد ذاکه ذکفرمود ن اعتبار یور و باکاب مذیور را در غکه به خاطر آورد مذکن است یر اکاغلب استعمال ذ

ر او کور، ذکور را به واسطه مشاهده مذکه به خاطر آورد مذک یسکن یس بنابرار، پکور از ذاکا بعد مذیور است، کمذ
رش کد ذیرش، و خواهد گردکرد مالزمت قرب را در ذکاب بود مشاهده خواهد شد، پس وصف خواهد یه در غک
ط اذاجاء املشاهدة سق) ره(ن جهت گفتیرش گم خواهد شد در مشاهده اش، و از اکذ یعنیرج در مشاهده اش، مد
  .ركالذ

اد حق یا یند، کر حق کذ علم ه در مقامیکسک یعنی. قةيره حقكره باجلهل فذكره رسم، و من ذكره بالعلم فذكمن ذو قال ره 
شأنه بواسطه شهود او و محو  یند حق را تعالکر که ذک یسکشأنه و  یست از آثار حق تعالیر او اثرکند ذکشأنه  یتعال

قت مشهوده یر او حقکات جاهل شود ذکشود و از همه مدر كثرات پاک يهاین آلودگیه دل او از اکه او یمموهومات عل
  .او خواهد بود

اد آوردن حق یردن و به کر کذ یعنی. ديس بالعلم و البالتوجيل ير اخلفكقة، و الذير بالعلم رسم، و بالوجد حقكالذو قال ره 
ر کو ذ ،ست از آثار حقیاب حق، اثریحق است در غ كادرا ه مقامکا به سبب علم، ی ،ا با علمیشأنه در مقام علم،  یتعال

ند از کر حق که ذیکسکا یق، یاست از حقا یقتیر حقکن ذیگم شود ا یابیر غکر مشاهده  شود و ذکه ذکحق بالمشاهده 
شهود  یعنیاو صحوالمعلوم است،  ۀقت اول مرتبیه حقکر از مشاهده خواهد بود، و گذشت کسرور و طرب آن ذ يرو
ه که نفس شاعر باشد، که در مقام علم نباشد و در مقام شهود هم نباشد کنست آ یر خفکاز مراتب معلوم و ذ ۀمرتب

 یر خفّک، نه ذه بدون استشعار نفس باشدکآنست  یقیو حق یر خفّکذ .»هارسوملّكق يحقا«ه کگذشت آنهم رسم است 
در  یر خفّکه ذکرد به جهت اشاره به مبالغه وجد، کدا د ایو به توج. باشد می ه آن در مقام علم و شهود هر دوکه یصوف

  .است از وجد خود کسال يه در مقام فناکست، بلیدنیمقام وجد شد
 یعنیرد، کر ی، و از نفس به قلب تعبکر از نفس سالکباشد آن ذ یمخف یعنی .بعن القل يفخي يالذ ير اخلفكالذو قال ره 

  .است یاول ياخراة ه عبارکبدون استشعار نفس باشد 
بندد، و بدون شعور برا  ه زبان سر و سرّکنست آ یر خفّکذ یعنی .بيب بالغيد اللسان و موافقة الغيق ير اخلفّكالذو قال ره 
اسم و رسم  یب حق تعالیه غکچنان یعنیشأنه موافق  شود،  یه حق است تعالک یبیب بنده با غیه غکر باشد، کانسان ذا

  .ه بدون استشعار نفس باشدکآنست  یه معنکاسم و رسم شود،  یبر کب بنده در آن ذیندارد، جهت غ
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و  يو چه شهود یو چه قلب یر لفظکند چه ذکر خدا که ذک سکآن  یعنی. يره رمسكفذ كبذل ير اهللا و رضكمن ذو قال ره 
  .ه گذشتکر آن رسم خواهد بود کر، ذکخوشنود باشد به آن ذ

ر باشد در کشأنه ذا یه حق تعالکر حق باشد کر او ذکه ذیکسک یعنی. يقّيحقره كور فذكار املذكراهللا بتذكمن ذو قال ره 
ر بودن حق در وجود بنده صعوبت که ذاکنیرد اشاره به اکار ادا کو به تذ. خواهد بود یقیر حقکوجود او نه خود او، ذ
ر کر خود باخبر است ذکو ذ ه تا بنده از خودکر باشد، کر او ذاکدر ذ یند، تا حق تعالکد یر باکدارد، و مبالغه در ذ

  .رر گذشتکه مکخواهد بود  یر رسمکه ذکنخواهد بود، بل یقیحق
استشعار نفس بدون مداخله نفس خواهد بود، ا به باشد ک یر به هر قسمکذ یعنی. ناسيار استكر وسواس والتذكالذو قال ره 

طان نخواهد بود، یبدون مداخله شند ا رشته یکطان در یت بردن باشد، و چون نفس و شاگرچه مداخله نفس به لذّ
ه هر کچ اثر نماند بلیه از بنده هکباشد در وجود بنده انس گرفتن به حق خواهد بود،  یردن حق تعالکر که ذکار کوالتذ

  .چه باشد حق باشد
ر از کدر ذغافل باشد  که سالکاطالق شود  یقیار حقکتذ یوقت یعنی. اوقات الغفالت يف أيتي يقّيار احلقكالتذوقال ره 

  .اند ردهکر یتفس ین معنیرا به هم »تياذا نس كر ربكو اذ« 1هکه مباریآ یه بعضکخود، 
  .عبارت واضح است یمعن. ثله مثل الفارسمره للوصال فَكره للنوال فمثله مثل احلارس، و من ذكره من ذو قال 

ر، كبالذ د االّتم التعبي، فالاول التعبد يو ه ره تتمكصلوة  بذان والغفلة فاليالنس ير و نفكد الذع التعبيمراد اهللا من مجو قال ره 
اب یه در غکمادام عبادت ه کنیرد به جهت اشاره به اکد ادا ، و بلفظ تعبکد التنسالتعب. يركلصلوة لذا اقم ٢قال اهللا تعايل

 لف راکمبالغه و ت یو تعبد معنف بجا آورده شود، لّکد به تیلفت دارد، و باکاد خدا باشد یر و کباشد و به جهت ذ
خدا را که مستلزم ذکر ر بنده است، کرده است بندگان خود را ذکه خداوند امر کفهماند، و مقصود از عبادات  می

ار یه معکن مضمون یبه ا) ع(ه فرمود جناب صادق کچنانا ذکر خداست بنده را که الزم ذکر بنده است، یخداست بنده را، 
ه مشغول باشد، و کاد خداست در طاعت است به هر شغل یخدا در  ةه بندکه مادام کاست، ر خدکت ذیطاعت و معص

ر کذه اگر کر خدا کشود به ذ می ه مشغول باشد،پس نماز تمامکار کت خداست به هر یاد خدا در معصیچون غافل شد از 
ت رسول ره مشروع شد و حضرعت مطهیه در شرک يزیه اول چکاست،  کخدا نباشد نماز ناتمام است، و نماز اول نس

نماز اول خواهد بود در مرتبه و در » ن ان قبلت قبل ماسواهايالصلوة عمود الد«آورد نماز بود، و چون فرمود  می بجا) ص(
باشد، پس نماز اول ة ه صلوکاست  یهمان عبادت بدن یاست، و مقصود از عبادت مال یو بدن یشرافت و چون عبادت مال

دارد، و  می را مقدمة ه صلوکن است یاغلب اوة كة و زر صلوکاست و در اخبار هم در ذ یت غائه علکاست در مقصود 
  .ر تو من راکا به جهت ذیر من تو را کدار نماز را به جهت ذیه بپاکن است یا »يركاقم الصلوة لذ« یمعن

و چه از واردات  ،ت چه از حوادث دهرسیریعبرت گ عظه. وركاه املذير احكر، و من اماته الذكمن اماته العظة الذو قال ره 
رد به جهت یه بمیکسک یعنی، يا ولوی يعت نبویز، و چه بدست دادن در بیز و محبت آمیلمات خوف انگکو چه از  یاله
ه ک، یانسانة ویند به حک می ر مأخوذ از مجاز از جانب خلفاء اهللا او را زندهکا ذیاد خدا ی، ینفسان یظ شدن از دواعمتع
و » اءيو اهل العلم اح الناس مويت« )ع( رو بدار علم برود، و فرمودند یند از جهات نفسانکموعظه او را منصرف ه یکسک
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  .ردکخود زنده خواهد ة ویور به حکراند مذیر خدا او را از نسبت فعل وصفت و ذات به خود بمکه ذیکسک
ر فقد وقف بالباب، و من كف الذ، و من الّريض للسقد تعرر فكق بالذمن تعلّ قال رهر نور املؤمن و جالء صدر و كالذره و قال  

اهللا شود، و  یر الیض سر مأخوذ از صاحب اجازه، متعرّکه چنگ زند به ذیکسک یعنی. وركاملذ ر اوصله ايلكولع بالذ
ر از الفت ه باالتیکسکدر خانه خدا شده و  ده و واقف درِیل شود، به باب علم رساو به الفت مبد ير براکلفت ذکه یکسک

  .ور رساندکر او را به مذکن عشق به آن ذیر شده اکتشنه و عاشق ذ
  .رود می رکدر مشاهده ذ یعنی. ركقة املشاهدة عن الذير منعه حقكقة الذيحق ور يفكمن شهد املذو قال ره 
  .ر الحقکر سابق و ذکر حق از ذکدهد از ذ می ر بنده خبرکذ یعنی .ركر خرب الذكالذو قال ره 
 يا به اقتضایر خدا در مقام نفس کذ یعنی .ة، و بالوجد ارادة، و باحلق قالدةاديو بالعلم ز ،ةر اهللا بالنفس عادكذره  و قال
در آن  یفه خداجوئیند، و لطک يجار يزیا زبان دل چیه بر زبان سرکرده که خو کا با نفس محض عادت است، ینفس 

 یر است، و مراد از علم استدالالت فلسفیس یادتیا زیعلم  یادتیب زعلم سب يا به اقتضاینخواهد بود، و در مقام علم 
ا به سبب یا در مقام وجد یر خدا با وجد کشود، و ذ که اشاره با او باشد و نتواند از عمل منفک کیه آن اداراکست بلین

ر او قالده کود حق ذند به زبان خکر حق که ذیکسکسبب اراده خواهد بود و  یعنیمراد و خدا خواهد بود،  ةوجد اراد
ت یرون خواهد شد و به مقام عبودیب یلکت به یه از خودکت در گردن گذاشته خواهد شد یقالده عبود یعنیخواهد بود، 
  .باشد ١»يقتدلّ دين«ه مقام کد، یخواهد رس
 یه حق تعالکد ه ملتفت شویکسک یعنی .رهكره من ذكبذ يره و رضكذ ر للحق موافقة له يفكان ذكره احلق كمن ذو قال ره 
ر او کاد حق باشد البته ذیه به کس کاد اوست، واال هر یشأنه در  یه حق تعالکند که مشاهده کر او را دارد کشأنه ذ

ر او حق را کالبته خواهد بود ذ .اوست یکر هر اهللا تو لبیز) ع( هکر سابق، کر الحق و ذکر حق است ذکدو ذمحفوف ب
ر حق خواهد بود، و به کذ يه دو اعتبار داشته باشد، به اعتبارکر خواهد بودکذ یک یعنیر حق، کموافق و مطابق با ذ

ات خواهد بود، و ر به حق الذّ ملذّکث انتساب ذیه از حکر خود،کر حق از ذکخواهد بود به ذ یر بنده و راضکذ ياعتبار
ه کند کتواند  یسکن مطلب یا شأنه، و تصور ینخواهد داشت مثل لذت انتساب به حق تعال یث انتساب به خود لذتیاز ح

  .ندکر خود کر حق در ذکمشاهده ذ
. ور بنفسه ثواباكره، صاراملذكور و منع ثواب ذكره، و من طلب املذكثواب ذ يور اعطكر من املذكبالذ يمن رضو قال ره 

ر ملتفت کذه در یکسکرش به او داده خواهد شد، و کواب ذثور نباشد کر و ملتفت مذکه خشنود باشد به ذیکسک یعنی
  .ور خود ثواب خواهد بودکر، مذکا منع شود از ثواب ذیند کر خواهد، و منع کور را در ذکه مذکر نباشد بلکذ

ه یکسک یعنی. رقة امره فقد تعذّيحلقره كر، و من اراد ذكّر اهللا لواجب فرضه فقد تنكر اهللا فرض واجب، فمن ذكذو قال ره 
ه تمام کنیانداخت، به جهت ا خواهد لفتکر، خود را به کلذت از ذ و قند بدون ذوکر خدا به جهت و جوبش کذ

است، و  یدن از حال خوش به حال ناخوشیگرد یر به معنکو تن ،لفت استکد عابد بایت آنها را نوحال یاچاشنتعبادات 
از صفات قت امر حق یه حقکبرآمده است،  یقت امر حق پس در طلب امر ممتنعیند به جهت حقکر حق که اراده ذیکسک

  .نه استکاللة حق است و صفات حق مثل ذات حق مجهو
تمام و ارادات  یعنی .ان احلظير نسكقة الذير، و حقكر، والرخاء ذكر، و الشدة ذكذ ة ير، و العافكلها ذك يالبلوو قال ره 
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ر فراموش کر ذنها و دیه از حظ خود در اکن است یر اکقت ذیرند، و حقکنها مورث صورت ذیر است، و اکه سبب ذیهلآ
  .شود می ان شود همه حظوظ  گمیشأنه نما یقت حق تعالیحقکه وقت نآ یعنی، ینک
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الغفلة يف

حظه  ير، و من نسكالذ الی قة احلقيه حقحقه، رد غلبهحظه ل ي، من غلبة حق او غلبة غفلة، فمن نسنيان احلظوظ من وجهينس
بدو  یو چه حظوظ عقالن یاز خاطر رفتن حظوظ چه حظوظ نفسان .ه مع اهللاان حظّينس ة ايلقة الغفليه حقدمن غلبة غفلتة ر

 ،شأنه یه اشتباه نشود به حق تعالکره آورد کن نیق، و به جهت همیاز حقا یقتیحق یعنیا از غلبه حق است یشود،  می وجه
ه حق است کقت آن حق یو را حقرجوع خواهد داد ا ،یقتیند حظ خود را به جهت غلبه حقکه فراموش ک یسکپس 
ا یر هم داشته باشد، کهمان ذ از حظّ یاگر چه فراموشر او خواهد شد، کذ لبهمان حق غا یعنیر، کذ يشأنه به سو یتعال
حظّ او از غفلت او  یه فراموشیکسکبا خدا مشغول شود، و  ر خدا و حظّکه به ذکشاند، کقت او را از فناء به بقاء یحق

ش یفراموش يطانست به سویه نفس و شکقت آن غفلت یرد حقک خواهد باشد، رد ملتفت نشود  یلکه به کبا خدا،  حظّ
ر یو شارح به غ. شود می اد خدا حاصلیر خدا و کاز ذ کسال يبرا یه گاهک یا حظّیبا خدا داشته،  ه در عالم ذرک یحظّ
  .رده استکن شرح یا

، ديفر، والغفلة عن اجلهل توحكلها اجلهل والغفلة، فاجلهل بالغفلة كاملعارف ق يان اجلهل و الغفلة، و حقايرأس الطغو قال ره 
هاست، یق همه معارف هم جاهل شدن از دانائیشأنه، و حقا یرأس همه شرور جهل و غفلت از نفس و حق است تعال یعنی

رده است، و کستر حق  هکفر است، که به سبب غفلت از نفس و حق باشد ک یاو، پس جهل یو غافل شدن از نفس و دانائ
  :تیب. د استیاز جهل و نادان شدن از دانشها باشد توح یه ناشک یغفلت

  بشوي اوراق اگر همدرس مائی

  با جمال جان چو شد هم کاسه اي
  

  که درس عشق در دفتر نباشد

  باشدش از علم و دانش تا سه اي
  

ا مور، و اكر عن املذكلق بالذ فالتعنيا غفلة الصادقم، فانيالغافل ، و غفلةني، و غفلة العارفنيالغفلة ثلث، غفلة الصادقو قال ره 
 نیر مشاهدین در اراده غیغفلت صادق. ني فامهال احلق للعاملنيا غفلة الغافلمالرخص، و ا  فالرجوع من العزائم ايلنيغفلة العارف

ب است از رجوع ن مسبینه، و غفلت عارفشأ یر و غافل ماندن از ذات حق تعالکق جستن به ذ، مسبب است از تعلّقةيللحق
 يد همه وقت عزم بران داشته باشد انسان و آن امریه باکند یرا گو يمت در لغت امریعز ،رخص يم به سویردن از عزاک
و رخص جمع رخصت  .نه آنها و تحقق به آنهایاق است و معیعزم بر آن داشته باشد شهود حقا که سالشید همیه باک

ه کاست  یتمام افعال و اوصاف کردن آنها، و رخص سالکرده در کص یه خداوند ترخکاست  یئزهایاست وآنها چ
ند از حال مشاهده به حال نسبت افعال و اوصاف را به که رجوع کن است ینسبت آنها را به خود دهدو غفلت عارف ا

و  كو مدار يل است تمام قوه از جمله ماکند، کنفس و مال مجاهده  یه بکآنست  کم سالیعزا ضاًیو ا. خود دادن
ه مفروضات عت مطهرّیم در شریو عزا. ه به نفس و مال مجاهده و طاعت او باشدکو رخص او آنست . اعضاء و جوارح

است، و رخص قرب  یضیم قرب فرایعزا يخراة رد، و به عبارکن را هم اراده یتوان ا می است و رخص مسنونات، و
 دارد، ين درجه برتریبچند یضیدارد بر قاعده از عمل،و صاحب قرب فرا يرتردرجه ب یکو صاحب قرب نوافل  ینوافل
ل اهللا فض«و فرمود ،است یه صاحب قرب نوافلک»  ن درجةيالقاعد ين بامواهلم وانفسهم عليل اهللا ااهدفض«ه فرمودک
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اول صاحب رخص  یعنیست، ا یضیه صاحب قرب فراک»  ما درجات منه ومغفرة و رمحةين اجرا عظيالقاعد ين عليااهد
نند، که از علم خود غفلت کن را، یشأنه عالم ین مسبب است از امهال حق تعالیو غفلت غافل .میصاحب عزا یاست و ثان
  .ر آنها باشدکه مذّک يه ایند به بلکن ینند، و خداوند هم آنها را مبتلکه عمل است عمل نکعلم  يو به مقتضا
ه کاست،  کان سالیغفلت از خدا عص یعنی. فقد عصاه، و من غفل عن النفس فقد قتلهاهللا ساعة  عن من غفلو قال ره 
ه کت آورد، که از نفس خود غافل شود او را در معرض هالیکسکر و غفلت است، و کت ذیار طاعت و معصیفرمود مع

  .ندک كه تا از لجامش غافل شوند بدود تا خود را هالکش است کنفس چون اسب سر
ر حق کر بنده ذکه اصل ذکر حق او را، که غفلت حرمان بنده است از ذیاصل و ما یعنی. الغفلة احلرمان اصلو قال ره  

  .است او را
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  هاريان املشاهدة و غيب يف

 یعنی نه فقره بعد،یچ اثر نماند، به قریه از شاهد هکست ینجا آن مشاهده ایمنظور از مشاهده در ا. ة بالوصفياملشاهدة رؤ
 یباق يت بنده اثریه از خودکه تا مادام کبنده نماند، و وصف مشاهده هم نماند،  يت برایه خودکه آنست ممشاهده تا

ه مغالطه خواهد بودکه نخواهد بود، بلباشد مشاهده تام.  
الطه در مشاهده باشد، ه مشاهده ناقصه و مغکاست  یحضور وقت یعنی ةية بالقهر، و املشاهدة قهر بالرؤياحلضور رؤو قال ره 

  .که اثر نماند از سالک یتیثی، به حکست، و مشاهده تامه قهر و غلبه است بر سالین کسال يت هست و فنایه رؤک
ت نظر کا حریند، یر بیه غکاست  كر شریغ ياز مقام مشاهده به سو ة املشاهدكحر عيني. كة من املشاهدة شركحرو قال ره 

  .ده استیز دیه دو چکاست  كر شریغ يه به سوشأن یحق تعال مشاهد از مشاهد
 كردن در مقام مشاهده شرکت کاراده حر یعنی. فركاملشاهدة  االرادة يف ي، و نفكة االرادة مع املشاهدة شركاحلرو قال ره 

ه در ردن اراده مشاهدک ید، و نفیایاو ب ير برایشود و اراده توجه به غ هداه مشاهده ملتفت خود شود و ملتفت ارکاست 
ت و یشدن خود یشدن اراده مشاهده از باب منتف یا منتفیستر است،  یفر هم به معنکستر مشهود است، و  ن مشاهدهیح

  .مشهود است، به جهت انتفاء موضوع مشاهدا ستریاوست ت و ستر یفر خودکصفات از او 
وسته مراقب ین است، و پکقت او را ممیه مشاهده حقکند کن یقید یبا کسال یعنی. املراقبة حفظ علم املشاهدةو قال ره 

  تیب. ه چه وقت مشاهده حاصل شودکن علم یدر عقب ا باشد
منتظر چشمی بهم یک چشم باز                            

  

  
  

  رسد صید نیاز کز کدامین سو

حق از او  يحق نباشد، تا خالف رضا ةغافل از مشاهده کحق است بنده را،  ه مراقبه حفظ علم مشاهدةکنست یا مراد ای
شود، و مشاهده چون  می حاصل کسال يه بعد از مشاهده براکاست  یه مراقبه حفظ علمکنست یا مراد ایظاهر نشود 

  .ید مشاهده باشیو منتظر تجد یه آن علم را منظور نظر داشته باشکنست یز الزوال است مراقبه ایجا
ن ین است، چنانچه گذشت و مشاهده عیقیب از علم المراقبه مسب یعنی. نيقي الني، و املشاهدة عنيقيلم الاملراقبة عو قال ره 

  . ن استیقیال
د عالم در ین باکمراقبه اگر چه در حال علم است ل یعنی. نفسه وقته ايل يف لّكاملراقبة، فاملراقب و  يف من وجد حسهو قال ره 

شأنه او را به  یه حق تعالکخود شود معلوم است  ه اگر ملتفت خود و حسکد نباشد، حال مراقبه ملتفت خود و علم خو
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  .ه مراقبه بنده مسبب از مراقبه حق است بنده راکخود گذاشته است، 
 یه علمکنیشود، نه ا می از شهود استعمال ه علم اعمکمشاهده علم است به شهود،  یعنی. املشاهدة علم الباالخبارو قال ره 

  .ه علم مقابل شهود باشدکر حاصل شود یه به اخبار غکاست 
شدن، وجود خود  یش از فانیه پیکسک یعنی. قو من شهد وجوده بعد عدمه حتقّ ،من شهد وجوده قبل عدمه تزندقو قال ره 

 یعیر از وجود طبیه به غکه خواهد بود یعیه و طبیه به حسب حال چون دهرکق شود به حسب حال، یند زندکرا مشاهده 
 یه بعد از فانکق، یقق خواهد بود به حقاند متحکه ظشدن، وجود خود را مالح یه بعد از فانیکسکستند، و یقائل ن يوجود

  .شدن موجود به وجود اهللا خواهد بود
القصر و بالضم و  یالنعم. اهللا ملعناه ، ومن شهد املنعم قبل النعمة احباهللا لنعمائه بل املنعم احبالنعمة قمن شهد و قال ره 

شأنه  یه به مقام مشاهده حق برسد در مشاهده نعمت حق تعالکش از آنیه پیکسک یعنیالنعمة،  یبه معن النعماء بالفتح و المد
ند، خدا را کعمت مشاهده ن یه بعد از مشاهده حق تعالیکسکباشد، خدا را دوست خواهد شد به جهت نعمت خدا، و 

ه صاحب ک یسکه کنست یا یا معنیبه جهت نعمت هم دوست دارد،  دوست خواهد شد به جهت ذات خدا، اگرچه
شتر یه اهتمام او به نعمت بکبر نعمت باشد، معلوم است  شأنه نظرش قبل از مالحظه حقّ یشهود است در انعام حق تعال

ه نعمت کت ند و بعد نعمت را، معلوم اسیل منعم راببه در نعمت اویکسکاست پس خدا را دوست دارد به جهت نعمت، و 
س دوست خواهد داشت خدا را به جهت ذات خدا نه به جهت نعمت، اگرچه کن یرا بتبع منعم خواهد خواست، و ا

  .ن به جهت منعمکنعمت را دوست داشته ل
 یطه مالحظه معیکسک یعنی .و العطاء يان له املعطكشغل بالعطاء يمل  ل، و منسبالعطاء فعر فانه بالتو يمن شهد املعطو قال ره 

او  يو عطاهر دو برا یشود معط یه در عطا مشغول معطیکسکاو به توسل عطا خواهد بود، و  یند به سبب عطا، شناسائک
  .خواهد بود
ن به سبب نظر کند به موجود ممکنظر ه یکسک یعنی .ة واحدةيبه صار وجوده و عدمه رؤاملوجود بر من نظر ايلو قال ره 

ه کخواهد بود  یحرف ین معنکند، وجود آن ممکه ن مالحظکمم ن را قائم به ربکهرگاه وجود مم یعنی، ردن به ربک
م کد در حین زکد مسموع است لید اگرچه زیم نداشته، چنانچه در جاء زکحه کا اسم خواهد بود یم نداشته باشد، کح
  .دن استید یکم کم است و عدم او در حکه واسطه حکد یم وجود زکن حیمعدوم است، پس در یئیمج

ها، و من حظّ كتر نفسه اعترب باخالقها، واجتهد يف فعلها، و من نظر بالعلم ايل يها علينفسه رض من نظر من نفسه ايلو قال ره 
ه ايلنظر من رب كها و اهلنفسه مقتد آن یند خواهد پسندکده نفس نظر یه به نفس خود از دیکسک یعنی. أ من فعلهاها و ترب
ند نفس را از اخالق او کنظر  یعلم ةدیدبه در مقام علم باشد و یکسکه باشد، و کهر فعل فعلها  یعل مشتملةً نفس را
ده یبه ده یکسکد، و ین برآیو به خصائل خوشنود گردد، و درصدد دفع آن و جلب ا يل متأذیاز رذا یعنیرد، یعبرت گ

ه از او نخواهد بود، کهمه افعال او د از یجو يند و تبرّکش کند نفس را دشمن دارد نفس خود را و هالکرب خود نظر 
ه نفس تا ک ،دیجو يو بد آنها تبرّ یکه نسبت داده شود به او از نیکه افعالکنیا اید، یه نسبت افعال را به حق خواهد دکبل

    شعر. دیند تمام افعال زشت نمایخود را ب
  ماهاي  رو مکن زشتی که نیکی

  

  ي ماجمله زشت آید بر زیبا                     
  

 .ديد توحيالبع ب ايلي، و االلتفات بالقركد شريالبع ب ايلي، و االلتفات من القرفركب يالقر د ايليفات من البعتااللو قال ره 
شأنه  یب حق است تعالیشأنه، و مراد از قر یدند از حق تعالیبع یه همه به نظر ما سوائکاست،  يد جمله ما سویمراد به بع
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خدا شود بپوشاند خدا را، و التفات از  يه بخواهد شناساک یسکه از مخلوق کن است یو مقصود ا» بيرق يفان«ه فرمودک
ردن به وجود حق نه به کن و واجب هر دو به نظر آورد، و التفات کد ممیه باکاست،  كردن شرکن کمم يخدا به سو

ط خواهد یشأنه مح یه حق را تعالکبلد ین وقت دو نخواهد دیه در اکد است، ین توحکمم يبه سو کوجود خود سال
  .ن را نمود وجود خواهد دانست نه موجودکد، و ممید

دن و دانستن احوال را از اعمال ذنوب یسبب د یعنی . و حسنات االبرارنيمالحظة االحوال باالعمال ذنوب املقربو قال ره 
ه کن ابرار یکردن گناه آنهاست، لکلتفات به خود ه اکنند، بلید خود و عمل و حال از خود نه بین بایه مقربک، ن استیمقرب

ند تا به یر برآکه در مقام شکنند، یز ببینند و اعمال را نکه احوال را مشاهده کن است یند شأن آنها اکن در سلویمتوسط
  .ز گردندید احوال فایق و مزید توفیمز

ا از یه از جانب حق کخطره آنست . اللواحظ لالمتحان و ،ها امتحان و اختبار، و اخلواطرمنها لالختبارلّكالعوارض و قال ره 
است به مؤخر چشم و لواحظ جمع الحظه  نظر کردن سالک زد و لحظه آنیبر قلب او ر کبدون اراده سال طانیجانب ش

جهت در خطره اختبار استعمال ن یل است، و از ایار بنده دخیست، و در لحظه اختیل نیار بنده دخیاست، پس در خطره اخت
  .تحانامار چون از خبره است اسهل است از یه اختکرد ک
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  احلفظ يف

حاالت نگاهداشتن است، و مراد از سرّ مراد به حفظ السرّ. ف و باحلق عجزلّكقة تيبالعلم غفلة، و باحلق و قال ره حفظ السر ،
 یف یو باء در هر سه مورد به معن ینهانپاست و  نها سرّیه اکه یاله يو خصلتها کسال يع واقعه برایقلب است، و و قا ۀیطار
ا مسبب از غفلت است از یق، یدر مقام علم سبب غفلت است از حقا ینگاهداشتن حاالت و صفات ربوب یعنی ،است
قت و حق نتواند داشته باشد، و در مقام یبط حال است توجه به حقضه متوجه کن وقت یه عالم در اکنیق به جهت ایحقا
قت و آن صفت هر دو داشته یه تواند التفات به حقکاد خود را به زحمت اندازد ید زیه باکف است لّکقت سبب تیحق

از نگاه داشتن، به جهت  امکان ندارد و سبب عجز سالک است است که گم شدن سالکشأنه  یباشد، و در مقام حق تعال
ه مراد از سر کز است یو جا. به او نسبت توان داد يسرّ و یه حفظک کماند از سال نمی یباق یه در آن مقام موضوعکنیا

وت کاز همت توجه او به آخرت و مل حفظ السر یعنیوت است، که توجه او به آخرت و ملکنفس باشد  يآن جهت اعال
  .فقره بعد ۀنیق به قریدر مقام علم غفلت است از حقا

حفظ از جمله اضافات  یعنی. قة و احملفوظ راع للغفلةيللحق ، حافظ و حمفوظ، فاحلافظ راعنيحفظ القلب من وجهو قال ره  
ت یوسته رعایه پیاره انسانیفه سیا لطیاست  که سالکه، و حافظ یمضاف و مضاف ال انۀیاست م یرابط یاست و اضافه معن

   .ار غفلت استکر غفلت و در کوسته در فیا نفس باشد پیه قلب کقت و محفوظ یدارد و نظر دارد بر حق
داشته باشد،  را قتیت حقیوسته رعاید پیمر کد سالیبا یعنی. نية الغفلة للمرادين، و رعايديقة للمرية احلقيعارل ره و قا
د را گم یخواهد مر می ه مرادکقت را دارد، یت حقیقت و رعاید را از خود و حقیوسته مراعات غفلت مریه مراد پکچنان
  .قت را از خود دور نداشته باشدیت به جانب حقد التفایبا كد به جهت سلوین مرکند در خود، لک

سر كاحلسبة بال .نيه فقد خسرالداريراع املراد فيحسبة و من مل  يان جهده علكه يا للمراد فيجهده مراع ان يفكمن و قال ره 
ه یکسک طاعتش مشتمل بر اجر خواهد بود، واند  ه از او خواستهکز را یند آن چکش مراعات یه در سعیکسک یعنی االجرة،
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ا و یس در دنکن یاخالص در عمل است ااند  در طاعتش، و آنچه خواستهاند  ه از او خواستهکند آنچه را کمراعات ن
  .ه بوده باخته است و عوض برنداشتهیه سرماک يده و در آخرت عمریشکا زحمت یه در دنکان دارد، یآخرت ز
  .معناه واضح . حسبة خسرانريبذل اهود بغو قال ره 

  
  هيل رضوان اهللا علقا

  االرادة يف
ان یند، اگرچه در میگز يه در طلب حق باشد از خلق دورک کیسال یعنی. من اراد احلق، فارق اخللق، و نفسه من مجلة اخللق
  .آنها باشد، و نفس او هم از جمله خلق است

عطا  يه خدا را برایکسک یعنی. الهمعرفة اتص لهواراده بوصاله و خله، من اراد اهللا لوصاله اراد اهللا لنواله فخو منو قال ره 
ه خدا را بخواهد به جهت ذات خدا و وصال او خدا هم او را خواهد یکسکش خواهد خواست، و یبخواهد خدا هم به عطا

  .شدت اتصالش را یرد به او شناسائکوصالش و عطا خواهد  يخواست برا
ه کو حفظ شروطها،  ةيقبول الوال یالفروع و ه ةصحه یوصول ما علالمراد باال. صولق باالمن اراد الوصول تعلّقال ره و 

  .من االصول ضاًیا ةينيالدد یو العقا 1»ة اصلهاين والواليالصلوة عمودالد«فرمودند
 یالتاد و قبول الشروط یاالنق ظاهر االرادة یعنی. الثبات و اثبات املراد ياالرادة اشارة الثبات مع املراد، و التهمة نفو قال ره 

د یثبت المریذب ان الکقال انه یان  ینبغیما يا التهمة ان تثبت مع المراد والتفارقه و اشارة االرادة د، ویالمر یت علاخد
  .ثبت مع مراد نفسهیمع المراد و ان 

ه اراده علم یکسک یعنی. باهلرب ي، و من اراد احلق تسلّبالعطب يقة تسلّيبالطلب، و من اراد احلق يمن اراد العلم تسلّو قال ره 
خوشنود خواهد شد به تعب خود در طلب، و  دنکقت و مشاهده یه اراده حقیکسکند خوشنود شود به طلب علم، و ک
  .ردن از خلق و از خودکشنود خواهد بود به فرار ند خکه اراده حق یکسک

آنها در طلب  یزندگان اند  ه اهل ارادهکا آنه یعنی. وتونميالوجود  ة يفشون، و اهل اهلميعيالطلب  اهل االرادة يف رهو قال 
رند، یم می یه خود را برسانند به مراد در حال هستکعالوه بر اراده اند  ه همت بستهیکسانک یعنی مةاهلّمراد است، و اهل 

  .ه به مراد برسندکاندازند  می تکه خود را به تعب و هالکستند بلیبه طلب قانع ن یعنی
 یرا تعال يه خداکد دانسته شود یبا. مراده به مراده وافقه يف مراده، و من خالفه يف الفه يفخيامره مل  من خالف اهللا يفو قال ره 
را  يچ موجودیه ینیوکو امر ت ینیوکدر اراده ت یفیلکاست و امر ت ینیوکو امر ت یفیلکت ةاست و اراد ینیوکشأنه اراده ت
ر رحمت ینظ ینیوکاراده ت. ن استکمم ،ن و انس را تخلفج یفیلکو امر ت یفیلکست، و در اراده تین نکتخلف مم
 ةاراد يه است براماد ینیوکغضب، پس اراده ت يه رضا باشد و براک یمیرحمت رح يه است براه مادکاست  یرحمان

 مخالفت یفیلکند خدا را در امر تکه مخالفت یکسکه کن است یعبارت ا یو معن. یفیلک، و مخالفت اراده و امر تیفیلکت
آنچه درموافقت خواهد داشت او را  یفیلکتکه مخالفت کند او را در مراد یاو، و کس ینیتکورد او را در مراد کنخواهد 

  .ت استیسبب يبه برا يو با ناًیوکرده است از او تکاراده 
ل یم یه به معنکون کست از ران مأخوذ اکاالر. نيه العارفاملعرفة قو ن، و يفيدياالردة عجز املر العلم يف ان ايلكاالرره قال و 

                                                             
  ج . به این مضمون در کتب امامیه بسیار است - 1
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د و علم است از بابت یه حال تقلکعلم در حال اراده  يل داشتن و آرام ماندن به سویم یعنیاست،  یئیالش یون الکو س
ه معرفت خود را به صورت علم توانند کن است یفت قوت عارفرشهود، و در حال مع يبه سو كد است از سلویعجز مر

  .ن استیتاج عارفه علم که گفت کآورند، چنان
  .د باشد نه حال اوید مقام مریبا یظوظ نفسانحموت از  یعنی. دياملوت مقام املرو قال ره 
مراد از وقت  .وقته فوقته له و هو حجاب الوقت وقته فهو لوقته حجاب و من اراد احلق يف ه يفمن اراد من احلق حظّو قال ره 
ه حظ خود را بخواهد در وقت نشأ یه از حق تعالیکسک یعنی ،هماریو غمثل قبض و بسط  که است بر سالیانحال طار

ه در یکسکحق، و  يگرفتار آن حال است و آن حال او حجاب اوست برا یعنیگرفتار وقت است، س کخود، پس آن
ن یبه سبب ان شخص خود یده خواهد برد، و ایاز حال فا یعنیاو خواهد بود،  يحاالت وارده حق را بخواهد حال او برا

  .ده خواهد بود و به نظر او نخواهد آمدیوقت از او پوش یعنی بود، خواهداراده حجاب وقت خود
اگر خدا مرا به مرادم واگذارد پس  یعنی. مبراده فنعم احملبس ، و ان ادخلينل يليفو ية مبراداجلن اهللا تعايل ان ادخلينو قال ره 

ند به مراد خود بهشت ک، و اگر مرا داخل بهشت یذالن خدائخ ه به مراد نفس رفتار خواهم نمود و بهکبر من،  يوا
 يا و آخرت هر دو محبس است برایه دنکه گذشت که بخواهم دور از آن حضرت باشم، کمحبس من خواهد بود، 

  .خواهد بود یکین چون به مراد حق باشد محبس نکلعارف 
د مراد و يمث املر ،قةيد مطلوب باالرادة، و املراد مطلوب باحلقياملر نهما انّين الفرق بكاالصل واحد، ل د و املراد يفياملرو قال ره 
ه کد است یقت مرید ظاهر شده، و  مراد همان حقیرده و به صورت مرکل ه تنزّکد خود مراد است یمر یعنی .دياملراد مر
د است یراد مطلوب مرد مطلوب حق است به اراده و طلب و میه مرکن است ین دو ایا انهیب مانده و فرق میغ در پردة

  .د استید مریه حق باشد مرکد مراد حق است و مراد یق باشد، پس مریه شهود حقاکقت یبواسطه حق
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الطلب يف

ز است به جهت یقت و نفس االمر بعض وجود آن چیز در حقیردن هر چکطلب  یعنی .هدقة بعض وجويباحلق يطلب الشئ
از مطلوب در وجود  ۀه نمونکنیشود مگر به ا نمی تیانه طالب و مطلوب، و سنخیند مک می تیسنخ يه طلب اقتضاکنیا

ه کت سد مراد را بعض وجود مراد ایا طلب مریه بعض وجود اوست کطالب باشد، پس طلب نمونه همان مطلوب است 
ز، و وجود یآن چ یجود ذهنز مسبوق است به ویا طلب هر چی. د فرع است و مراد اصل، و فرع نحو وجود اصل استیمر
  .زیآن چ يست براینحو وجود یذهن

ن یحسن الطلب به ا یعنی. حسن الطلب يم الطالب عليقين وجد املطلوب قق باملطلوب، الّتحيسن الطلب مل حيمن مل و قال ره  
افتن یه کنیهت اابد، به جیه اگر از خارج بطلبد نکه بداند مطلوب در وجود خود اوست و در وجود خود بطلبد، کاست 

  .دارد طالب را بر حسن طلب یمطلوب را در خود وام
مطلوب در وجود  یابیردن مسبب است از ناکب طل یعنی. الطلب حجاب املطلوب، و املطلوب حجاب الطالبو قال ره 
  .دا شودطالب و طلب او گم شودیه اگر مطلوب پکدا شدن مطلوب حجاب است طالب را، یخود، و پ

 ۀیاست ما که طرق خارج از وجود سالکردن در طرق مجهوله کر یس یعنی. ةكالطرق اهولة ل  يفريالسو قال ره 
  .مطلوب يق است به سویه طرکاست  کق واضح وجود خود سالیه طرکدن به مطلوب است، بلیت و نرسکهال
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وشش که یکسک یعنی. حجابه يتمنتهاد فال االجريصل بغيه ان جتهاد فاالجتهاد حجابه، و من ظنصل بااليه ان من ظنو قال ره 
وشش او سبب وصول است به مطلوب نظر او بر همان اجتهادش خواهد بود، و مطلوب از نظرش که کنیند به گمان اک

او حجاب او خواهد بود،  ين تمنایر اجتهاد، پس اید بغیه به مطلوب خواهد رسکه گمان برد یکسکده خواهد بود،و یپوش
ند محبوب ک می ه آرزوکن خواهد بود یا ین باشد پس معنیو اگر چن است، »حجابه ينتميف«دست است ه درک يو  نسخه ا

  شعر. لیبودن خود را، و قدق
  گرچه وصالش نه به کوشش دهند

  

  
  

  آنقدر اي دل که توانی بکوش

وشش بنده در ک یعنی.  باالختبار االجتهاد و الوجد مراداهللانيار و بيقة االختيقة االختبار، والوجد حقياالجتهاد حقو قال ره 
دن یار و برگزیقت اختیق مصداق و حقیاز حقا یکهر  افتنیدن است، و یش و خالص گردانیقت آزمایعمل مصداق و حق

شودبه سبب یا مراد خدا حاصل میش بنده است، یدر آزما یوشش و شهود مراد خدائکانه یرا، و در م کحق است سال
  .ق حضور شودیه الکاست  کدن سالیراد خالص گردانه آن مک، يریش و غش گیآزما

ابد او ی می حظ خود بخواهد يه خدا را برایکسک یعنی. هه وجده حببه، و من طلبه حلبه وجده حلظّره من طلب احلق حلظّو قال 
ب ه به خدا دارد وجده به سبک یند خدا را به جهت محبتکه طلب یکسکرا به جهت حظ خود نه به جهت ذات حق، و 

  .ابد خدا را با محبت خدا او رایا یحب او خدا را، 
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  النفس يف

اهللا تعايل انّ كقة موافقة، و ذلية النفس باحلقحمب ياول احبحمبة  عيني .وافقةقة املياره حلقكنفسه ابتالها بامل ائه فابتالهم، فمن احب
 اء باشند دوستیه اولکه حضرت حق خواص خود را کشأنه  یتعال ردن است با حقکانسان است موافقت  ۀه خاصکالنفس 

ند او را کد مبتال یدارد با می ه نفس خود را دوستیکسکا، پس یند آنها را به بالک می یدارد مبتل می دارد، و چون دوست
ق قرب او یه الکند ک می ه حضرت حق دوست خود را مبتالکه چنانکند، کات او رفتار یه به خالف مقتضکاره، کبم

اره، کبه م. ندک كش پایه نفس خود را دوست دارد او را از آالک کد سالیشودند، پس با كش پایاز آال یعنیشوند، 
  .ق حضور شودیتا مستحق رحمت حق و ال

لبان حق د طانیکه میتنب. هاحظّ من احتشاشها ايل يمن نفس يملالد كنة، و ذلر اجلّكها عن الذياوقات اخرس ف يعلّ أيتيو قال ره 
نم ک نمی ادیش دارد یل به حشیچون نفس م یعنیرد، کش یر حشکد متذّینبا ،ش خوار رایوان وش حشیه نفس حکرا 

  .ش رایدهد حش می اد نفسیه به کم را یجنت النع
ا منها، ي خفّنتقم اهللاية، لرياهللا اس ايل يثوام، محلت نفس كذل يمة اعماهلم، و اخذ و اعليوم القيال ره اذا محل العمو قال 

 يدي ني اراها اذحبها بنيفح يعدو يه قة اليتياحلق يف ينفس رب ارين اياقول  متن مة، فقال يليالق يف يمراد ايل اهللا تعايلريلوص
، و ةيله الرؤئان اس من اهللا تعايل ييرمبا استح كتيفاقتلها، فاا التصلح لرؤ يا رب هذا نفسيمة اقول يوم القيان كرب العزة، اذا 

لوال مراد  ،شاءيعمل ا مايه، ليال يومة محلت عديوم القيان كو احلق، فاذاوعد يوعد ي، نفسيمما اعرف من خساسة نفس كذل
لمات را کن یتمام ا. فوامن عداوة النفسعرخرة، مماالاا ويالدن انفسهم حظ يم العارفون علة، حلرهم من اجلنائه حبظّيلاو اهللا يف

  .ینفسان ين باشد از موافقت خواهشهاکیر سالیه و تحذیه تنبکر فرمود کنتساب به خود ذآن حضرت به نحو ا
ه ک، به هر نحو یدات نفس داشته باشادر مقام اتحاد با نفس مع یاگر بخواه یعنی .ءلنفس خطااالنفس ب معاداةو قال ره 
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گر زهر زند، اگر یاز سر د ینکد را حفظ ه خوکرد، و از هر سر کگر تو را مشغول خواهد یبا او به نحو د يمعادات ورز
و  يپشت سر انداز یلکه او را به کن است ی، پس چاره ایرده باشکبا او موافقت  يدیه با او معادات ورزک يچه گمان بر

  .یغ عقل با او بجنگیبه ت
ها، و جمانبة العلم رمسها، ظّ، خمالفة احلق حك ادرارية، موصوفة من غي رؤرينفس النفس الحتس و المتس، معروفة من غو قال ره 

شود،  نمی ظاهره و باطنه كقت نفس احساس به مداریذات وحق یعنی .هو العامل بذاا  امسها، واهللا تعايلريعرف منها غيال
قت او، حظوظ او تمام در مخالفت یحق كبدون ادرا یوانیموصوف است به اوصاف ح ،تیمعروف است به آثار بدون رؤ

است، و دار  یوانیه نفس آن جهت تعلق به جهت حکنیاز دار علم است، به جهت ا يت و دوربجانحق است، و اثر او م
ر یشود، غ نمی است، از نفس شناختهاز دار علم  ياست، پس نفس در خلقت او دور یوانید از دار حعلم آن جهت تجرّ

  .ست به ذات اوشأنه عالم ا یتعال يباشد، و خدا یوانیه اوصاف حکر ما تظهربه یغ یعنیاسمها 
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  البالء يف

ه مثل کنیت، نه ایرا از غش، و مغشوش را از انسان کدن حق است سالیالء تجربه و خالص گردانب یعنی .البالء جتربة احلق
ا ی. رمغشوشیز دادن است مغشوش را از غیه بالء تجربه و تمکنیا ای. رمغشوش رایردن است مغشوش و غکتجربه و معلوم 
  .رمغشوشیدن است علم خود را به مغشوش و غیظاهر گردان

 يالواسطة جنا، االترري، و من ابتاله بغكالواسطة، فمن ابتاله بالواسطة هلري، بالواسطة و بغنيضرب يمن احلق عل يولالبو قال ره 
 ايل كس فابتاله بالواسطة فهليسطة، و اما ابل الواريبغ يان مبتلك امره بالواسطة فقبل اهللا توبته فني الواسطة فحريآدم ابتاله بغ انّ

 يه ابتالکست، مثل آدم ین ین حق و مبتلیر در بیه واسطه غکقسم آنست  یکشود،  می مبتالها بدو قسم يابتال یعنی. االبد
 يریغه کنیگر ایرد، و قسم دکد و او مخالفت یرس یانه، نهیدر م يگریحق بالواسطه داو نبود بلکه از  ریغ او به واسطه

ل یمکت يه ابتال براکن است یابتالء بواسطه ا یعنیه کنیا ای. او آدم بود يه واسطه ابتالکس یواسطه ابتال باشد، مثل ابل
  .س بودندیه آدم و ابلکچنان ،یخود مبتل يباشد برا یرمبتلیغ

 كالضرب بالواسطة هالل النجاة، و يالضرب ضربان، ضرب بالواسطة، و ضرب بالواسطة، فالضرب بالواسطة دلو قال ره 
ر باشد یغ يت است، و اگر ابتالء نه براکل هالیر باشد دلیواسطه غبا یر یغ يل محبت است اگر ابتالء برایابتالء دل. االبد
ت است، و کل هالیل نجات و محبت است، و اما ضرب ظهور قهر است، اگر از ظهور قهر مراد خود مضروب باشد، دلیدل

  .ل لطف و نجات استیر باشد نه عذاب مضروب دلگیمقصود د ياگر ضرب برا
 يق، فاما بلويحتق يرفعة، و بلو يعقوبة، و بلو ياستحقاق، و بلو ياختبار، و بلو ياوجه، بلو من مخسة يالبلوو قال ره 

االدناس و للطهارة من  كاالستحقاق فذل ير و اظهار العلم من املعلوم، و اما بلوكاستخراج الصدق و استنباط الشف :االختبار
 يان، و اما بلوميق احلرمان و نقصان االيللخذالن و حتق كالعقوبة فذل يرجاس، و اما بلوالامن  يمن االجناس و الترب يالتصفّ

ح يق فمطالبة احلق الهل الدعاء لتصحيالتحق يو اما بلو ،شارةالمنازل اهل ا بالرفعات ايل يقللدرجات و التر كالرفعة فذل
ست، تاهن به حسب امیند، و اک می مینجا به پنج قسم تقسیرا در ا يبلو. ذبك الصدق من الينيالدعوة و تبق ياالشارة و حتق

ن پنج قسم داخل، و به یدر هم ین همه موارد به وجهکات موارد به حصر نتوان آورد، و لیرا به حسب جزئ يواال بلو
ه کرفعت  يبلوا يرد سواکر کت ذیسه غا یکهر  يو از براشود، می در دو قسم منحصر یدر سه قسم، و به وجه یوجه
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 ین از حق تعالکطلب علم است، ل یعلم است، و استخبار به معن یه به معنکاست،  ةرده و اختبار از خبرکر کت ذیدو غا
ر و کطلب ظهور علم حق است به ش یعنیر است، کشأنه نسبت به بنده طلب علم است از بنده و طلب ظهور صدق و ش

رب كبعد  اعطاه اهللا تعايل يحفظ الولد الذ يله عليته، امر خلخلّ ث استأ ثريفيم ع بذبح الولد حيابراه ياومثل بل صدق بنده،
ة و كث استعمل قواه املدريح كره بذلكضا استخرج و اظهر شيته، و اخلّ صدقه يف كاالب، فظهر بذل ايل ان احبك يالسن الذ

ه معلوم کاز خود آن حضرت ) ع(میر حضرت ابراهکرد علم خود را به صدق و شکو اظهار  له،يامتثال امر خل ة يفكاحملر
ه در وجود او حاصل شود، و آن موهبت یاز مواهب اله یه بنده استحقاق موهبتکآنست استحاق پس  يو اما بلوا. است

ه آن ک یا نقمتی یه نعمتند بنده خود را بک می یا بنقمت در ظاهر حاصل نتواند شد، خداوند مبتلیبدون ابتالء به نعمت 
سر کو رجس ب  »1اريم تطهكهر طّيت و يم الرجس اهل البكذهب عنيد اهللا ليريا امنّ« یما قال تعالکند، کعطا موهبت را به او 

 ینکینس چردلما استقذر من العمل وکاثم و  یقذر است، و به معن یم به معنیسر جکم و بفتح را و یبه فتح را و ج و را
دون العذاب است  یدن عذاب ادنیه مقصود چشانکافر و منافق راست، کعقوبت،  يو بلوا. است کیضد پااست و نجس 

بلند شود،  یه درجات مبتلکن است یرفعت به جهت ا يو بلوا .»البالء للمؤمن نعمة و للمنافق نقمة«ه فرمودک 2،ربكاال
 ين بلواکل. درجه است یه آن به سبب پستکت ر از بالء نقمیاز اقسام ابتالآت رفع درجه هست غ یکاگرچه در هر 

و مراد . الرفعة ير امر آخر سوین من غیاء و مؤمنیاء و اولیانب يه منظور همان رفعت درجه باشد مثل ابتالکت آن است عرف
 بیت غق اشاره به جهیده، و از شهود حقایه از مقام علم برتر شده و به مقام شهود رسکهستند  یسانکبه اهل االشاره 

ه در مقام خواندن یکسانک یعنیاهل دعاست،  يق از برایتحق يو بلوا. العبارة ياالشارة مانفه فرمود سابقا ک اند، دهیفهم
ه در مقام خواهش یکسانک يدرخواست نمودن حق است برا ين بلویده ایاو به خانه دل، و فا يا خلفایشأنه،  یتعالاند  حق
 ينندگان حق براکه خواهش کدهد  می بال را یعنی، یمبتل يمقام اشاره برا دنیح گردانیشأنه به جهت صح یند تعالحق

ز یذب تمکنند و به مقام شهود برسند، و آن دعوت آنها را ثبات دهد و صدق آنها را از کخانه دل از مقام علم تجاوز 
  .آنها به صدق كدر حال سلو كالَّس يمثا ابتالدهد، 

حاله، والعارف من  يف يفهو قو يحاله، و من ازدادت حاله عند ورود البلو يف فاًيان ضعكعن حاله  يمن اخذته البلوو قال ره 
ا ذوق و وجدان نمونه معلومات و سرور به آنهاست، یا وجد و سرور به شهود یمراد به حال حال شهود  .بلواه اخذ احلال يف

  .ر فقرات ظاهر استید، و سایثرات و التفات به جهت توحکو انصراف از 
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  االسارة يف

ند علم کر یه اسیکسک یعنی. ابدا كنفيقة، و من اسره احلق اليط احلقيبشرا كقة انفيره احلقسبالعلم و من اَ كره العلم انفسمن اَ
ه کدانست ن است، اگر یردن علم اکر یاس یه معنکبماند،  یخود و بر همان دانائ یه مشعوف شود به دانائیکسک یعنیاو را،

دارد د علم را از او بریق ین علم ثانیخود علم، ا يشهود است نه برا ياست، و مطلوب بودن علم برا کعلم مقام پست سال
ن یه، به شهود و مشهود خود مشعوف شد، و گرفتار مشهود شود از ایکسکشاند، و کقت است یه حقکو او را به شهود 

ه محو موهوم شود، و از جمله که مشهود باشد آنست کقت یط حقیو شراقت، یط حقیخالص نشود مگر به شرا يگرفتار
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ت خود یمشاهد شهود و مشهود و خود کن شخص سالیثرات، و اکر یت او و سایاست و انان کموهومات شخص سال
قت رسم یگرفتار مشهود و شهود است حق کط صحوالمعلوم است، و تا سالیخواهد بود در وقت شهود، و از جمله شرا

را، و از  یقیش دهد معلوم حقینه وار نمایقت آیه حقکن اسر خالص شود یاز ا یپس وقت .قتیهد بود و حجاب نه حقخوا
و اما رجوع  ،»ةيبادان قرس وراء عيل«ه کندارد  یق همه  رسومند، و گرفتار حق خالصیه حقاکشتر یپن جهت فرمود در یا

رون رفتن از حق به خروج از حق به جهل برگشتن است، و از یست از حق، و بین یرون رفتن و خالصیا حق بیبه خلق 
  .افتن استیبه جهل  یقیحق يریو اس. رون آمدنیاست ب ين آزادیه عک يگرفتار

ه اگر بر زبان آورند کره است عت مطهیام شرکمراد به اقوال اح .ال، و اسرة االحوال لالبطالاسرة االقوال للعمو قال ره 
ه عبارت از کاست  کسال ۀیو مراد به احوال حاالت طار. است یگر در دل نگاه دارند اقوال نفساناست، و ا یاقوال لسان

نندگان است، و کعمل  يعت برایام شرکاح يگرفتار یعنیاهللا و از قبض و بسط و اقبال و ادبار باشد،  یو بغض ف حب
ه از آن حال کل شود در آن حال نماند بله اگر گرفتار حاکاست  یسکشجاع  یعنیشجاعان است،  ياحوال برا يگرفتار

اقوال  يه نگاهدارکن است یعبارت ا یا معنی. ه آن حال را هم با خود داشته باشدکنیگر آورد با ایبگذرد، و رو به حال د
  .باشدة ه اقوال و احوال مفعول اسرکشجاعان است،  ياحوال برا يال است، و نگاهدارعم يبرا

گرفتار علم طالب ثواب  یعنی. قة فهو راغب، و من اسره احلق فهو ذاهبيفهو طالب، و من اسره احلقره العلم سمن اَو قال ره 
  .ع حظوظ نفسیقت راغب است در حظوظ نفس، و گرفتار حق ذاهب است از جمیو گرفتار حق ،است و اجر عمل

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  املقامات و االحوال يف
بعد،  رير، و السكمات ماالغفلة، و املق لق الهلات الهل النفوس، و التعك الهل الطلب و احلرريها الهل العجز، و السلّكاملقامات 

 کو مقامات به اعتبار ماندن سال .در آنجا بماند که سالکق است یمراد به مقام مراتب حقا ة،لق منات جتربة، و التعكو احلر
ردن به مقام ک یاست از ترق کل عجز سالیدل ،شأنه یحق تعال يا  بدون تجاوز به سویگر، یبه مقام د درآنها بدون تجاوز

ن کّن و چه بدون تمکگر ممدوح است، اما توقف در مقام چه با تمیمقام د ين در مقام و تجاوز به سوکّتم یگر، بلید
هل و ا ه صاحبان شهودند،کچه اهل طلب حق . اهل طلب است يردن در مقامات و احوال از براکر یمذموم است، و س
چون به توسط  ،و چه در امر معاد ه چه در امر معاشیالیه و خیق که صاحبان علمند،و حرکات بدنیطلب شهود و حقا

صاحبان غفلت  يا آخرت برایا یاهل نفوسند، و تعلق به دن يهستند برا ینفسان يه از قواکله است یال و متخیواهمه و خ
ه تعلق کنید غافل باشد از ایس باکن یه اکتعلق به خدا  ینند، حتکدا نیپ يزیبه چ یه تا از خدا غافل نباشند بستگکاست، 

ر کدر آنها م کلاه بماند سکاست، و مقامات  كاز وحدت است و شر  از غفلت  تینیثنآورد و ات ینیبه خدا اثن
دور بودنست ردن کر یاز مقامات، و س یرا از توجه به خود به لذت مقام کند سالکه مشغول کخداست، مثل استدراج 

و  یات معاشکل دور پنداشتن اوست، و حریاو دل يردن به سوکر ی، و سکسال ياست به سو کتر از سالیکه حق نزدک
ا یا یدن به دنیق ورزاغراض خود، و تعلّ از دن نفس رایدن و خالص فهمیخالص گردان یعنیتجربه است،  کسال يمعاد

ر یدن از سیشکر و تعب یعجز از س ینبه مع منةو  ،ریا و عجز است از سیعار ماندن است و اکا مقامات از یا احوال یآخرت 
  .است

مقامات اهل  یعنیء، یبالش یلالتعلل التس. رمقتد يكل و اما خواص احلق فمقا مهم عند مليلت الهل العجز للتعااملقامو قال ره 
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 یلتساند  ه مظاهر حقکها را به مقامات ه خداوند آنکر و وصول به حق باشند، یه عاجز از سکاست  یسانک يبرا كسلو
  .ه مقام عندالحق باشدکر مقامات اهل عجز است یمقام آنها غاند  ه خواص حقکاما ابطال . ه به آن خشنود شودندکدهد 

ه ک است ین مقام مقاماتیمراد به مقامات در ا .هميديذا اخذوا قطع اااق ف االذن عمل السرريمات بغااملق ره الدخول يفو قال 
 یدادن اذن دخول در مقامات انسان كبسال كال اذن سلواخواهد، و می اذن مخصوص یر از اذن عمومیدخول در آنها غ
و ، عةو الشجا فةالعمن السخا و  کر ذلیاز و غیاهللا و مثل مقام زهد و مقام ن یاهللا و بغض ف یف ام حباست، مثل مق

ردن کا دادن و قضاوت یفت لو امام است مث یه راجع به نبکاست  یمقامات خواهد می ه عالوه بر اذن عام اذن خاصیکاتمقام
حقوقات نمودن و در ف در مت جمعه و جماعت نمودن و تصرّا خاصه گرفتن و امایعت عامه یت اخبار نمودن و بیو روا
 نها اذن خاصیتمام ا ردن،کن ید زمیا در موالین یا در زمیا در هوا یردن کخلق اب و صغار و اوقاف تصرّف در یاموال غ

  .خواهد می
ر مستقرّ فان یالحال وارد من اهللا غ .هاياجلهل باالحوال و اخلروج منها قبل الدخول ف يف ريالس ن يفيدياملر كت هاليرأو قال ره 
ا شهود یاهللا  یا بغض فیاهللا  یف حاصل شود مثل حب یاو حال يه براکن است ید به ایالمر كو هال ،فهو مقاماستقرّ
ن یه خواهد شد در اکملتفت حظوظ نفس شود،  و با آنحال ،نفس يند به سوک ق، و بعد از آن رجوعیاز حقا یقتیقح

ن در کّه قبل از تمکن است یدر ا کسال كن هالیا، و همچنیدن كرَن را شَیه قرار داده باشند آلت دیکسانکوقت از 
  .ن استکل از تمه مراد از خروج قبل از دخول قبکخارج شود از آن حال  یحال
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  العبادة يف

ردن عبادت کرون یراهت از دل در عبادت بکردن و کطاعت  یعنی .ها استزادةير فكها ارادة و الشيالطاعة عبادة و الصرب عل
ردن در عبادت و کر کحق است، و ش ةاراد یردن بر طاعت معنکست، و صبر یراهت عبادت نک يه عبادت از روکاست، 

  .ردن استکد عبادت یطاعت طلب مز
ه از طاعت حظ نفس کاست،  كطاعات شر يافتن و آرام گرفتن به سوی یخوش یعنی .كالطاعات شر الروح ايلو قال ره 

  .حاصل شده
ه شغل او در طلب که ملتفت شود ک ین معنیا ه مشغول شود در خدا، بهیکسک یعنی. اهللا شغل عن اهللا الشغل يفو قال ره 
ه ملتفت خود و شغل کاست  یه مشغول بودن به حق وقتکنیمشغول شدن است از خدا، به جهت ا. راه خدا است خدا و در

  ».فر ولو باهللاكد يالق«لیخود نباشد و ق
ه کار کبنده است از متاعب نفس، و تذ یر بنده خدا را تسلکذ ي، و املعرفة التخلّيلار التجك، والتذير التسلّكالذو قال ره 

ر و از خود غافل شود که بنده از ذک یتیثیر بنده باشد به حکه مبالغه در ذکار، کحق است با تذ یتجل را شد بندهر حق باکذ
  .شود، واال معرفت ناقصه خواهد بود یر خالیه بنده از خود و غکآن است  یقیحق است، و معرفت حق یسبب تجل
هم طوس یوالمجوس عل يه النصارشدیالزنار ما. دهيقطعها لتوح ده، و الي، والاقدر عقدها بتوحريلها زنانك اعمايلو قال ره 

، و قدرت ندارم بستن زنار را با کیشر عالمةو يریزنان ین فالمقصود ان اعمالکیان المجوس مشرک ملاو ةيعالمة للعبود
ه کقطع آنها، د مانع است از یجهت توح ینعید او، یان خود به جهت توحیو قدرت هم ندارم قطع آن را از م حق، دیتوح
وارد  یه نفکم، یرون آیاعمال ب كد او از شریه به جهت توحکا قدرت ندارم یردن را به آنها، کند عمل ک می د اقتضایتوح
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  .باشد یا علت علت نفی بر علت باشد
اهللا باهللا فعل  رب ايلن، و التقيديفعل املر ساهللا ببذل النف ، و التقرب ايلنيا فعل الصاحليدنالاهللا ببذل  ب ايلالتقرو قال ره 

ن یدیند، و مراد به مریرون آینتوانند ب یلکه از حظوظ خود به کاست  كن اول مرتبه اهل سلویمراد به صالح. نيالعارف
ن آخر مرتبه یو مراد به عارف. ت باشند از خودیخود یر نفکه التفات به مال نداشته باشند و در فکاست  كاواسط اهل سلو

ن بامواهلم و يل اهللا ااهدضفَ«مه یرکهللا باشد و ا اآنها ب يشده اگر بقاء داشته باشند بقا یخود فان ه ازکاست  كاهل سلو
ما درجات منه و مغفرة و يعظ ن اجراًيالقاعد ين عليل اهللا ااهدو فض و عداهللا احلسين اًلّكن درجة و يالقاعد يانفسهم عل

  .اشاره به هر سه صنف دارد 1 »رمحة
  

  هيوان اهللا علقال رض
  الورع يف

ض مع احلرام مي، مل رداً، و وجد احلق مفو اآلخرة شبهةً ا حراماًيقة وجد الدنيرع باحلقل الشبهات، من توكالورع رفع الطمع عن 
ر به یل نفس، تعبیه از مک ،به شبهه نماند لیه مکو ورع آن است  ،سازد می ل به شبههیشبهه با م كتر.قف مع الشبهاتيو مل 
   .ندیا و آخرت را با حق حرام و شبهه بیه دنکآن است  یقیرده است، و ورع حقکع طم
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الفقر يف

 ین معنیه به اکاج است یاحت یفقر در لغت به معن .نةيته، والوجد موجه، فاذاجاء املوج غرق السفنيوالعلم سف ،الفقر حبر البالء
اه عت بریرده، و به واسطه آن بکه یعت خاصه ولویه بیکسکشود بر  می ر اطالقیفقرائند، و در اصطالح فق يهمه ما سو

د یبا كه در سلوکنیبالست و علم داشتن به ا يایه فرمود فقر درکن فقر است یا. اهللا است یال كار سلوکآمده و در 
ن علم یاست، و به واسطه ا کسال یشتکباشد تا آن غش وزنگار طبع را بردارد  کسال يه برایه و اضطراریاریاضات اختیر

به واسطه شهود حاصل شود  کا سرور سالیقت حاصل شود یورزد، و چون شهود حق می یاضات صبر و توانائین ریدر ا
  .ا در آن سرور غرق شودینه علم در شهود یسف

ه در کاست  یسک یقیحق ریفق. هنة امسه من امسيامباقة فقره الّيحق ه من موافقة احلق يفيعل يقبيال ي اخلالص الذريالفقو قال ره 
ه کر ین اسم فقکموافق خواهد بود، ل یقت غنیدر حق یعنی، یر و غنیهمه صفات با حق موافق شده باشد، مگر در اسم فق

منقطع  ياسمه من اسمه استثنا نةيمباخواهد بود، واال ن یمباشأنه  یه حق حق است تعالک یاست با اسم غن کحق سال
نونت در ینخواهد بود از ب یباق یعنیرد ک يریمنه تقد ید در مستثنین باکمتصل خواهد بود، ل يا استثنایخواهد بود، 

  . یر از اسم غنینونت اسم فقیموافقت حق مگر ب
 .قة الفقر عدمهاية، و حقيوجود العط قة الغيني، فحقيبه خالصة للمعط لررية، و حمبة الفقيبه ممزوجة بالعطلر ة الغينحمبو قال ره 

د یبا اعتبار ق یعنیر خالص است، یه، و محبت شخص فقیخدا را، ممزوج است به محبت عط یشخص غن یدوست یعنی
  .هیالتفات به عط یابینا یعنیه است، یعط یابیقت فقر نایه است، و حقیالتفات به وجود عط یقت غنیت، پس حقیثیح

ه در اصل فطرت و خلقت یکسک یعنی. تحقق بالفقريرامانة، مل الس انة، و يفيفقره ص انة، و يفياصله د ه يفبصحيمن مل و قال ره 
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انت و حفظ یت صیوند والیو در حال فقر و رو به خدا رفتن به واسطه پ خدا مصاحب او نباشد، يبه سو هانت و رایاو د
 يل فقر صورا در حاین است، یه ایتق یمعن یکه کن خود را با او نباشد، یردن تدکو فاش نر یردن خود را از اطالع غک

آن  يبرا »الس باالمانةاَ« یه معنکن نباشد، یه سپرده اوست امک يپرده پوشاندن بر فقر خود نداشته باشد، و در اسرار
س کن یه امانت نداشته باشد، ایلهآع و منامات صادقانه و واردات یا در وقایه در عهده او سپرده شده است، کست یاسرار

  .ن صفت استیا ینها منافیر گرداندنست و به خدا رو آوردن، و ایه فقر رو از غکمتحقق به فقر نخواهد بود، 
  .ه باشد مطلب درست استکصون فقر  یاز معان یبه هر معن. ارضه  اهللا يفنيمن صان الفقر صار امو قال ره 
د او باشد، یه فقر قکار فقر باشد ه گرفتیکسک یعنی .الفقر قر و من اسر الفقر جاوز حدالف اوز حدجيمن اسره  الفقر الو قال ره 

نخواهد  يصور يا به غنای یقیحق يه به غناکاو خواهد بود  يد فقر برایشه قیهم یعنیرد، کاو از حد فقر تجاوز نخواهد 
  .دیخواهد رس يصور يا به غنای یقیحق يشده باشد فقر را او به غنا که مالیکسکد، و یرس

ه از جمله که، یالمراد من الوقت الحال الوارد من اهللا عل.  من اسرالوقتريالفق نكو ل ،الوقتريون اسيكان ريس للفقيلو قال ره 
ر یفق یعنیوقت باشد،  که مالکر وقت نباشد بلیه اسکآن است  یقیاست، پس فقر حق کیا فقر سلوی يآنها فقر صور

  .شده باشد یقیحق یه غنکآن است  یقیحق
قر من الفقر فب، واليب، والفقر للفقر منيلفقر مثاو فقر لفقر، و فقر من فقر، فالفقر ب، ره الفقر عن ثلثة اوجه، فقر بفقرو قال 

ا فقر یست یا در حال فقر صوریست یا با فقر صوریحاصل شده،  يه به سبب فقر صورکست یاهللا فقر یفقر ال یعنی. بيخم
ن فقر یست به جهت محبت همان فقر و ایرر را و فقین فقر ثواب دهنده است فقی، و ایو صفات یفقر فعل ياست رو یذات

ننده است کد ینوم ن فقریفقر ندارد و ا یعنیاست،  ریه از فقر فقکاست  يخدا، و فقر ير را به سویرجوع دهنده است فق
  .ر رایفق

  .به حق يفقر قطع عالئق و اسباب است و استغنا یعنی. الفقر القطعو قال ره 
اجها يو احت يمن فقر نفس يمما ار كة الفاقات، و ذليغا نت يفك، و ان طلب احلاجاتها عن يف اوقات استغين يعل أيتيو قال ره 

احلق  ث افقر يفي من حريانافق بالدعاء و طلب منه فاذاً يالوقت تنطق قة االستغناء يفيمث حق ،ا و االخرةيالدن ع شهواا يفيمج ايل
ت یاگرچه در نها ،دارم از طلب حاجات می یخود را مستغنه کگذرد بر من  می یمدت یعنی .ينفس ث الفقر يفيالمن ح
ع یجم ياج او را به سوینفس خود را و احتنم فقر یب می هکنیدارم، به جهت ا می یه خود را مستغنکباشم، چرا  می حاجات

دا یمن پ يه براک یگردانم و باز در وقت حال می یا و آخرت، و به جهت معاندت با نفس خود را مستغنیشهوات او در دن
ردن و طلب کردن و خواست کشود به دعا  می ین استغنا منطقیقت اینم، حقیب می اج خود را به خدایه تمام احتکشود، یم
ه در بابت حق ک يت فقریثیر از حیشوم فق می ردن حق از خود حق، پس ناگاهکطلب  یعنینه شهوات،  یقیردن مراد حقک

اج، یت احتین نهایت استغناء دارم، در عیاز بابت نفس فقر خود را در نها یعنی ه درباره نفس دارمیکت فقریثیاست نه از ح
  .برم می انهین استغنا را از میاهللا ا یو از بابت فقر ال

ا و آخرت یل دنیاسباب و و سا یعنی. حظ نفسه افين يواضع حظها و املتعلق باهللا هو الذاالسباب علل النفوس و مو قال ره 
است  یسکباشند، و متعلق به خدا  می آنها یا و آخرت، و محل حظ نفوس و آرامیدن يآرب آنها برانفوسند در م يعلتها
  .ندکه نفس خود را گم ک

ه، کملیه کمصدر مل میث المیبتثل کالمل .كقة املليه حقفقد من سريا، و الكمع اهللا مل كلميال ي اخلالص الذريالفقو قال ره 
چ یا هیرا،  کیچ ملینباشد با خداوند ه که مالکاست  یسکر خالص یفق یعنی، کملیما یکم و بالتحریث المیبتثل کالمل
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  .را کیچ مملویاب نداشته باشد از باطن و سر خود هیو نا ،را یتکیمال
 کاشاره به مل یو الم ثان اول است، و الف کاشاره به مل اول الف و الم. الهل السر كواملل ،الهل الظاهر كامللو قال ره  
 اهل سرّ يباطن باشد، برا که ملک یقیحق کاهل ظاهر است و مل يظاهر برا کمل یعنیباشد،  کقت ملیه حقک یثان

  .است اهل سرّ يبرا کمل که مالکن باشد یا یه معنکواند سر الم خکم و یرا به فتح م یثان کتوان مل می است، و
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الزهد يف

ردن ک كرغبت بودن نه تریب یعنیا و آخرت است یدن كاست و زهد تر یرغبت یزهد ب  .ا و اآلخرةينعمة الدن كالزهد تر
  .شود رغبت باشد می كه در ترکتنها 

ملتفت  كه ترکنیتابع اوست، نه ا كه ترکاست  یقتیزهد حق .قةيتبعه حق ك، والتزهد تركقة تبعها تريالزهد حق رهو قال 
ه در زهد التفات به کقت زهد، یه باالخره منجر شود به حقکاست  کیتر دن در زهدیلف ورزکت یعنیه باشد، و تزهد یال
  . خواهد بود كست و در تزهد التفات به ترین كتر

ه اگر ملتفت که ملتفت مألوف نباشد، کقت زهد آن است یحق .الخرةاا و يع مألوف الدنيان مجيقة الزهد نسيحقو قال ره 
  .باشد تزهد خواهد بود اتمألوف

  .ظاهر است یمعن. و تفرقة املال مجع اهلمة ،ةع املال تفرقة اهلممجو قال ره 
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  لكّالتو يف

ز هم یچ چیه كت خود نباشد و مملوکیه ملتفت به مالکاست  یسکل کمتو یعنی .يئيه شكلميأ و اليش كلميال يل الذكّاملتو
  .نباشد

ل کل باشد اعتمادش بر توکه اگر ملتفت توکل نباشد کتفت توه ملکل آن است کتو یعنی .لكّالتو يل نفكالتوو قال ره 
  .خواهد بود
ت حق یت اسباب به سبب رؤیاب شدن رؤینا یعنیت اسبابست، یرؤ یل نفکتو یعنی. ةية بالرؤيالرؤ يل نفكالتوو قال ره 

  .انه باشدیمدر  یو ناف یو نف ینیانه بیدر م یه اسبابکاسباب را  ینک یه تو نفکنینه ا ،شأنه یتعال
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الصرب يف

بدون ها  صبر حبس نفس است از جزع و از خواهش یعنی. حبس النفس بوجود النفسربالصرب حبس النفس باحلبس، والتص
 كو ادرابا وجود نفس  یعنیلفت، کو تصبر حبس نفس است با  ،یز اضطراب درونبا حبس نفس ا یعنیلفت نفس، ک

لف کت یه معنکرده و به اضطراب آمده، ک كم را دریه نفس نامالک ،ردن صابر نفس راک كا با ادرایم را، ینفس نامال
  .است در صبر

ند بر طاعات با وجود که صبر نیکسک یعنی .ق احلالواتيذق للطاعة حقايالطاعة بوجود املرارات، مل  يصرب عليمن مل و قال ره 
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ه مرارات خارجه او را از حال طاعت ناندازد، نخواهد کر طاعات، یغا با وجود مرارات نفس از یمرارات در طاعات، 
اقوال و افعال  یعنیق طاعات، یشود به شهود حقا می یصبر بر طاعت منته یعنیت را، اق حالویطاعت حقا يد برایچش

ه کق آنها یف حقایشود، و از لطا كف باشند به وجدان دریه لطاکدارد و از صبر بر آنها نمونه آنها  یقیطاعات حقا
ن شهود یشود حاصل شود، و از ا می شهود حال خضوع و شهود سعه حمد خدا و شهود حصر عبادات و استعانات به خدا

  .آن حالوت حاصل نشود يچ ملذّیه از هکشود حاصل  یحالوت
ه کس کآن  یعنی. صربها بيان باقكه ريان حمبة نفسه لغكو من  يئيش ن من الصرب يفيكة نفسه لنفسه مل ان حمبكمن و قال ره 

س بر مرارت طاعت کن یه اکنیچ مرتبه از صبر نخواهد بود به جهت ایت خود، در هیخود يبقا يرا دوست دارد برا خود
ست، و در شهوات و غضاب نتواند یم نفس نیه مالکد یام به جزع آیاره اکم نفس است، و در میه نامالکند کنتواند صبر 
ار کا به جهت یخدا  يا رضایه خود را دوست دارد به جهت امر یکسکنفس است، و ذ یلذا یه در پکند ک يخوددار

 مات نفس رایخواهد مرارات نامال می ریغ يچون خود را برا یعنیباصبر خواهد بود،  يس را بقاکن یخدا ا يردن براک
او بدون صبر نخواهد  يشود، پس بقا نمی یخال یو خارج یمات داخلیچ وقت نفس از نامالیتواند متحمل شود، و ه می
  .بود

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  الرضا يف
االضعاف  یهنا به معنیالمن ه .القضاء ة عند منيام الوارد، و مخود البشركنة القلب باحيون النفس عندالوارد، و طمأنكالرضا س
ون او در کنفس و س یآرام: ز استیسه چ ين خوشنودیرضا خوشنود بودن است به واردات، و عالمت ا یعنی ،اءیواالع

ات یام و غاکن عقل و نفس است، به احیا قلب بینفس است  يه طرف اعالک .قلب ینت و آرامینزد ورود نامالئم، و طمأن
ود او باشد، و دل به جه تمام اصالح وکند کدر وجود او احداث  یامکن ورود نامالئم احیه اکن بداند یقیه کواردات، 

ت است یم خمود نار بشریو عالمت س. قل منصرف نشود به جانب نفس، و به اضطراب نافتدن واسطه از توجه به جانب عیا
  .یدر نزد تعب قضاء اله

 یره علیم الحال و تاخیتقده بنبِّ .ة لهيمن اهللا حباله زاده ماال ا ية، و من رضدايحباله من اهللا عزوجل حرم الز يمن رضو قال ره 
ون الرضا یکب الحال بان من اهللا بسب یحصلت له، والراض یفهو واقف و قانع بالحال الت ،من اهللا برضاه من الحال یان الراض

ه من اهللا عن حاله، و نب ث اخرّیاالول حاال عن حاله ح یون من اهللا فیکجوزان یله و  تةيا من اهللا المن الحال، زاده اهللا ماال
  .کذل یعل کبذل

  .معناه واضح. الغطاء فقلبه يف أبالعط يمن رض رهو قال 
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  ةيالعبود يف

قت یه حقکت را نخواهد داشت، یقت عبودیند، حقیانه بیار خود را در میتابنده اخت یعنی .ارية اخلروج من االختيقة العبوديحق
  .سال باشدالغّ يدین یت بیالمک یه در تحت امر الهکحاصل شود،  یت وقتیعبود

  .شأنه یار است به سبب موافقت امر و اراده حق تعالیت مفارقت اختیعبود یعنی .وافقةة مفارقة مبيالعبودو قال ره 
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ند در کاثبات  يخود وجود يه براکت جسارت و جرأت است بر حق یالتفات به عبود یعنی .جسارة ةيالعبودو قال ره 
  .شأنه یمقابل وجود حق تعال

ا نجات از یه در عبادت مالحظه بهشت، کن است یادت به ااخالص در عب یعنی. ان املالحظاتياالخالص نسو قال ره 
ش خدا نباشد، و مالحظات حظوظ نفس یبودن در پ یا مرضیا مالحظه قرب خدا یا مالحظه حظ نفس از عبادت، یدوزخ، 
  .د مبطل باشدیا شایبه امور دن

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  احملبة يف
قة الوصال، و من ايه للنوال حجبه عن حقمن احبا یعطا بخواهد، خدا يه خدا را برایکسک ینعی .رد بعده نوااليه للوصال مل حب

به جهت نوال هم نحو وصال  یرا دوستیالوصال گفت ز قةيحققت وصال، و یجوب خواهد نمود از حقعطأ او را مح
  . است یفیضع

ه لوصاله ه زالت احملبة مع عدم احلظ و من احببه حلظّالعبد، فمن اح والوصال مراداحلق من ،النوال حظ العبد من احلقره  و قال 
  .معناه واضح .زادت احملبة عند وصاله

نفس  كه خاصه نفس خود و مملویکسک یعنی .ه قائمريان نفسه له فهو بغكان لنفسه فهو بنفسه قائم، و من كو قال ره من 
ر یاو باشد او در خدمت غ كه نفس مملویکسکو  ،ریستاده است نه در خدمت غیخود باشد، او در خدمت نفس ا

  .خواهد داشت یستادگیا
رد که خود را خالص یکسک یعنی. ان له احلق فهو من اجلملة خمصوصكاجلملة معموم، و من  ان للحق فهو يفكمن و قال ره 

او  يه حق برایکسکو  ،ات حق واقع خواهد شدیمشمول عنا كان جمله سالیا در میاد ان جمله عبیحق، پس در م يبرا
  .ده خواهد بودیمخصوص و برگز كا سالیعباد  ۀانیشد او از مبا
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  افكاالعت يف

للغة ا یاف فکاالعت .د، و ال مالحظة ثواب و العقاب مبشاهدة احلق به ولهية و عدو وعيبالرؤ د اهلمياف الوقوف بتجركاالعت
 رة يفمقرام ک، و له شروط و احللعبادةت اهللا یالمسجد و ب یفالشرع الوقوف  یو ف یالشئ یوف االقبال علکاالحتباس، والع

ع اغراض به سبب مشاهده یع مالحظات و جمید نفس از جمیوقوف است در خانه دل، با تجر یقیاف حقک، و اعتعةيالشر
  .حق يحق به چشم حق و برا

ا یخود،  د به سبب سرّینما یستادگیا که سالک ن استیاف اکاعت یعنی  .قة املراقبةيحق يعل ام بالسرياف القكالاعتاره و قال 
ردن است، و ک يزیچ یظاهر مراقبه به چشم ظاهر نگاهبان .قت مراقبهینفس است بر حق يه طرف اعالکخود  با سرّ
  .ردن استکق یظهور حقا یده بانید قت مراقبه به چشم سرّیحق

قت یه، و حقیاف در مساجد صورکه خدا باشد، ظاهر اعتد در خانیاف باکاعت یعنی .تهيليته بتخيب اف يفكاالعتو قال ره 
ه خانه دل از رذائل و از شواغل از یه خانه خدا از نجاسات و شواغل از عبادات، و تخلیاف در خانه دل، با تخلکاعت

  .مشاهدات
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ف کعبادت معتاف و کنباشد اعت كه اگر مسجد پاکچنان یعنی. فكعتيت مل يالب اف يفكت لالعتيطهر البيمن مل و قال ره 
  .ح نخواهد بودیاف صحکنباشد اعت كح نخواهد بود، خانه دل هم اگر پایصح

از جمله  كوقوف است با حق، و امسا یقیاف حقکاعت یعنی .كو اثبات و اهال كاف وقوف و امساكقة االعتيحقو قال ره 
  . باطل كاغراض و اثبات حق، و اهال

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  ة ريالدهشة و احل يف
وة ياحلمراد به ماء . ةاحلج يو نف ،ة و سقوط الدهشةرية للدهشة حالة، والبهتة قطع احلريوة، واحلياحل حبرما الدهشة غرق يف

رت یها حیشود و اول غفلت از دانائ می از علم خود غافل یلکق به یه انسان بعد از مشاهده آن حقاکه است، یبیق غیحقا
ه کت خود غافل شود بهته است، چنانیهشت است، و اگر از غفلت خود و از خوداست، و اگر از غفلت خود غافل شود د

ه سبب کرد کر یتعبة ویق، و بماء الحیحقا یدن در بحر هسته دهشت مسبب است از غرق شکن است یا یعنگذشت، و م
هشت است، و مقدم بر د یعنی، دهشت ياست برا یاست حالت یه غفلت از دانائکرت یمرده است، و ح يزنده شدن دلها

ه التفات به خود کاست  ین دو مادامیه اکرت است و سقوط دهشت، یه از خود هم غافل شدن است، قطع شدن حکبهته، 
  .ماند و نه دهشت می رتیشود نه ح یداشته باشد، و هرگاه از خود فان

ف رهانه يون فمن تعرض لطلب تعرة موجودية العبودريح مغفولون و يف كالناس مبا خلقواله مرهونون، و عن علم ذلو قال ره 
قة يحق يف ة االويلرية، فاحلريح يف ير، و بقيض لطلب علمه احرقه غلبة العلم العزة، و من تعرريح يف ية، و بقياحرقه نور الربوب

الضاللة  لمه ايلع ية و سوسة تؤديعبودال ة الثالثة يفريفر، و احلكب عن اخللق قذرويعلم ما غ ة يفية الثانرية زندقة، و احليالربوب
ة ية العبودريح ظلم علم رهانه جاهال و جبهله عاملا، و يف ف، و يفيض و التعريا بال تعرينه راضيره ون يفيكوالنباهة، والواجب ان 

 ه ايليؤديعلم ارهانه بعلمه  معرفة علم ارهانه، وجهله يف ه ايليؤديما خلق له ورهن به و يمله علحيمفوضا مستسلما مث ان رضاه 
اند  مردم گرو گذاشته شده یعنی .ةيف العبوديق تعريحقا ه ايليؤدية ية العبودريح ضه يفيه و استسالمه، و تفوريف سبب حتيعرت

از آنها فراموش  یحق تعال یعنین رهانت غافلند، یو مردم از علم ا ت باشدیه عبودک ،او يبرااند  خلق شدهدر عوض آنچه 
 یت و بندگیرت عبودین حیرد، و مردم در اکمغفولون ادا  تن جهیو از ا اند، دهرکه آنها فراموش که سبب شده کرده ک
 یت و باقید او را نور ربوبیشناساندن گرو بودن خود خواهد سوزان يس متعرض شود براکنند، پس هر ک می ستیز

در طلب ه ک یسکشأنه،  یقت حق است تعالیت حقیقت گرو بودن در عوض عبودیحق یعنیرت، ید ماند در حهخوا
ه یکسکرت، و یبماند در ح یچ نماند و باقیت او و رهانت او هیه از او و عبودکت گم شود ید در ربوبیاو برآ یشناسائ
طلب علم  یعنیرت، یخواهد ماند در ح یر حق و باقیثکد غلبه علم ین رهانرا او را خواهد سوزانیض شود طلب علم امتعرّ
ن یثرت علم اکند، به جهت کگم  كه در آن علم گم شود و علم و ادراک است حد ین رهان بیرهان چون علم ان یا

ن جهت گفت یت زندقه است، و مراد اول در شرف است، و از ایقت ربوبیدر حق یرت اولیپس ح. ر بماندیرهان و متح
ند و ک می لرت از خود و خدا هر دو غافین حیه اکنیت است، به جهت ایرت عبودیح يرکاول ذ ت، واالّیقت ربوبیدر حق

خود  یعنی ،بت او از خلقیه واقع شده است غیکزیه در علم آن چیرت ثانیار او، و حکت است و انیزندقه هم غفلت از ربوب
 خلقبته عن الیوقع غ یه به معنکرد کب ادا ین جهت به غیداشته است، و از ا یه خداوند او را مخفکاو غائب نشده است بل

طان قذر است و یگذشت و وسوسه شه کطان است، چنانیوسوسه ش یو علم بوجه رت در علم استین حیاست، چون ا
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و سوسه است  ،را افزود ةيبودعال ین جهت فیر، و از اکباشد در ذ یرت اولیه حکرت ثالثه یو ح. حق را فر است وجهۀک
ت، و دور ماندن یعبود تیفکیاست در  یر سرگردانین متحیه علم اکر را به ضاللت و غفلت، ین متحیشاند علم اک می هک

به رهانت  ین بودن راضیبوده باشد در حال ره که سالکن است یغفلت است، پس واجب ا یاز راه حق، و نباهت به معن
و نه درصد  ،طان استیه وسوسه شکد، ینه درصد طلب علم رهان برآ یعنیننده باشد، کم یخود واگذارنده باشد و تسل

او به رهن بودن او را  يرد رضاکن یرا بسوزاند، پس اگر چن ناقص کن سالیت ایربوبه نور کد، یقت رهان برآیمعرفت حق
و رهان و ارهان به . معرفت علم رهانت او يبه سو كرد در سلویه قوت گکج یشاند به تدرک می ت، ویدارد بر عبود یوام
او  و استسالم ،ر اویسبب تح یبه شناسائ شاند او راک می ،واحد، و جاهل ماندن او در حال علم ارهان او به علم ارهان یمعن

ن یت باشد و مقصود ایه ربوبکت یدن عبودیق شناسانیحقا يشاند او را به سوک می تیرت عبودیاو در حال ح ضیو تفو
خود، خود را در  كد در سلویه اگر درصدد طلب علم برآکد در همه حال خود را به خدا واگذارد، یبا که سالکاست 

ه به کند، کد خود را گم یست، و اگر درصدد طلب معرفت برآین کسب سالکن راه به یه علم اک ر آورد،یمعرض تح
ل علم خواهد نمود علم را قذر و فضله یت در طلب علم و تحصیه خودکچ بدست آورد، ینتواند ه کت خود سالیخود
  .شود یمتالش یابشت كه با اندکخواهد بود ) ع( یگفتن حضرت موس» یارن«ت یاکطان و در طلب معرفت حیش
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  ركالس يف

در وقت وصال چنان غرق شود  یعنی ،يدر وقت وصال غفلت اوست از ماسو کر سالکس یعنی .ر غفلة اهل الوصلكالس
  :فرمود شعر) ره( يه مولوکست، چنانیخودیر هم بکس یو معن. غافل ماند یلکر خود به یه از خود و غک

  رهندتا دمی از هوشیاري وا
  

  
  

  نهند می ننگ خمر و بنگ بر خود

ن زوال عقل چه به یز دهنده، و ایآور است، و زوال عقل تم ير زوال عقل خودکس یعنی .ر بعد رفع العقلكالسو قال ره 
  .یباشد و چه به اسباب اله یعیاسباب طب
شهود است، و  يعلم به سو يل علم است و انتهاعقل مح یعنی. ركالس ايل ريو انتهاء التح ريالتح انتهاء العقل ايلو قال ره 

  .ز دهندهیو زوال عقل تم يخودیشاند به بک می ریرآور است و تحیشهود هم تح
نها یه اکثرات است، ک ۀانیز میر رفع علم و رفع تمکس یعنی.املرسوم، و اخفاء املعلوم ير رفع الرسوم، و نفكالسو قال ره 
ر چنان کس یعنی ،تاس یقیه معلوم حقکماندن حق است،  یهمه مرسومند و مخف هکق است، یحقا یق اندو نفیرسوم حقا

  .از خود و علم خود و مشهود خود و از حق همه غافل ماند که سالکاست  يخودیب
در فناء  که سالکآن است  یقیر حقکس یعنی ،دورةكال یکدر بالتحرکال. بالصحو كرِدكَة ير من بقكغلط السو قال ره 
به  که سالکن است یر در اکس يزبالنفس، و غلط اندا يباشد نه بقااهللا بد صحوا و بقاء یه اگر به صحو آکرد، یمقام گ
و . دورت نفس نخواهد بودکر او هنگام صحو بدون کس ،مقام نشده د، و چونیام ناشده باز به صحو آد و مقیر آکحال س
  .بالنفس يا ممزوج است به بقایبالنفس است  يبقاه کنیباهللا است، و حال ا يو بقاواه صحکگمان خواهد برد  کسال

علم اهل  یو معند ره شهود به كشهود باشد و چه سرور بادرا كمراد به وجد چه ادرا .ركالوجد علم اهل السو قال ره 
  .ر علم آنهاستکنمودن اهل س كبه خود آمدن و ادرا یعنیر است، کالس

  .ر نفسکنفس امانست از م كبه نفس و ادرا یالتفات یاست و ب يخودیه بکر کس یعنی. ركر امان من املكو قال ره الس
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  هيقال رضوان اهللا عل

  احملبة يف
ية حقاحملبه کباشد چنان یه عرضک نستیمحبت نه ا یعنی .ةريقة الغيباخفائها حق لّكق النغمة، و ويباظهارها رق لّكة، ويقة مطو
است، و  ینیوکت تیه والینندگان ولوکعت یر بیه در غکق یز حقااست ا یقتیه محبت حقکبل ،ن برآنندیلمکء و متماکح

 عیعت خاصه وصل بدل بایه به واسطه بکامر است  یول یوتکه آن صورت ملیعت خاصه ولوینندگان به بکعت یدر ب
  تیب :ه فرمودکشود، و اشاره به آن صورت فرمود آن می

  نرسد ینهانب یتا امانت ز نهان           ح     یم دل نشود حامله زانوار مسیمر
انه یم االبوة والبنوة و آن صورت است ما به   1»مكقلوب ان يفميدخل االيا وملّ«ه فرمود کمان داخل دل یو آن صورت است ا

ه محبت کن است یا یز جلوه گر است، و معنیه در هر چکه حق است یرت اضافه اشراقیقت غیرنده، و حقیعت گیع و بیبا
ه آواز کقه را، چونیه خداوند گماشته است بر اظهارش نغمه رقک ،دهیاست پوش یقتیباشد حق یفیلکا تی ینیوکت تیه والک

شود عالم خود را و به  می رکّقت متذیآن حقوت، و به واسطه سماع آواز خوش کتامه دارد با عالم مل تخوش مناسب
دارد،  می اظهار کرمتناسقه حال خود را سالیمتناسقه و غ اتکند، و به حرک يه نتواند خوددارک یتیثید به حیآ می جانیه

دارد،  یخفه او را مکرت گماشته است یقت غیخود شدن و حقیردن و بک یحه زدن و غشین به آواز خواندن و صیو همچن
  .خود را حاصل سازند ين دو غالب شوند و مقتضایاز ا یکدام کتا 

ز یه بقاء نفس است، نفس نکمحبت در بدو امر  یعنی. ة ممزوجة باملرارةيالنها و يف بة،ية ممزوجة بالطيالبدا احملبة يفو قال ره 
زتر گردد و مرارت یه نفس و حظ او گم شود آتش شوق تکد ین چون به آخر رسکرد، لیگ می از محبت یخط و خوش

  .بوبت نفس از محبت بچشدیفراق را بدون ط
ت یاهل بداه کآنها  یعنی. ون من اللقاءقة حمترقون و وجلون فارياهل احلق اهل احملبة فرحون و منتظرون اللقاء، وو قال ره 
سوزند و در خوفند و  می ه اهل اواسط محبت باشندکقت یو اهل حق باشند، می د لقاء و منتظر لقاءیشادانند به اماند  محبت

و نفس  ندسوزند و در خوف تمام شد می است  یه هنوز نفس باقکه در اواسط کنیبه جهت ا باشند، می ننده از لقاءکفرار 
در خدمت جناب  یه مرحوم آقا صابرعلکنند کت یاکه سبب تمام شدن آنها است، و حکدهد از لقاء  می آنها آنها را فرار

ه اگر از کوقت در قنوت نماز بر خاطرش گذشت  یکنشسته بود،  ینیاربع یروانین شین العابدیان حاج آقا زیفردوس آش
ش او آمدند و فرمودند هان پدرسوخته اگر خالص ین، پیبه چنگ ا گر نخواهم آمدیص شوم دن شخص خالیچنگ ا

  آمد؟ یگر نخواهید يشد
اول محبت به واسطه غلبه نفس اشتغال است از محبوب به  یعنی .ره اول احملبة هلو، و اوسطها سهو، وآخرها زهوو قال 

ن نفس کرسد ل می محبوب به مشام جان كادرا يبو يقدره کسطش ار نفس طفل مانند است، و وکه کباطل،  يزهایچ
خود، وآخر محبت  ي، به واسطه بودن نفس و شغل نفس به هواهاكردنست از آن ادراکاست فراموش  یهم هنوز باق

فخر هم آمده است، و هر  یباطل هم آمده است، و به معن یزهو است، و زهو منظر حسن و حسن منظر است، و به معن
شود،  می شود خوش منظر می و باطل شود و چون درگرفته به نور حق یدر آخر محبت فان کچون سال ح استیصح یک
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  .شأنه یحق تعال يایبرکباهللا بر همه عالم فخر دارد به  يو بعد از بقا
به بالها تا نند ک می شیمحبت را در اول آزما یمدع یعنی .اريا اختاحملبة اوهلا اختبار، و اوسطها افتقار، و آخرهره  و قال 

  شعر .ذب از هم جدا شودکصدق و 
  عشق از اول سرکش و خونی بود                تا گریزد آنکه بیرونی بود

همه جهت خود را ه به کنیه به همه جهت محتاج است به حق، به جهت اکشود  می ملتفت کو در اواسط حال محبت سال
ار شدن یا صاحب اختیند، یگز می ه حق او را برکدن است یرگزشأنه، و در آخر ب یقت حق تعالیند به حقیب می محتاج
  .ندکشأنه هرچه خواهد  یارخانه حق تعالکه در کاست 

 یممضطره جاذبه جمال محبوب کمحبت در نفس االمر مسبب از اظطرار است،  یعنی .قة اظطرارياحلق احملبة يفو قال ره 
  .ازد بر محبتس

ه ادعا یکسکخفائها، پس ل است باکمو تریقت غیه حقکگذشت  .وراًيانت احملبة غكأ، اذاحملبة فقد اخط يمن ادعقال ره 
ل است به کقه مویه گذشت نغمه رقکرده است، و آنکرده است و خطا کقت محبت رفتار یندمحبت را به خالف حقک

  .ار استیاخت يست، و ادعا از رویاریاخت یاظهار آن در ب
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  يالدعو يف

ا معرفت به زبان انصراف از یمحبت  يدعو یعنی  .الطلب بعد وفرقة، و باالشارة جسارة و يف ،ذب و زوركباللسان  يالدعو
نفس باشد و داخل شدن است در مقام نفس و جهل،  يا مقام اعالیه مقام قلب کا از مقام معرفت است یمقام محبت است 

 یکنت و لباس نیچه زران اگیه بکردن است، کمعرفت  محبت و كتر ردنکا معرفت یمحبت  ين مقام دعویو در ا
و انحراف  یمحبت کردن دروغ حال ين مقام دعویپس در ان حجاب محبت و معرفت است،کمعرفت و محبت است، ل

 يو در حال شهود باشاره دعو است از محبوب،  یل بعد و جدائیردن دلکمحبت  يو در حال طلب دعو از محبت است،
ردن به کد گرفتار بهته باشد، و اشاره یه در حال شهود باکنیبه جهت اجرأت است بر محبوب،  محبت کردن جسارت و

ه در کردن است کن جرأت یمحبت از بهته باز آمدن است و به خود آمدن و در حضور محبوب ملتفت محبوب شدن، و ا
  .را ملتفت شودیریحضور غ
 یاول ةفقر .ام الغلباتكات باحيبيالغ يدعاو ات، و الثاينكام احلركحات بايالرمس ي، فاالول دعاونيجهمن و يالدعوو قال ره 

 ي، پس اول دعويست به اعتبار ما به ظهور الدعویم دعوین فقره تقسیبود به اعتبار اعضاء ظاهره و باطنه، و ا يدعو میتقس
به  ات الباطنةكرة و احلرهلظااالعمال اشأنه من  یه حق تعالیآثار باق یعنیات، یمحبت است به رسم يا دعویت است یعبود

ا به سبب یات، کنند در حرک می اریاخت یرا ب ين دعویات صاحبان اکا حریگوه کات، کحرهاي ندرکم کشهادت ح
ات باطنه، به جهت کات ظاهره و چه حرکات، چه حرکدر حر ين دعویشود ا می رهها ظایات، کحرهاي  ردنکم کح
ه یبیاست به احوال غ ییو دوم دعواها. مبدأ ياست در باطن به سو یاتکز حریان را نیه ذوق و وجدان و شهود و عکنیا

ام کن جهت گفت به احی، و از اکار سالیاخت بدون املبدأ ايل كالسال كث حتريشواق الغالبة حبالامن االذواق و  کسال
مصدر باب افعال خوانده ام که احکز است ی، و جاکار السالیاخت یعل غالبة حاالتهاي  ردنکم کحبه  یعنیالغلبات، 

رون ید مداخله نفس بیاز ق یعنیات را، کحر کدن سالیم گردانکحمات است به یرسم يه دعوکن باشد یا یه معنکشود، 



 

75  

ا یاغرض نفس  1كرا از اشتبا ين دعویات اکرون آوردن حریب یعنیرا،  ين دعویحرکات ادن یا محکم گردانیآوردن، 
  .از زوال

 د، والثاينيوصف بع يعبد نفسه باظهار نفسه، والدعويقة و هو نفسه يوالحق نةيع بالبفاالول مد ،نيهمن وج يالدعوره  و قال 
باللسان ناطق وله ب يدعيع مديق تنطق عن غلينة و حقايه ريغبء من وصفه ناطق وجود قلبه و بغرفؤاده، وهو مترب ه ول سر

و آن  ،کبه اعتبار شخص سال يدعو يگر است برایم دین تقسیو ا .هيله ولدباللسان وال آلة، دعواه وصف من اهللا و تفض
نه از اعمال جوارح یه نه بک ،اصعاظ و قصند، چون اغلب وک می ا محبتی یبندگ يبلسان خود دعو یه مدعکن است یا

 ندک می بادتنفس مقابل عقلش ع ین مدعیاو، و ا ين دعویدارد ا یقتیر، و نه حقسکع و تدارد،و نه از رنگ زرد و تخشّ
نفس مقابل عقل را به سبب اظهار  کند می خود او عبادت ین مدعیا ایت، ین ادعاء به سبب اظهار خودیخود را در ا

و . ت باشدیا عبودیه محبت کور، کقت مذیار دور از حقیاست بس يرکذ یعنی ،است یوصف ين دعویت خود، و ایخود
است از اعمال جوارح، و  ينه و شاهدیب ین مدعیا ينده، و برایگوند بدون زبان ک می يه اظهار دعوک است یدوم مدع

نفس باشد،  يه طرف اعالکاو  ق عبارت است از سوزش سرّیه آن حقاکند، ک می ه به زبان حال تنطقکاست  یقیحقا
ق آن یقاا مراد به حی ،قلب يعطش مرتبه اعال یعنیرفؤاد او، غا طرب و وجد قلب او وبیو وجدان قلبه  ،ه گذشتکچنان
است از و صف  كن شخص پایاو تا آخر، و ا ند از سوزش سرّک می شفک ق مشهودهیاوست، که آن حقا ق مشهودهیحقا

او  يه دعوکر اعضاء، بلیر خود بدون زبان و بدون سایغ به يناطق است به دعو ياتصاف خود به صفت دعو یعنیخود 
ن وصف قائم یا یعنیخدا و تفضل خداست و در نزد خداست،  است از یا ناشیاز خدا و از تفضل او،  یاست ناش یوصف

  .به خداست
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  ةريالغ يف

وصف به، و يله وصفا  كتريه احلق مل يان نفسه، و من غار علينس ته ايلريه غورد ،ع اخللقيمج يقة نسياحلق ياحلق عل يمن غار عل
ت و یبه حم هه از آن به اعتبارات مختلفکاست  یرت نفسانیا غیرت یغ .بهة عن العلم ريقة الغينعت به بل اغناه حقيالنعتا
ن و یرت دیندارد، مثل غ یقتیده شده و حقیشکرت یو غرت آورنده یغ ۀانیست میرت اضافه این غینند، و اکر یت تعبیعصب
ه صحوالمعلوم کاست  یرت وقتین غیاست و ا یرت عقالنیا غیو. بت اقاریت مذهب و ملت و عصبیرت ناموس و حمیغ

ق معلومه هم یرت است، و حقایقت غیق حقیشده باشد، و آن ظهور حقا کق مشهود سالیاز حقا یه بعضکشده باشد، 
ن یکانه نباشد لیدر م يگرید یعنیشأنه خلوت داشته باشد،  یه با حق تعالکنست یهمه وقت در طلب ا کهست، پس سال

ن مقام یق، چون به ایاست از حقا یقتیرد و نه موصوف و مشتمل بر حقرت دایقت غیده است نه حقین مقام نرسیتا به ا
ند و کدا یاشتداد پ كابد، و اگر اندییند و خلوت مک می دایقت پیرت است حقیه غک ین طلب خلوت با حق تعالید ایرس

 رت آورد، موضوعیشأنه بر او غ یه حق تعالیکسکند، و ک می ن خلوت فراموشیند از خود در اک می دایالمحاله اشتداد پ
ه کنماند، بل یباق یچ خوبینگذارد و ه یچ وصفیاو ه يپس برا .انه بردارد و خود وجود او شودیرا و وجود او را از م او

  .ه علم او هم به حق نماندکوصف و نعت او وصف و نعت حق باشد بل
ه کنست یا زش ارت عارف بر ربیغ یعنی .هبون عبد ريكنفسه ان  يه و علريون لغيكه ان بر ية العارف علريغو قال ره 
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  تیب :لیما قکان باشد یدر م يریه غکند و نخواهد یرا با او بیریغ
  ترك سجده از حسد گیرم که بود
  این حسد از دوستی خیزد یقین

  

  
  

  این حسد از عشق خیزد نزجحود
  که شود با دوست غیري همنشین

  

ه کد معلوم شود یبا و .مثل خودش یخواهد از بندگ كر را پاه ساحت پروردگاکن است یبر خود او ا کرت سالیو غ
  .قت استیر مقام حقیرت در غین غیا

 يه شناساکعارف  یعنی .العارف امضاء املراد بالقدرة ية احلق علريالقدرة، و غ يفبه ضرورة تنر ية العارف علريغو قال ره 
رت بردن مجال ین غیدر ا یعنیشود،  می اریختا یرت بردن بر ساحت حضور بیق نمود در غیحق شد و مشاهده حقا

ن است، یخود نه چن يرت حق بر شناسایان ضرورت است و غیب ،ةالقدر یو تنفابد، ی نمی اریمقدمات علم و اراده و اخت
ه از کن است یمراد او ا یعنیند، ک می ند و امضاء مراد خودک می مت و مالحظه حال عارف خودکعلم و ح يه از روکبل
و در هر  .است همراحل و مقامات و احوال مختلف كن را در سلوکیه سالکد دانسته شود یدارد، و با كپا یهستش یآال
نزل بر ن بزرگوار میلمات اکند، و تفاوت ک می ظهور يرت به نحویاز احوال غ یکاز مراحل و مقامات و با هر  یک

  .تفاوت احوال و مقامات است
 یه ضرورت وقتکن است ین فقره با سابق ایتفاوت ا. نة من احلق اظهار االرادةاالرادة، و الضد ياحلق جتر ينة علالضو قال ره 

ند و یب يخود اراده ا يبرا که سالکاست  ین فقره  در حالیچ اراده نماند، و ایه هکه مقام عارف برتر باشد کاست 
خود  ةملتفت خود و اراد کچون سال یعنیرت حق بر بنده اظهار اراده است، ین مقام غید، و در اید برآیدرصدد تجر

  .ن در نظر عارف فرق داردکفهمد،اگرچه امضاء مراد در اظهار اراده است، ل می اظهار اراده یهست از حق تعال
رت حق چون از صفات ذات است بر یغ یعنی .ا من صفات الذاتاالخرة الّ ا و ال يفيالدن احلق يف غريةرفع يالو قال ره 

ت یت است هست  چون خودیتا در مقام خود یعنیا است هست، یه تا در دنکرت عارف یشد به خالف غ داشته نخواهد
  .ماند نمی ه موضوعکرت نماند یه آخرت بنده است غکبنده برداشته شود 

  .رت بنده سبب فناء اوستیغ یادتیا زیرت حق سبب فناء بنده است، یغ یادتیز یعنی. ة الذهابريادة الغيزو قال ره 
 يه براکگذشت . ة احلق حتمريم، و غكقة حية احلقرية العلم علم، و غريغة، فرية، و للحق غريقة غيلحقلة، وريللعلم غره قال و 
ا سبب علم است، یرت او مسبب از علم است، یمقامات و مراحل و منازل است، چون در مقام علم واقع شود غ کسال

به  یسکه کرت آورند، و نخواهند یه غیقت مرتضویمخالفات  طر ایهره طعت میه بر مخالفات شرکرت صلحاء یچون غ
ن است یعلم ا يرت بودنش مسبب از علم واضح است، و سبب بودنش براین غیند، و اکقت رفتار یا طریعت یخالف شر

شود  یق ناشیه از شهود حقاک یرتیو غ. دیآ یق برمیرت در طلب علم موافقات و مخالفات شرع و طریبا غ که سالک
ن مقام یدر ا کت سالیر معلوم، و چون از خودیبه طرح غ کرت را بر سالیردن غکم کسبب است ح یعنیم است، کح
چ یه کرت حق چون از سالین غکست، و لین جهت حتم نیرت، و از ایغ مکند از حکشود تخلف  می است یباق يزیچ
  .ستین نکه تخلف ممکرت حتم است، یغ نیم اکگذارد ح نمی یباق

ن ین سابقیمراد به سابق .نية باحلق فعل العارفريوالغ ،نيقة فعل السابقية باحلقريو الغ ،نية بالعلم فعل الصاحلريالغ و قال ره
  .افته باشندیبالحق  يه بقاکباشند  می ن آنهایباالضافه است، و مراد به عارف

 شأنه یرت صفت حق است تعالیچون غ .بلقاء احملبوبه ابدا، و من احرقه احملبة امخد ناره ة مل ختمد نارريمن امخده الغو قال ره 
در محبوب خامد  يا فنایمحبوب  يابد، و چون محبت صفت محب است بلقایرت خمود نینار غ کسال يبر فرض فنا
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  .شود
ه کن است یرت در نزد وصول ایقت غیحق یعنی.عبده كلثون ميكاحلق ان  يعل الوصول ان تغار ة يفريقة الغيحقو قال ره 

  .او باشد ةبند ین حضرت حقیه شک که مثلکنیحق را از ا يم بشماریبر حق، و عظ يت آورریغ
، یاو باش ةکه مثل تو بند دیرتت آیغ ینکخود  یه نظر به پستک یگاه یعنی. كون ليكه ان يعلة ان تغارريقة الغيحقو قال ره 
  .یخود ده یآقائه او را نسبت به ک دیرتت آیغ یمقامات و عظمت حق کن که نظر به یو گاه

 یعنی. الروح و تطلب املوت بعد املوت ية تقتضريقة الغيو حق ،وة بعد املوتيالروح و تطلب ح يقة احملبة تقتضيحقو قال ره 
تر به محبوب شود و آتش یکد، پس هرچند محب نزدینما می محب یستین ياشتداد دارد و اقتضا يحبت اقتضاچون م
جان یه ين به اقتضاکاهاند، لکز بین کسال ياهاند و از نسبت افعال و اوصاف به سوکت محب بیزتر گردد، از انانیشوق ت

محبوب  يه به لقاک یگم شود، مگر وقت یلکت و نسبت افعال و اوصاف به یدن انانیاهکه محب بعد از کمحبت نگذارد 
ار محبت به لقاء نه کماند، چنان یباق يو نه از محبت او اثر کسالاز ه آن وقت نه کگم شود در محبوب  یعنیز شود، یفا

، یآورد نه افروختگ یستگکرت بنده چو ن صفت حق است شیرت حق و چه غیرت چه غیمحبوب خامد شود، و اما غ
  .نماند يو اثر يخبر که از سالکگر را تا آنجا یاهاندن دکند کاهاند اقتضاء کپس هر قدر از او ب

اء الفرار ياث احلريالوجود، الن م االسم و تفترق يف هما واحدة يفثاء، و موارييحلقة اية من حقريق الغيثر مراتب حقاكا رهو قال 
ن هم معلوم یح، و ایه منفعل سازد صاحب خود را از ظهور قبکست یا قوه ایح .اءية الفرار من احلرياث الغريمن اللقاء، و م

 یه حق تعالکرت آورد یغ ير مرتبه اه دکار است، یبس كسالرت به حسب مقامات و منازل و احوال یه مراتب غکشد 
ه فعل کرت آورد یغ يشود، و در هر مرتبه ا نمی یا ناشیرت از حیرت و صفات غین مرتبه غیر شود، و در ایغ شأنه رب

 یخود سالک نسبت بندگ هکآورد  رتیغ ين است، و در مرتبه ایرت صالحیه غکصادر شود  يگریا دیح از نفس او یقب
ه کرت آورد یغ يو در مرتبه ا داشته باشد نسبت باو، یرت آورد که حق نسبت آقائیغ ي، در مرتبه احق يداشته باشد برا
 یا ناشیقت حیرتها وآثار آنها از حقین غیو تمام ا ،داشته باشد نسبت به بندگان یآقائ ا حق نسبتی یبندگ بشر نسبت

رت یز هست، مگر غیرت نیغ ن اقتضا در مراتبیح است، و ایانزجار از ظهور قب یا مقتضیقت حیه حقکرا یشود، ز می
ة ریث الغیثر موارکن جهت ایاست، و از ا یقت محبت ناشیه آن از حقک، يگرید  يشأنه آقا یآوردن بر بودن حق تعال

ح است بر یا از بابت انفعال از ظهور قبیح ين اقتضاکاست، ل یمحبوب را مقتض يرت هر دو فرار از لقایا و غیفرمود، و ح
ن جهت فرمود یبرد از ا می ن حدت انفعال رایح، و ایت بر ظهور قبحد رت فرار است از لقاء از بابتیغ يب، و اقتضامحبو
  .استیح يه مقتضاکاز انفعال  یعنیند، ک می ایفرار از ح يرت اقتضایه غک
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الوقت  يف

 یه آن حالیه علویه علیمراد به وقت در زبان صوف .تمان الوقتكبثلث، حفظ الوقت، و شرط الوقت، و  قفوائد االوقات تتعلّ
ن احوال بعد از مراعات یشأنه، و فوائد ا یا از جانب حق تعالیا داخله یشود بر شخص از اسباب خارجه  می ه واردکاست 

ه قبض یکطان و از انزجار نفس از حالیاز مداخله نفس و ششود، اول حفظ حال  می حاصل کسال يسه خصلت برا
است و با مناعت و  یاله یبیه آن حال مهمان غکرا یه حفظ ادب باشد زکآورنده است، دوم مراعات شرط حال 

رنج است برنجد و از مهمانخانه دل برود، االچون زودبماند و  ینک ییکن يو پرستار ياگر مهماندار زالوجود است،یزع
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نت ورزد است اگر اظهار داشته شود خداوند ضّ یبیاز اسرار غ ه آن حالکرا یار زیاست از اغ م پنهان داشتن آن حالیس
  . وقت من باب استعمال ظرف است در مظروف مجازاً و استعمال ،دیه من بعد اسرار خود را بر تو ظاهر نماک

 یعنی. لوقتوقته فوقته له و هو حجاب ا وقته فهو لوقته، و وقته حجاب، و من اراد احلق يف من اراد من احلق حظه يفو قال ره 
، و یحق تعال كحال است و آن حال حجاب اوست از ادرا ةبند که حظ خود را از حال خود بخواهد پس آن سالیکسک
  .س ساتر حال خود خواهد بودکن یاو نافع خواهد بود و ا يه حق را بخواهد در حال خود آن حال برایکسک

از سواقط  که در نظر سالکاست  یمراد بحشواوقات حاالت .ق االوقاتيعرف حقايمل حشو االوقات مل حيمن مل و قال ره 
است تحمل  یو مهمان الهن احوال از جانب حق است یه اکق احوال باشد یحقا يه شناسایکسکن کفائده، ل یاست و ب
 جهوه عبارت را بدو کگر حاصل شود، ید یند سواقط احوال را شناسائکرد سواقط احوال را، و اگر تحمل کخواهد 

  .ردک ین معنتوا می
طان است، و یات شب خوردن از لمیغفلت و فر یعنیچون اغترار  .الوقاتادر ك اياالوقات من بقا يصفياالغترار و قال ره 

را خداوند در غفلت  کسال 1»افاذاهم مبصرونروكطان تذّين اتقوا اذامسهم طائف من الشيالذ انّ«مه یرکبه مضمون 
دورات نفس و که یه احوال او از بقین انزجار و توبه تصفیجار و توبه آورد، و در ابه مقام انز يه به زودکنگذارد، بل

  .افتیطان اصطفاء یب شیدر فر)ع(ه حضرت آدم کد، یمداخالت غفالت نما
ه حال خود را در حال وارد بر او شناسا نشود، یکسک یعنی .وقته فاته وقته و هو مع وقته مات عرف وقته يفي من ملره و قال 
ن همان حال و گم در همان حال خواهد بود، و او و حال یه عکچ شأن نخواهد داشت، بلیحال وارد بر او ه يو سواپس ا

ند که خود را در حال خود گم نیکسکه کن است ین عبارت ایجان خواهند بود، و مفهوم مخالف ایاو هر دو مرده و ب
  .ز خواهند بود و هر دو جان خواهند داشتیو چس و حال او دکن یحال خود باشد در ورود حال بر او ا يشناسا

ه اهل ک کیسال یعنی. قة حلقيو و قت حق ،قةياوقات ثلثه، وقت نفس لعلم، و و قت علم حلق ن يفبوتقلّيق ياهل احلقاو قال ره 
ت افتن اسی ین حال علم و دانائیت اید و غایآ می در حال نفس ین سه حال، گاهیند در بک می ق شده است گردشیحقا
  تیب .ه گفتک كسال يو زندان بودن او، و شرافت علم وسعه او برا نفس یبه پست

  گر به علم آئیم آن ایوان اوست
  

  ور به جهل آئیم آن زندان اوست

حال علم طالب شهود و و ه علم کقت است یجه به حقن حال تویت ایشود و غا می دایپ یاو حال يدر مقام علم برا یو گاه
به حق  ،شود می ن حالت منجرّیشود و ا می دایپ يخودیبو وجد و سرور  تقت حالیدر آن شهود حق یان است، و گاهیع
  .ق استه شهود طالب تحقّکشأنه  یتعال

ه حجاب کد چنان باشد یبا کحالت سال یعنی. ادة الوقتيللوقت زو  ، الوقتنيالوقت حجاب الوقت، والوقت عو قال ره  
ن خود یه آن حال عکنیه ملتفت حال خود نباشد، و حال اکچنان گم شود در حال خود ه ک ین معنیخود حالت شود، به ا

ن حال وجد و یانسان ع يبرا ۀیه حال طارکن است یا مراد ایحجاب خود شود،  یئیه شکب است یه عجکحال است، 
شود در  می دایپ کسال يه برایکحال یعنیاد شدن وقت، یوقت است ز يدا شود، و از برایه از آن حال پکست یسرور

دا شود و جدو سرور از یپ کسال يبرا یه اگر حال درستکنیوقت است افزودن وقت به ا يا از برایاد است، یاشتداد و ازد
  .عقب خواهد داشت
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 وقتا فوقت ريالغ كان ذلك، و ان ريوجدالغ كان ذلك وقته ريغ وقته فاته وقته، فان وجد وقته يف من غفل عن وقته يفو قال ره 
د یبا .الوقت ة الوقت فما اعز، و صار الوقت حجد الوقت من الوقترجيه وقت يف  وقت ردرير، و الغك بعد فوت الوقت مريالغ

ر یو غ یئیم و رضا و عفو از مسیل و تسلکاهللا و تو یاست مثل حب ف کبر سال ه مراد به وقت آن حال واردةکدانسته شود 
اهللا باشد  یه آن حالوت و بهجت و لذت بردن از آن حال حب فکگر دارد ید ۀینها باز حالت طاریاز ا یکنها، و هر یا

، فوت  اهللا  ین حب فیت و حالوت ادا شود اگر غافل شود از آن بهجیاو پ ياهللا برا یه حالت حب فیکسکپس  مثالً
اهللا  یر حب فیز غاهللا آن بهجت و لذت و حالوترا ا یاهللا، پس اگر در آنحال حب ف یخواهد شد از او خود آن حب ف

ا از یر ملذّات نفس باشد یر، و از حال حب منصرف شدن چه آن غیابد خواهد بود آن ادراك او ادراك کردن آن غیب
گر باشد، از احوال سالّك، پس آن بهجت و حالوت بردن از آنحال و یاهللا حال د یر حب فیاحوال سالّك، و اگر آن غ

ه کخواهد بود  یحالاست  كه از احوال سالکر یخواهد بود، و آن غعه نفس یو خدانصراف از آنحال حب مکر 
از  اهللا را مثالً یرد حب فکد خواهد آن حال، و مجرّ ياهللا به سو یاهللا از حب ف یبرگردانده شد، آن حالوت حب ف

ز یقدر عزپس چ ،اهللا ین حب فیاهتمام به ا ياهللا حجت و برهان از برا ین حالوت حب فید همیحالوت، و خواهد گرد
شود و به  می ه در مهمانخانه دل انسان واردکاست  یاله یبیمهمان غ كه حاالت سالّکه گذشت ک، کاست حال سال

  .دیگر نایبرنجد و د یم خدمتک كز زودرنج است و به اندیه مهمان عزکرد، کد یبا يپرستار یکین
و نظر  را اهللا یاهللا به نظر آورد حالوت حب ف یب فدر حال حه یکسک یعنی. وقته فهو وقته وقته ايل من نظر يف و قال ره

ا یه گوک ،اهللا یهمان حالوت حب ف ينخواهد بود سوا یاو شأن ياهللا برا یاهللا و نه به دهنده حب ف یند به خود حب فکن
  .اهللا است یخود او همان حالوت حب ف

است فهم و کیا در یباشند و گو می یالمعن بیاست قرکیفطانت و  .اسة معرفة الوقتكيالفطنة حفظ الوقت و الوقال ره 
س آن کیردن، و ک خدمت یکیند به نکه تواند حفظ حال کشخص فطن آن است  یعنی ،شتر باشد از فطانتیب كادرا

  .ردک يپرستار یکید به نیه باکز و زودرنج است یاست و عز یاله یبیه مهمان غکه شناسا باشد حال خود را کاست 
ه از خود فراموش یکسک یعنی. هينفسه فوقته عل وقته من وقته ايل له، و من نظر يفوقته فوقته  نفسه يفمن غاب من و قال ره 

اهللا از  یند در حال حالوت حب فکه نظر یکسکآن نافع خواهد بود، و يپس آن حال برا ،اهللا مثالً یند در حال حب فک
  .افتاده ینیخود ب ه از حال بهکپس حال او و بال او خواهد بود  اهللا، ین حب فیا

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  اجلمع والتفرقة يف
و مقام ظهور یاست و نه رسم یه در آن مقام نه اسمکب دارد یمقام غ یه حق تعالکبدان . اجلامع و التفرقة علمه اجلمع سر ،

ر اسماء و صفات است ن مقام ظهوینند، و در اک) ع(یت علیو علو) ص(ير به مقام محمدیه از آن تعبکدارد به فعل خود 
ه ک یتیثین به حک، لیبوجود واحد جمعاند  ق جمعین مقام تمام حقایه در اکق، بلیثرت حقاکثرت اسماء و صفات نه کو 

ق هست یز تمام حقایب نیو در مقام غ شود، می داین مقام پیدر اه تمام اسماء کآنها به نحو جمع هست،  ياسم و رسم برا
ر به جمع ین مقام تعبیماند و نه رسم، و از ا می ه نه اسمکب است یه مقام غکبل ،ن مقامیر است دیچ نین اسم و رسم هکل

ه تمام کنند، کر یجمع تعبه به مقام یلکه و نفوس یلکاز مقام عقول  ینند، و گاهکر ینند، و از مقام فعل به جمع تعبکالجمع 
نند، و از عالم مثال به مقام کر یبه مقام جمع الجمع تعب موجودند، و از مقام فعل ین دو مقام بوجود واحد جمعیق دریحقا
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نه یآئ »هالّكم آدم االمساء وعلّ« مهیرکنند و چون انسان به مضمون کر ینند، و از عالم طبع به مقام فرق الفرق تعبکر یفرق تعب
رد تا کاست تصور ه مظهر حق کد در انسان یشود بایپس آنچه درباره حق و خلق گفته م ،حق و خلق است يسراپانما

ه علم آن صنعت کاو مل يه برایعلم ا صاحب فنونیه صاحب صنعت است ک یپس انسان. و تصور آن كآسان شود ادرا
ه در همه کشود،  نمی که با اوست و از او منفکآن مل ياریودر غفلت و هوش يداریه در خواب و بکا آن فن هست، ی

 ه را در آن حال به نظرکه آن ملکگر هست یاو حالت د يمند، و برانا می ا عالم آن فنیحال او را عالم آن صنعت 
و . آورد نمی ق را به نظریا دقایل مسائل یصن تفکداند، ل می ا آن فن رایق آن صنعت یه دقاکشود  می آورد و ملتفت می

ق آن یا دقایآن فن ه مسائل کگر هست یو انسان را حالت د. مقام جمع است یمقام اول مقام جمع الجمع است و مقام ثان
عالم مثال است، و مقام  ۀن نمونیال باشد، و ایار در مقام خکق آن یل مسائل و دقیه مقام تفصکآورد  می صنعت را به نظر

تاب کا در یا مسائل آن علم را بر زبان آورد یار آورد و در خارج صورت دهد کق آن صنعت را به یه دقاکگر هست ید
 یند، و ثانیگو یمقام فرق الفرق، و اول را فرق علم یطبع است، و اول مقام فرق است، و ثان عالم ن نمونۀیند، و اکثبت 

ن دو مقام مقام یه اکاعم است از جمع و جمع الجمع، » الجامع الجمع سرّ«ه ک، پس فرموده آن بزرگوار ینیرا فرق ع
ه صفحه کرا یعلم حق است در هر دو مقام، ز شأنه، و تفرقه مقام یو مستور جامع است و جامع مراد حق است تعال یپنهان
ز مقام علم حق یشأنه چون صفحه اذهان است نسبت به انسان، و مقام جمع و جمع الجمع هم ن یان نسبت به حق تعالیعا

است  یلیرد، و مقام فرق چون علم تفصکر یتعب است و مستور است از آن به سرّ ین چون علم اجمالکشأنه، ل یاست تعال
  .ردکر یاز آن به علم تعب اارکو آش

د یو مر یشأنه مراد است به وجه یحق تعال .قة املراديد حلقيد، و التفرقة اظهار املرياجلمع مجع املراد قبل اظهار املرو قال ره 
جمع جمع  یعنیعبارت دو سه احتمال دارد،  یمعن، پس یدند به وجهیو مر ی، و خلق هم مرادند به وجهیاست به وجه

ردن کا جمع جمع یه موجودات باشند، کد یش از اظهار داشتن مریه حق باشد تمام موجودات را پکاست  ردن مرادک
قت مراد را یر حقمه حق باشد کد است یردن مرکه حق باشد آنها را، و تفرقه اظهار کد یش از اظهار مریموجودات است پ

ا تفرقه یه حق است، کقت مراد یاشند به جهت حقه خلق بکد را یدن حق است مریا تفرقه ظاهر گردانیه خلق باشند، ک
  .ه حق باشدکقت مراد را ید است مر حقیدن مریظاهر گردان

قة مراده، و يان اجلمع حقكقه بالعلم، فقة فريق فمن مجعه احلق باحلقهواجلامع املفر و اهللا تعايل ،اجلمع و التفرقة حالتانو قال ره 
ه یکسک، پس کسال ين دو دو حالت است برایه اک كست در جمع و تفرقه سالن فقره شروع ایا .ط علمهيالتفرقة شرا

ت یه مقصود از خلقت اوسعه و جامعکن جمع نگذارد، یه صحوالمعلوم باشد در اکقت یند به واسطه حقکحق او را جمع 
ن به ذات یمیاز ذات الب ین تقلیشاند تا در اکثرات است که مقام کبه مقام علم  یعنیاوست، پس او را به تفرقه اندازد، 

رد کحمل  اًط را مجموعیط ظهور علم او، و شرایقت مراد حق، و تفرقه شرایابد، پس خواهد بود جمع حقیمال کالشمال 
  .ثرات را داردکه تفرقه کنیبه جهت ا
ند کاو را منصرف ه خدا یکسک یعنی. م االختباركح يامه علكاح ار و تفرقة االعتبار، تفرقتيمن مجعة احلق من االغو قال ره 

او را به مقام فرق خواهد  1ذات الشمالهم بلقنم کشاند او را به حکه به مقام جمع کنیار و از تفرقه نظر به سبب ایاز اغ
دن او باشد از یه اختبار و خالص گردانک یمکبر ح یعنی ،م االختبارکح یعلة امه واردکثرت احکن شخص تیو ا ،دیشانک
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م یم و نامالید مالین شخص چون به تفرقه آیو ا ،ردن حق به جهت اختبارکم کا بر حیر ردن اختباکم کا بر حیغش، 
ردن نظر را کنها به جهت اختبار خواهد بود، و به اعتبار ادا یشمار خواهد بود، و تمام ا یب یار، و اوامر و نواهیاو بس يبرا

  .باشد يریاظ و عبرت گد اتعیبا که نظر سالکنیبه جهت اشاره به ا
 یعنی. ان وصفه و نعته ما مجع بهكقه بوصفه فهو جمموع بشرط، و من مجعه احلق مبراده فريمن مجع مراد احلق و مل قال ره  و
خود را، و رون آورد یب یطانیو اغراض ش ینفسان ياز تفرقه هواها یعنیت باشد، یه عبودکند مراد حق را که جمع یکسک

ن شخص مجموع یه اغراض و اهواء باشد، اکبه سبب صفات منسوبه به خود او  ت را بر اهواء خودین عبودیمتفرق نسازد ا
ا به سبب مراد یند در مراد خود که خدا او را جمع یکسکو  ،ت باشد بر اغراضیه عدم تفرقه عبودیکخواهد بود به شرط

س مجموع کن یا یعنیه ما جمع به است، کاو همان مراد حق  یت باشد خواهد بود صفت او و خوبیه عبودکخود 
  .رون آمدهیه از خطر بکه خطر دارد و مخلص به فتح الم کسر الم کر مخلص به یبالشرط خواهد بود نظ

ه است از ه مادک ینیوکشأنه دو قسم است، اراده ت یحق تعال ارادة .قة مراداهللاياجلمع غلبة مراداهللا و التفرقة حقره و قال 
دن و ظاهر ه جمع غالب شکن است یعبارت ا یسخط تابع اوست، و معن ه رضا وک یفیلکت ةو اراد ،رضا و سخط يبرا

 ینیوکت ةه ارادکت اراده یثیقت مراد خداست، از حیه باطن و حقکاست  ینیوکت ةبه اراد ۀشدن اراده حق است، و تفرق
  .است یفیلکو مراد ت یفیلکت قت ارادةیحق

ر نه یبکجمع در عالم  یعنی .بانه من معلومه بعلمهامه، و التفرقة ما معلومه عن معلو اجلمع ما استأثر به من علمه يفو قال ره 
ه مأخوذ از که عبارت از علم اوست درباره معلوم کمنفرد است به او،  یه خود حق تعالکست یزیآن چ کجمع در سال

ه عالم فرق و کرقه و تف» هيما علمهم عل يه فاوجد هم عليماهم عل يعلمهم عل«ه کن است یه اشاره به اکخود معلوم است 
ه او عبارت از معلوم اوست ظاهر داشته است به علم خود، کاست او را ه ظاهر داشته کاست  يزیفرق الفرق باشد آن چ

  .هر داشته استظامت کح ياز رو یعنی
هو جمع الخلق و  وجه آخر للجمع و. خلقه، و التفرقة ما اظهره بعلمه من خلقه ملراده اجلمع ما مجع احلق من مراده يفو قال ره 
 يزیجمع آن چ یعنیر، یر  و عالم صغیبکه جمع در صعود باشد در عالم کردن کمقام الجمع بعد از خلق  یرجوعهم ال

دن آنها بوده است یه مراد او برگردانکردنش خلق را، که آن عبارت است از مراد حق در خلق کند حق که جمع کاست 
از  یعنیه ظاهر داشته است اورا به علم خود، کاست  يزیو تفرقه آن چ ،قه آوردنردن و به تفرکبه مقام جمع بعد از خلق 

  .ه بردن به مقام جمع باشدکرده است کمت به جهت آنچه اراده کح يرو
شأنه چه  یمراد حق تعال افق شدن است باجمع بعد از تفرقه مو یعنی .و التفرقة موافقة العلم ،اجلمع موافقة املرادو قال ره 

ه تفرقه به که گذشت ک یع در صعود است، و تفرقه موافق شدن است با علم حق تعالمه مراد جک ،ریو چه در صغ ریبکدر
  .لذات همان جمع است نه فرق اه مراد بکعلم حق است و مراد بالعرض است نه مراد با لذات، بل

 يگر است برایوجه د. ق مجعهياملعلوم به من حقامعلومه قبل وجود املعلوم و التفرقة ماطلب  يف اجلمع علم اهللا تعايلو قال ره 
ه عالم جمع و جمع الجمع هر دو علم حق است به کجمع علم خداست در معلوم قبل وجود المعلوم  یعنی ،جمع در نزول

ق جمع یز بعض از حقایمعلوم به سبب آن چند ک می ه طلبکاست  يزیموجودات قبل از وجود موجودات، و تفرقه آن چ
رون آمدن یه باز قو یعنی ،نند مقام جمع راک می ثرت تمام موجودات به اراده و بدون اراده طلبکر تفرقه و عالم د یعنیرا، 

  .دنیت جمع رسانیو خود را به فعل
ا ان موسومكبه بعد ما  يبعد تفرقته، و مس مجعاًع فصار تفرقة قد مج يقع علياجلامع، و اسم اجلمع  اجلمع حال و اهللا تعايلو قال ره 
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جمع  یعنیت در وجود، یتواند هم باشد به جمع می ا در وجود، و اشارهیدر عبادات  کت سالیاشاره است به جمع .هريبغ
ق یت در حقایرون آوردن آنها از تفرقه اغراض و اهواء و چه جمعیت عبادات و بیچه جمع کسال ياست برا یفیحال شر

مال آنها که آخر مرتبه ک یکات و وصول آنها به مقام جمع هر ت تمام موجودیمشهوده و وصول به مقام جمع و چه جمع
ننده خداست نه بنده، و اسم کثرت است، و جمع که به خالص شدن از غالف کر یبکا وصول به عالم جمع عالم یباشد، 

ز وجود نه قبل ان جمع جمع بعد از وجود معلوم است یا یعنیده، یه به مقام جمع رسک بر تفرقۀ شود می ن جمع واقعیا
ه به عالم فرق آمده و کبعد از آن یعنیره، یغان موسوما بکت ما یده شده به جمعین تفرقه نامیده باشد ایه گردکمعلوم 

  .قیتفر یه تفرقه مصدر است به معنکر آورد کر تفرقه را مذیو ضما .موسوم به تفرقه شده بود
عالم  یعنی سرة و اخلَرياحل ايل ينتهيه بالعبارة ويال يهتديمجع اجلمع ال، و قٍيوصف اال بتطرية، و اجلمع اليالتفرقة العبودو قال ره 

شأن عالم  یعنیدن متفرقات، یوبکق و درهم یشود مگر بتطر نمی ردهکف یت است، و عالم جمع توصیفرق عالم عبود
شود صاحب  می یهتمنرد و کان یدن متفرقات است، و عالم جمع الجمع را به عبارت نتوان بیوبکجمع بعد از فرق درهم 

ه جمع الجمع مقام کم یردکر کش ذیه پکلم که خرس انعقاد لسان است از تکردن، کلم نکرت و تیح يجمع الجمع به سو
است در صعود چه در عبادات و چه  کن جمع و تفرقه جمع و تفرقه سالیست، و مراد از ایه از او خبر و اثر نکب است یغ

  .در وجود
 یعنی، کجمع و فرق سال يگر است برایدان یب. ه احلق بربهانهنينة بعرفانه، و التفرقة مابتاب و السكال اجلمع ما شهدو قال ره 

د از فرق به جمع یه هر وقت از علم به مقام شهود رسکو فرق عالم علم است نه شهود  ،ق استیجمع عالم شهود حقا
ه کتاب و سنت هر دو شهادت دهند که کشود  نمی بدون شهود یه شناسائکاست  یع شناسائمج یعنیده است، یرس
اتفاق افتد آنرا  کسال يبرا یوت سفلکه هرگاه شهود ملک ،ه استیق الهیه مقصود شهود حقاکاست نه جهل،  یشناسائ

ه حق کاست  یزهائیو فرق آن چ ،آن یبه شناسائ دهند نمی تاب و سنت شهادتکه که داخل فرق است، کجمع ننامند بل
  .حین و قبسو ح یاز مأمور و منه کسال يرده است براکان یخود به برهان در مقام علم ب يبان خلفاشأنه بر ز یتعال

 یعنی ،جمع و فرق يگر است برایان دیب. ه السنةفسريتاب و امجله فكو التفرقة السنة، فما مجعه ال ،تابكاجلمع الو قال ره 
ام و کتاب اجمال احکه کح است یل و توضیتفص یعنه مجمل است،و تفرقه به مکتاب است کاجمال  یجمع به معن

  .تاب استکل یح و تفصیات و مواعظ است و سنت توضیاکح
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  وةياملوت و احل يف

است،  يخبر یغفلت و ب یعیطب وةيحش از جان گرفتن به یپ یعیموت طب یعنی .وة حسرةيوة غفلة، و بعد احلياملوت قبل احل
ش از یا موت از علم پی »كوت قبل ذلميان  يتمنيو  ن مات االّمامات م«ه کحسرت است  یعیطب وةيحاز بعد  یعیو موت طب

ن آمده یه از دار علم به سجکحسرت است  بعلم  ةویو بجهل آمدن است، و بعد از ح يخبر یغفلت است و ب به علم وةيح
  .وان علم به زندان جهل افتاده استیاست و از ا
ن مقصود موت و کباشد، ل یعیطب وةيحتواند مراد موت و  می .ةريوة بعد املوت حيوة حسرة، و احليبعد احلاملوت و قال ره 

ثرات و موت از کبعد از موت از  ةويحه حسرت است، و کگذشت  وةيحبه جهل و علم است، و مردن بعد از  وةيح
  .ق مراد استیبه شهود حقا وةيوة حيحن یه از اکرت است، یح یخواهشها و اغراض نفسان
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نخواهد  وةيحبه  یلکراند او را غفلت به یه بمیکسک یعنی. وت ابدامير الكابدا، و من اماته الذ ييحيمن اماته الغفلة الو قال ره 
  .راند هرگز نخواهد مردیو جهاالت بم یر خدا او را از اغراض نفسانکه ذیکسکد، و یرس

او  يو هواها ینفسان وةيحندن از کجان  یتا تلخ کسال یعنی .وةيروح احل مشيوة مل يذق مرارة املوت بعد احليمن مل و قال ره 
را،  وةيح ید خوشینخواهد بوئجان انسان است  وةيحه کمان یه و دخول ایعت خاصه ولویرا نچشد، بعد از زنده شدن به ب

  .هیق باشد و چه به واردات الهیه طرقّاضات شایندن به رکجان  ین تلخیچه ا
 ینفسان وةيحه مردن او از یکسک یعنی. يوة دام موته وهو حيمن اماته احل ، وتيوته وهومياه املوت دامت حياح منره و قال 
سبب مردن او  ینفسان یه زندگیکسکه مرده باشد، و کشه زنده خواهد ماند و حال آنیهم یانسان وةيحاو شود به  وةيح سبب

  :ینفسان ةويحه زنده باشد به کنین ایشه مرده خواهد بود در عیهم یانسان ةويحشود از 
  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق              ثبت است بر جریده عالم دوام ما

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  الفناء و البقاء يف
و فناء  یلافعافناء ه یطو یه صافیصوفدر اصطالح  .ة قائمة و حالة موجودةيق البقاء عن وصف ثابت و رؤيحقا قة الفناء يفيحق
فناء افعال  یعنیه استشعار به فناء نماند، کشود،  می يز جارینها فناء از فناء نیاز ا یکو در هر  ند،یگو می یو فناء ذات یصفات

ه ک یقیحقا یعنیق بقائند، ینها حقایه اکظاهر حق ما در افعال و اوصاف یشأنه،  یو اوصاف در افعال و اوصاف حق تعال
 کبر سال ةن وصف را و از حالت واردیا کت سالیباشد و از رؤ کسال يد از وصف ثابت برایبایم ن فنایسبب بقائند، ا

  .ندکسال نها فعل و وصفیه اک
 كس ادراکن یند فناء خود را در حال فناء اک كه ادرایکسک یعنی. شاهد للبقاء الللفناءي الفنا من شهد الفناء يفو قال ره 

  .مانده باشد نه از باب فناء یباق ه بر اویکئبقا ۀیرد فنارا از باب بقکخواهد 
فرق گذاشته . ه مراداحلق مبوافقتهكفناه احلق حراه مبراداحلق، و من ك قة احلق فحريفنائه حقمقام احلق اقامه  يف من فينو قال ره 
و از افناء حق بنده  را  »١قاتنايمل يجاء موس ملّاو«ه از فناء بنده در حق فرمودکانه فناء بنده در حق و افناء حق بنده را، یاست م
م است، و یخطر عظ یه فکسر الم است کص به ه اول مخلک »٢بعبده اخل ياسر يسبحان الذ«ر فرمود به قوله سبحانه یتعب
شود در حق او را بپا خواهد داشت در آن مقام  یخود فان هیکسک یعنیمن غنوده، ه در مهداکمخلص به فتح الم است  یثان

سب کر آورد به جهت که را مذکر حرّیت خواهد داد به مراد حق، و ضمکقت حق او را حریحق، پس آن حق قتیفناء حق
 یه فانیکسکست، و یر الزم نکینقل است و مراعات تذ يه تا براکنیا به جهت ایه، یر را از مضاف الکیقت تذیردن حقک
ست ین یفان یلکه در اول خود او به کراد حق ا موافقت میت خواهد داد مراد حق به موافقت حق، کند حق او را حرک
دهنده او همان مراد حق خواهد بود  ه گردشکخود هم، ء است از فنا یخود او فان یرمراد حق است، و درثانیه او غکبل
  .مراد حق باشد یه ثانکست ین یباق يزیه از او چک

ع نسبتهاست چه نسبت افعال و یاول فنا فناء از جم یعنی. نسبةعن ال ة الفناء الفناءياول الفناء الفناء من النسب، و ا رهو قال 

                                                             
  ج. و چون موسی بوعده  گاه ما آمد 142سوره اعراف آیه  - 1
  ج .را در مبارك شبی از مسجدالحرام به  مسجد اقصی سیرداد) ص(خود محمد ةپاك و منزه است خدائیکه بند –سوره بنی اسرائیل آیه اول - 2
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ر به فناء از یه از او تعبکه نسبت فناء باشد کن نسبت است یت فنا فناء از ایچه نسبت اوصاف و چه نسبت ذات به خود و نها
  .نندکفناء 

خود  يمردم گرفتار نسبتها یعنی. ناء النسبالناس مرهونون بنسبهم، و مطالبون باقامة نسبة احلق، و اقامة النسبة بفو قال ره 
اقامه اند  گر و چه نسبت به اموال و چه نسبت به افعال و اوصاف و احوال، و از آنها خواستهیهستند، چه نسبت به اشخاص د

 نها، و اقامۀینسبت حق است به ا یقیاست و نسبت حق ین نسبتها نسبت غصبیا یعنین نسبتها، یا ينسبت حق را در جا
  .ن نسبتهایست مگر به فناء ایسر نیبت حق منس
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الوصل و الفصل يف 

ه تابنده ملتفت خود و کاز عمل است،  یحق به سبب فترت و سست يوصول به سو یعنی .احلق بالفترة و الغفلة الوصول ايل
  .ستیاشد وصول نب يه تا مستشعر ماسوکاست،  يت است و به غفلت از ما سوینیعمل خود باشد اثن

ل الفصل، يل الوصل، و اجلهل دلين فالعلم دليالقلب من االمر كامر فصل و امر وصل، و حتر ،ني امرنيالقلب واقف ب رهو قال 
 يدادعلاجلهل باجلهل از ، و ان نظر ايلعلمه جهالً العلم بنفسه عاد ل بالوصل، فالعبد ناظر شاهد راع فان نظر ايلكوالفصل مو

، و كالوصل رهب و رغب، فمن شهد الوصل بالعلم هل الفصل خاف و رهب، و ان نظر ايل ان نظر ايل مث، جهالً اجلهل غفلة و
ه انسان واقع است کبدان .جنا، و من شهد الفصل باحلق قنط وخاف، و من شهد الوصل باحلق و جد ورجا بالعلم من شهد الوصل

ن دو یند، و ایا، و آن دو عالم را عالم فصل گویوت علکم امر و ملباشد و عال یوت سفلکه عالم جهل و ملکانه دو عالم یم
آن  يه اجزاکون، چونکن دو عالم را عالم سیند، و ایت گوکند، چنانچه آن دو عالم را عالم حریرا عالم وصل گوعالم 

بت از یا و در غآنها از هم جد يرده باز اجزاکدا یپ يه نحو اتحادیه بواسطه صورت نوعکدو عالم از هم جدا و آنهم 
ا از هم جدا و به یوت علکمل ير، اگرچه اجزایرمتغایگر و متحد و غیدیکن دو عالم مظاهر یا يگرند، و تمام اجزایدیک
ت کحر وسته درین اجتماع است، و آن دو عالم پیتفرقه آنها ع ن اتحاد ویثرت آنها عکن کند، لیثرت و تفرقه مبتالک

 تیه از صقع ربوبکنیآنها به واسطه ا يت جوهرکه حرکن دو عالم یبه خالف اباشند  می یمالکت استکو حر يجوهر
ز ین یمالکت استکه حرک .ه حالت منتظره ندارندکن بوده بالفعل شده کآنها مم يون و آنچه براکباشند منغمر در س می

و عالم وصل باشد، و اضافه  ه مراد از امر عالم فرقکن دو عالم یانه ایواقع است م که دل سالکن است یا یندارند،و معن
ه آمر اسم فاعل باشد کننده کانه دو امریا واقع است میردن عالم وصل، کردن عالم فصل و امر کانه امر یا میه باشد، یانیب

ت و گردش که رحمن و عقل باشد، و حرکعالم وصل  ةنندکطان و نفس باشد، و امریه شکفصل  از جانب عالم نندةکامر
ه نمونه معلوم آنها بذوق و کباشد  یاتکه آن ادراکپس علم . ننده استکا دوامریردن کا دوامر یم ن دو عالیقلب از ا

ه آن کوصل، و جهل  يننده است به سوکننده است و داللت کشود، چون از عالم وصل است امر كوجدان ادرا
ه عالم طبع و کفرق  ياست به سوننده کننده و داللت کات نفس باشد، امریمقتض آنها به نفس و يه روکاست  یاتکادرا

ر است و به یه تحیه جهل ساده ماکست ین جهل جهل ساده منظور نینمونه آنهاست، و از ا کجن باشد، و طبع و نفس سال
ب که مراد جهل مرکل، بلیه است، نه دلیه عالم جهل مدلول علکست یندارد، و عالم جهل هم مراد ن یچ طرف راه نمائیه

ده شده است به سبب وصل بنده به عالم وصل، پس یل گردانکباشد مو یثرات و نفس انسانکعالم  هکاست، و عالم فصل 
ننده است عالم کننده است هر دو عالم را، مراعات کن دو عالم ناظر به هر دو عالم و مشاهده یانه ایبنده چون واقع است م
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ه خداوند او را محتاج قرار کست عالم فصل را ننده اکعالم وصل، و مراعات  يشاننده است به سوکه فطرتش کوصل را 
ل وصل است اگر یه دلکپس علم . ند مگر به مراعات عالم فصلکم و فرج و بدن، و رفع حاجات نتواند کداده است در ش

علم را از  يعلم به نفس رو يردن به سوکه نظر کنین علم به نفسه علمش جهل خواهد شد، به جهت ایا يند به سوکنظر 
او به طرف نفس باشد جهل  يه روک کیه ادراکند، و گذشت ک می گرداند و به طرف عالم فصل یبرم طرف وصل

ه اصل جهل است کا به واسطه نفس یه یات جهلکخود به همان ادرا ۀیات جهلکادرا يند به سوکخواهد بود، و اگر نظر 
د یعالم فصل خواهد ترس يبه سو کند سالکنها اگر نظر یگر را، پس بعد از ایبر جهل خود خواهد افزود غفلت و جهل د

 يرغبت خواهد شد بسو یب عالم وصل يبه سو کند سالکرغبت خواهد شد، و اگر نظر  یبه آن عالم و ب ياز گرفتار
 وصل ه مشاهدةیکسکند و راغب خواهد شد به عالم وصل، پس یب که در عالم وصل  یعالم فصل بجهت لذت و راحت

ردن به خود آمدن است، و به خود آمدن در حال وصل که در حال وصل رجوع به علم ک خواهد شد كبا علم هالند ک
عالم فصل  يس از گرفتارکا به سبب علم آنیند عالم فصل را با علم که مشاهده یکسکله است، و فه متصیت لطکهال

نفس را  ق مانعۀیه عالکنیت اد شود و ترسان باشد، به جهیند از خود نومکفصل  ده حق مشاهدةیه به دیکسکابد، و ینجات 
  .دوار شودید و امیا به وجد آیابد یحق ب دةیند به دکعالم وصل  ةه مشاهدیکسکند، و کحق مشاهده  ةدیه هست به دکچنان

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  دالتجر يف
يه الرؤيقة ابقت عليد للحقمن جترق یشهود حقا يند براکد مجرّ ه خود رایکسک یعنی. ةيضا من الرؤيا قة فينيد للحقة، ومن جر
ق یمشاهده حقا يند براکد ه خدا او را مجرّیکسکس مخلص است، و کن یه اکت از او سلب نخواهد شد، ینسبت رؤ
  .او سلب خواهد شد يت به سوینسبت رؤ
 كق پایا از عالق مجرد سازد خداوند باطن او ریه ظاهر خود را از عالیکسک ینعی .د له باطنهد بظاهره جرمن جترو قال ره 

  .ندکم کرا زود  یم شود خداوند عالقه باطنکاگر  يه عالقه ظاهرکرد، کخواهد 
شأنه از خلق به  یه منعزل سازد او را حق تعالیکسک یعنی .افرده للموافقة جنا ، و منكنة هليمن افرده احلق للمباو قال ره 
ابد، ی می ا از خلق به جهت موافقت خود نجاته منعزل سازد او ریکسکاست،و  كاز خود هال یو جدائ يجهت دور

  .یا رحمنیاست  یطانیا شیعزلت از خلق  یعنی
منفرد  یا در اصل به معنیمبالغه است  يف از برایه تضعکد االنعزال یالتفر .دي التوحنيد من عيالتفر الغربة سر رهو قال 

 ،غربت است یه معنکس بودن یان یش و بیخو یبانه خلق یدر م یعنیه غربت کن است یا یساختن خود بوده است، و معن
ش و یس را خوکهمه  کد داشته باشد سالیه اگر توحکنید است، به جهت ایا از ذات توحیقت یانعزال از حق و سرّ یپنهان
  .د استیاز توح يل دوریدن دلیگانه دیه بکگانه، یند نه بیس خود بیان

 كله، فذايله و اخرس اللسان غلة غليبعد قالسر  اب و الخمافة عقاب فخسرة ثوي رؤريد من غيلتفرااذا نطق بلسان و قال ره 
د خالص ید التوحیسوزش عطش است، و تجر یل به معنیالغل غلة، و ضلّ ید االنعزال، وخسر به معنیالتفر .ديد التوحيجتر

عزال از خلق و خود بدون به زبان مسبب از ان ندکق تنطّ کهر وقت سال یعنی ،تینید است از شوب اثنیدن توحیگردان
ا قلب او، و گنگ گرداند زبان او را ی نفس او باشد يه جهت اعالکاو،  ظه ثواب و خوف عقاب پس گم شود سرّمالح

د از یمجرد شدن توح یعنید، یدن توحید گردانلسان خواهد بود مجرّس رَو خَل سرَّ ق و ضالسوزش عطش، پس آن تنطّ
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  .به جهت علت عطش او باشد یه معنکمهمله علت احتمال دارد ن یله بعیو علت غل ،تینیشوب اثن
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  ديالتوح يف

د چه در مقام علم باشد و چه در مقام معرفت اثبات اسم واحد یتوح یعنی. قةيان احلقيد اثبات االسم، و املعرفة نسيالتوح
ن چون کاست ل یو در مقام معرفت اگرچه شناسائ ستین یه شناسائکه در مقام علم کن معلوم است یحق، و ا ياست برا

ثرت نماند، و تو کچ یه هکتام آن است  یه شناسائکنیست، به جهت ایتام ن یاست شناسائ یمثبت و مثبت له و اثبات و ثابت
  .ه مالحظه تو از نظرت برودکد یقت توحیدر مالحظه حق يچنان گم شو

ة يد املطلوب من رؤده الطلب عن الطالب، و جتريد و وجدات بقاء جترين التوحيدايم دورون يفي نيمن العارف ءايالقواو قال ره 
از د طلب را ید توحیماندن تجر یباق يهاکو ادرا ،دیتوح يدانهاینند در مک می ن گردشیاملک يعرفا یعنی .دهيد توحيجتر

حالوت و سرور و  یبه معنه وجد کن است کو مم ،د طالبید توحیت تجرید مطلوب از رؤماندن تجرّ یطالب، و باق
د طلب را ید توحیه اثر تجرکمادام  کان، و وجدات سالیپا ید بیدان توحیه مکرد هر دو را کباشد، و به جمع ادا  يخودیب

  .حاصل خواهد بود کسال يبرا يا وجد و سروری کیادرا يباشد هر آن به نحو یباق کاز طالب بر سال
ردن کفرار  یه معنکگم شدن در نزد خدا  یعنیفرار شدن  یمعن. د، والفرار معه جهليتوح وجلّالفرار من اهللا عزو قال ره 

ه کردن از خلق با خدا کو فرار  یه خدا باشد و تو نباشکاست  ید وقتیتوح یعنید است، یفرار توح باشد بدون ارادة
  .د جهل استیانه آیت در مینیاثن

برخوردن همت  یعنی .ديد التوحيد بافراد االشارة تفرياووع م من جهة وعدكة حيام بال رؤكمة مصادر االحمصادفة اهلّ رهو قال 
است بدون  یم امر و نهکه تمام صفات مصادر حکشأنه باشد،  یه صفات و اسماء حق تعالکام کبه مصادر اح کسال

ر را از یراد اشاره مشا با افیاشاره از مالحظه اشاره  کد، به سبب افراد سالیام از جهت وعد و وعکاز اح یکچیمالحظه ه
ثرت و کد است از یا مفرد ساختن توحیست، ید نیحد منفرد نشود توحه تا از موکحد، د است از مویاشاره مفرد شدن توح

  .تینیاثن
 ه در نفس االمر استعمالکواقع  یا امر به معنیاست،  یا امر مقابل نهیمراد از امر. ديقة االمر توحيموافقة احلق حبقو قال ره 

قت یفر، و اما موافقت حق در حقکاست و  كشر یه موافقت حق در صورت اوامرو نواهکن است یشود، و مراد ا یم
ام حاصل شود کمصادر اح یعنی رقت امیموافقت در حق یه وقتکنید است، به جهت ایا در واقع و نفس االمر توحیاوامر 
  .ان برودیموافقت و مخالفت و اشاره بنده از مه بنده نباشد و کاست  یه هست موافق باشد، و آن وقتکه چنانک

ه در مقام یکسک یعنی. حد صار موحدا جمرداد من املويد التوحو من جر ،افرا معطالّكصار  د من الواحديد التوحمن جرو قال ره 
افر و کخص ن شیمأ باشد، اکن حیقیصد ا برهانیفرجه باشد  ند، اگرچه برهانش برهانکاثبات د را یعلم به برهان توح

بود عقل خود را از  ا به حسب حال منعزل از عالم خواهدیدانست،  ننده خواهدکل ید خواهد بود، و تعطیساتر توح
د ه مجرّیکسکد، و یرد به برهان منعزل از عالم خواهد دکه ثابت خواهد یکه مبدئکنیا عالم را از مبدأ، به جهت ایمعرفت، 
ن شخص ید خواهد بود، و این وقت توحیان برود ایحد از مه موکد باشد یحد توحوبدون م یعنیحد د را از مویسازد توح

  .ت خودیا خود او مجرد خواهد بود از خودی ،تینید از اثنید توحموحد خواهد بود و مجرّ
سند ه نفس پکیه تزکمدح خلق شود به نفس خود  يرایه پذک یسک یعنی. ديو باحلق توح كقبول املدح بالنفس شرو قال ره 
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و قبول  »١فعلوايمدوا مبا مل حيبون ان حي«ه کخواهد بود  یسانکه خود پسند شده داخل کاست  كس مشرکن یاو باشد ا
  .ندیانه نبیه خود را در مکد است یمدح به واسطه حق توح

فر است کبه نفس خود  غفلت از خدا به واسطه اشتغال یعنی. ديقة ذات اهللا توحيفر، و الغفلة عن حقكالغفلة عن اهللا و قال ره 
به واسطه گم  یعنیانه، یدن خود در میقت ذات خدا بواسطه نبودن خود و ندیردن از حقکدن خداست و غفلت یو پوش

  .قت ذات خدا فرمودیقت مشهوده بود، حقید است، و چون مقصود گم شدن در حقیقت ذات توحیشدن در حق
مشاهد  که سالکاست  یوقت یقید حقیه توحکرر گذشت کم. ديطة توحام مع اهللا بالواسطة جهل و مع الواسيالقو قال ره 
ام با خدا به ین است، و اما قینجا ایاست در ا یه نادانکجهل  ین از خود و شهود و مشهود خود غافل باشد، و معنکباشد، ل

اسم واحد است در اثبات  یعنید است، یه مقام شهود است توحکا به واسطه شهود یه در مقام علم است کواسطه برهان 
  .دن است در مقام شهودیدمقام علم و واحد 

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  فالتصو يف
ه کچنان یو صوف ،یه است مأخوذ از صوفیتصوف و  مشتقات او از مشتقات جعل .وةيوة بالموت، و موت بالحيف حالتصو
ده شد، و یخالص گردان ی، به معنةمصافااز بوده  یه اصل صوفک للمفعلول است یر خواهد فرمود نقل از فعل مبنکخ ذیش

 یه صوفکاللباس، و گفته هم شده  یالصوف ف یعل منسوب به صوف است القتصار هم یه صوفکگفته شده است 
ه ک ی، زندگانیانسان ةويحه زنده شود به کن است یقت او ایف و حقتصو یئت، و معنیر در هییمقلوب صفوتست با تغ

در عقب  ینفسان وةيح به یاتیه حک ینفسانة ويحباشد، و مردن از  یانسان ةويحدر  نّکتم ینه معکدر عقب نباشد  یموت
د اطالق یاو را نباشد نبا ین مرگیو چن ةويحن یه تا چنک، ینفسان ةويح است در مردن از نّکتم یه معنکنداشته باشد، 

  .ردکبر او  یصوف
 كو مدار يه از جمله اموال است قوکردن اموال است کامر تمام تصوف در بدو  یعنی. االموال كف اهالالتصوو قال ره  

ه عالقه نفس از آنها برداشته شود و به تصرف کن است یآنها به ا كه در تصرف نفس است، و اهالکو اعضاء و جوارح 
  .است كار است در وسط سلویچون به اخت كن اهالیند، و ایایه مظهر حق است بکعقل 

ع آنچه به او منسوب است از یه جمکبردارد  کار را از سالید اختیبا كدر آخر سلو یعنی. رقف برق حمالتصوو قال ره 
  .ت همه را بسوزاندیاوصاف و افعال و احوال و اخالق و انان

، و بعد از بقاء باهللا کد سالیابه بقاء باهللا کن است یتصوف بعد از انتهأ ا یعنی. ف ماظهر فقهر و بطن فخربره التصوو قال 
  .ز باشدیند و ظاهرش قاهر و غالب باشد و باطنش باخبر از همه چکدا یپاهر و باطن ظ

در  اًشود مجموع می ظاهر کد سالیه بقاء باهللا باکف بعد از انتهأ تصو یعنی. و ظهر مفروقا جمموعاً أف بدوالتصو قال ره 
ف بعد از بقاء باهللا یشود مفروقا بعد از مجموع بودن در مقام جمع،  می و ظاهر ،ظهور يابتدا شود  می ردهکابتداءا تصو

  .شود مفروقا می ه بدء مجهول خوانده شود و ظاهرکمجموعا 
  .تکیاست با پنهان داشتن مال یف بعد از بقاء باهللا اظهار عجز و البه و بندگتصو یعنی. ف اظهار باخفاءالتصووقال ره 
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ه محرق است تمام نسب و اضافات کچنان یعنی 1. ميالرمكجعلته  ه االّيعلء اتت ييم ماتذر من شيح العقيف الرالتصوو قال ره 
  .سوزاند می را

تصوف اگر به  یعنی .ءيون لشيكء و هو اليل شكون له يك و الصويف ،هالّكاء يسع الشيء و هو يسعه شيف الالتصوو قال ره 
ا قلب ية من زوايزاو العرش و ما حواه يف نّلوا«ه کز در او بگنجد، یاو حاصل شود همه چ يه بقاء باهللا براکانتها برسد 

وراء  نت له منك«ه فرمود کاوست  ين برایه گردش آسمان و زمک ،او خواهد بود يز برایو همه چ »به العارف ملا احس
  .ل باشد و چه نظام جزء نخواهد داشتکر چه نظام یغ يو او را خداوند برا »ل تاجركجتارة 

  .یات نفسانیموت از نفس و مقتض یعنی .وة و غرفة املوتيد القعر ماؤه احليف حبر بعالتصوو قال ره 
صافاه و نقل  يمفعول به بوده در اصل برا یصوف یعنی .فعله من املفعول به وامسه مضمر يف نقل الصويف استمرو قال ره 

 سمیه فعل ما لم کفعل مفعول به  از یا صوفیهاست، یه اصطالح نحوکب فاعل قرار داده یاو را از مفعول به و نااند  ردهک
  .ه مجهول صافا باشدک یوفست مستتر در فعل صیریضم یقرار داده شده است و اسم صوف یفاعله باشد نقل و اسم صوف

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  قيالطر يف
ة الناس و غفلة الغفلة و قلة ق لقلية وامنا درس الطرة و ذهب آثار احملجامسه للحج يقد بق ،وصف لهيو درس ال يق اهللا عفيطر

ه کخدا مندرس شده  يراه به سو یعنی . الزمانيريط الناس و تغيق من اهللا واضح و امنا اخفاه ختليه، بل الطريالناس ف كسلو
ا یو رفته است از دست مردم آثار شاهراه  ،مانده به جهت اتمام حجت بر مردم یست، اسمش باقیاو ن يبرا يرکچ ذیه

وانند، و غفلت یطان و حیه آنچه هستند شکمردم  یمکق به جهت ی، و مندرس شده است طرها آثار قصد رایآثار احتجاج 
ق از جانب حق واضح است، اما یه طرکق پنهان است، بلیه طرکن است یق نه از باب ایمردم در طر كسلو یمکن و یغافل
اخذوا من هذا ضغثا و «ه کط مردم حق را به باطل یلنموده است او را تخ یارباب نفوس، و مخف يارباب عقول نه برا يبرا

  .ق راینموده است طر یمخف یر زمان مردم را از فطرت انسانییو تغ »ميمن هذا ضغثا و استغنوا بالثماء من النهر العظ
ز است یان چز به اندازه و مقدار همیهر چ يشأنه به سو یق از حق تعالیطر یعنی .ءيء مبقدار الشيل شك ق ايليالطرو قال ره 

وجود دارد، و اگر  ز سعۀیق نیوجود دارد طر ۀز سعیق است، و اگر آن چیز ضیق نیق الوجود است طریز ضیه اگر آن چک
ق یاست، و طر یصوف به اندازة سعۀ یصوف يق حق به سویپس طر ،ق آن هم واضح استیز ظاهر و واضح است طریآن چ
  .ح حق استسعه و وضو ةحق در سعه و وضوح به انداز يبه سو

ر، كنة حاجب و مايل سفك و يف ،نةيلف سفال حبر كق الف حبر، و ليالطر ، و يفركق اهللا من حاجب و مايطر لوخيالو قال ره 
خفاء صفاء املاء  احلق يف  ايلنيق املخاطرة الذاهبي طركنيقة و السالياهل احلق مث انّ ،ركة املاينة فال بدله من رؤيب السفكفمن ر
احلجاب  يري البحر حجاب، فمن نينه و بينة بيالسف انّ ،نةية سفية حبر و الرؤين عربوا البحار بال رؤيد الذيبحرالتوحال  يفنيالغرق

قة و جده و مشاهدة حقه ياحلجاب حبق يريور ا، و من كنة و هو مميه فال بدله من السفكة نفسه و طلوب سلويبعجزه و رؤ
و هو  ،لغلبة استماع النداء و الدعوة كة حبر، و ذلير و احلجاب، فعرب البحر بال رؤة و امن البحيقة الرؤيحق يب منه املرئيغ

ه کشأنه، و مراد از حاجب علم است  یحق تعال يق نفس انسان است به سویق اهللا طریطر. د و املخاطرةيق اهل التجريطر
ا مراد از حاجب یر او، یغ يه برامشاهده است ن کسال يبرا »ربكاال العلم حجاب اهللا«ه کاست از شهود  کحجاب سال
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از درجات عقبات پرده است و علم پرده  یکه هر که پرده است پرده دار هم هست، که علم چنانکپرده دار است نه پرده 
ه مراد رذائل کاست یهست هزار در رکه حاجب و ماکق ین طریز حجابند، و در اینها  نهیدار است، اگرچه خود بحار و سف

به منازل و  یر کنند و گاهیبه عقبات تعب یبه جنود و گاه یو گاه ایبه در یه از آنها گاهکل است نفس و خصائل عق
نها از یر ایان است مثل بخل و حسد و حقد و عداوت و غیپا یاز جنود عقل و جهل ب یکنند، و چون هر ک مقامات ادا

د یبا ینها علمیاز ا یک، و در هر درجه از هر نها از صفات عقلیر ایصفات نفس، و مثل حلم و صبر و رأفت و رحمت و غ
 یشتکهزار  يهر بحر يا تواند خود را برهاند، فرمود برایآن در يبرا. نه استیه به منزله سفکبه سبب آن علم  که سالک

ر کا حجاب و مینه حاجب یر حجب و بحار است، و هر سفیثکه مراد تکست بلید نین هزار تحدیاست و مقصود از ا
ه در رذائل لذت کرحمن،  ياریا رحمن و عقل انسان به دستیطان و نفس انسان است یننده شکرکه آن مکدارد  ها نندهک

ه بر آن کق بازدارد، و در خصائل لذت آنها را جلوه دهدیجلوه دهد و او را از طر کاز رذائل را در نظر سال یخالص
است در نزد  دادن شرّ ر جلوهکم یو معن. از شهود باز دارد است جلوه دهد و یشتکه به منزله کا علم به آنها را یبماند، 

ر داشته کمالحظه ما  یعنیند، یر را ببکد مایاها باین دریند در ایعلم نش یشتکه در کس کر، پس هر یور بصورت خکمم
نها یبعد از اند پس یه نبکر را نخواهد شد کر ماکند مینشها  یشتکن یس در اکه هر کنیا ایب او را نخورد، یه فرکباشد 

 يه روندگان به سوکه شهود حق باشد کر یق مخاطره و مسابقه در آن امر خطین طرکیقت و سالیه اهل حقکهمه بدان 
اند  اهاگذشتهیه از همه درکهستند  یسانکدند یه غرق شوندگان در بحر توحکآب  يحق باشند، در پنهان شدن در صفا

نها گرفتار حجاب نشده از یا حجاب است و ایانه دریو م کانه سالیم یشتک هکرا ی، زیشتکدن یا و بدون دیدن دریبدون د
د داشته یبا یشتکپس ناچار  كت نفس خود و به طلب سلویؤو رند بعجز خود یه حجاب را ببیکسکا گذشتند، پس یدر

ه کش کقت ادرایند حجاب را به حقیببه یکسکه علم باشد، و کاست  یشتکبه  ةب خورده شدیس فرکن یباشد، و ا
ب خواهد یه مشاهده از حق باشد نه از او به جهت فناء او در حق غاکاز حق باشد نه از او، و به مشاهده حق خود  كادرا

من خواهد بود از بحر و حجاب یت خود او و ایت حق است نه رؤیؤه رکت، یقت رؤیرا حق یس مرئکن یساخت از ا
است و  یبه جهت غلبه استماع نداء ارجع یبوبت مرئیعبور و غ نی، و ايت بحریرد بدون رؤکپس عبور از بحر خواهد 
ق اهل مسابقه است در یاست از شوب اغراض و طر دید توحیق اهل تجرین عبور طریاو، و ا كغلبه دعوت حق بر سلو

  .آنها كآنها غالب باشد بر سلو ۀه جذبکاست  کین حق سالیه وصول به حق باشد، و اک يریامر خط
  

  هيعل قال رضوان اهللا
  الستدراجار و كامل يف

ون دادن کس یعنی. كره شركة ميفكيض من والتعر. فركره كره غفلة، واأل من من مكاهللا و األ من بعد معرفة م ان ايلكاالر
ر خدا کمن بودن از میر او، و اکر او غفلت است از خدا و مکم یمن نشستن بعد از شناسائینفس را به اعتماد بر خدا و ا

ت یفکیض شدن به ر خدا به واسطه متعرّکت میفکیاز و استعالم  1»ر اهللا االالقوم اخلاسرونكأ من ميال«فرمود هکفر است ک
  .ندیانه بیض در مر و استعالم و تعرّکت میفکیر و که خود و خدا و مکاست،  كر او شرکم

ورون بثبات كر ممكعلمون، و اهل امليال كچون بالعادة الظاهرة و االجتهاد القائم و لذلره اهل االستدراج مستدرو قال 
 ريالس ث يفيعنهم وجود املوار فينيهلم االجتهاد الظاهر و  يبقيفاهل االستدراج  ،عرفونيال ك و حالوة الطاعات ولذلريوجودالس
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حالوة الطاعة   القلب وري سريهلم وجود الس يبقير كسبون ام مهتدون، و اهل املحيضون بالعادة القائمة و االجتهاد القائم و ريف
و اهل  ،الظاهر ا ايللوكاهل االستدراج و  كب خمدجون، و ذليق الغيضون بالوجوب للمثبوت وهم حبقارياد فيهلم االزد غينيو 
ه اول کر کانه استدراج و میفرق گذاشته است در م .بالباطن حمجوب الباطن، فاالول بالظاهر حمجوب، و الثاين ا ايللوكر وكامل
 یو ثان ،ده و به مقام علم آمدهیا رسیده یق نرسیه در مقام علم گرفتار و به مقام معرفت و شهود حقاکست ا کیسال يبرا
 کر سالیاست، و درباره غ کسال ين فرق برایا ،ق گرفتار باشدیدر مقام معرفت و شهود حقاه کاست  کیسال يبرا

 یآنها شناسائ يه براکشود، چرا می استعمال یالیخ ال و علمیدر مقام خ یمعن یکد و خدعه همه به کیر و کاستدراج و م
شوند به واسطه عادت ظاهره،  می ن بردهینه پائینه بزیز كه اهل استدراج از سالکن است یا یست، و معنیق نیو شهود حقا

ت نفس یمبدئده باشد تمام عبادات او به یبه مقام شهود نرس که تا سالکنیاشاره به ا ،ردکو عبادات ظاهره را به عادت ادا 
ردن در کوشش کرده بر آنها، و مبدأ عبادات عقل و امر حق نخواهد بود، و به واسطه که یکخواهد بود به سبب عادت

ه ین چون سنت سنکه عبادات او اگرچه سبب وقوف اوست لکنیه قائم است، و قائم اشاره است به اکصورت عبادات 
ه فرمود کنیه مستدرجند، و اکدانند  نمی سبب عبادات مستدرجندبه ه کن جهت یو از ا ،رسول است قائم است نه منحرف

به سبب ثابت اند  ر خوردهکر مکو اهل م .١»علمونيث اليرجهم من حدسنست«ه که مباریاشاره است به آعلمون يال كلذلو 
شوند  نمی شناسا ن جهتیطاعت و از ا ینیریر آنها، و به سبب شیا سرور سیر آنها یس یر باز ماندن هستیماندن و از س

وشش ظاهر، و از دست آنها کآنها همان تعب  يخواهد ماند برا یر خود را، پس اهل استدراج باقیوقوف و ثبات س
ر یق باشد در سیه شهود حقاکو عبادت  ،ث علمیاز موار ا سرور حاصلۀیث یموار یهست یعنیث، یخواهد رفت وجود موار

 مانگعادات است، و  يارین به دستکر منحرفه لیه قائمه است و غکبادات شوند به همان ع می حق، پس خوشنود يبه سو
 یر آنها، و مراد از باقیس یا هستیر آنها یآنها سرور از س يماند برا می یر باقکه راه در دست دارن، و اهل المکنند ک می

شوند به  می پس خوشنودر و حالوت، یاد شدن سیشود از آنها ز می یطاعت، و نف ینیریر و شیواقف شدن است از س
ر یر و سایناقصون الحظ من الس یعنی. ب خمد جونيق الغيوهم حبقاه مثبوت له است، کر آنها یه حاصل است از سیکسرور
  .لمات واضح استک

در مقام  کن در سالکر، لیاست در صورت خ شرّ ير و استدراج هر دو اخفاکم یعنی. ركقة االستدراج امليحقو قال ره 
  .شود می و در مقام علم اسمش استدراج،ستر اکشهود م

معلوم از احوال و طاعات  يل دادن قلب به سویم یعنی. نياملعدوم حال البالغ ، و ايلنياملعلوم حال الدارج ان ايلكاالرو قال ره 
ر چه در ه هکند یه آنهاکمال است، کن به حد یآنچه ندارند حال بالغ يل دادن قلب به سوین روندگان است، و میحال پائ

  .رند و در طلب باالتر از او باشندین راه به آنها نشان دهند نگیا
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الطرد يف

الوقت  ان وجود العلم يفكبابه، و  مه الرجوع ايلبته، و من طرده عن بابه نعلمه حررمه بعد اناحيمن طرده احلق من بابه جبهله مل 
د رجوع هست، و یه به جهل خود از باب بماند امکجاهل  یعنی. انهيبا أعبيع ثوابه ومل يمه مجطرده عن بابه له حر ثوابه، و من

ا یعلم  یباب، و خواهد بود ثواب او هست يه به علم خود مشعوف شود و از باب بماند محروم ماند از رجوع به سوکعالم 
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ش تاذه محروم ماند از باب به جهت یکسک ادر زمان او، ویاو  يهایان خوشیاو هست در م يه از علم براک یسرور و خوش
د یه لذت علم ثواب اوست و اول امک یاو نخواهد بود، به خالف ثان يد رجوع هم برایچ ثواب نخواهد داشت و امیاو ه

  .او هست يرجوع و قبول برا
ق رجاء یطرتوسعه . خوله بالدلؤمريان  كوشي احلّو و من حلّ ،كنع من الباب فرجع، منع من الدخول بعد ذلمن مو قال ره  

منع باب  يبود، و بعد رجوع کند بسو یعشق از اول سرکش و خون: کهرده شود از باب که اول منع یکسک یعنیاست 
ه کد است یه لح و الح هر دو با حاء مهمله باشد، امکند، کار الحاح یند و بسکه الحاح یکسکخواهد شد از دخول باب، و 

  .رده شود به دخول بابکامر 
  

  هيال رضوان اهللا علق
  كطبقات اهل السلو يف

اسة، والطبقة الثالثة اهل احلق و ية اهل احلفظ و السياضة، و الطبقة الثانيو الر اهل اجلد هذا االمر طبقات ثلث،االويل الناس يف
حفظ احوال و ه اهل یو ثان ،نداتاضیدر عبادات و در ر اهل جد یکی اند، سه طبقه كن در امر سلوکیسال یعنی .ةيالعنا

ده و مورد یو به حق رساند  شده یه منتهکهستند  یسانکه، و ثالثه یات الهبتأدیبباشند  می است نفوس خودیمقاماتند و اهل س
  .اند شده یت الهیعنا

عمل  دي، واملراد مطلوب مصون، و املرنيد طالب مبيفاملر ،د حافظ، و مراد حمفوظي، مرنيضرب يهذا االمر عل الناس يفو قال ره 
باشد و حافظ خود د حافظ یه خود باکست یدیمر یکیاند  دو فرقه كمردم در امر سلو یعنی .فوجد، و املراد وجد فعمل

د طالب حق است یاحوال اوست، پس مرو شأنه حافظ او  یه حق تعالکمراد و محبوب حق است  يریگو د ،احوال خود
ه مصون است احوال و اوقات او از کاست  یراد و محبوب مطلوبننده است طلب خود را، و مکان یا نمایان است یه نماک

ست یند، و دور نک می ده و بعد عملیابد مطلوب را، و مراد به مطلوب رسی می ند پس بعدک می د عملیل، و مریخطا و تعط
  .کمجذوب و مجذوب سال کا سالیباشد و مجذوب،  که دو فرقه اشاره به سالک

ده رافهو ملد يملرا ، و اماواما العامل فهو لعلمه مع حظه ،به دون حظهد، فاماالعارف فهو لريعامل و مر الناس ثلثة، عارف وو قال ره 
عارف است و عالم و مقلد، عارف به اند  ن سه قسمتکین قسمت سالیه به اکن کیسال يگر است برایقسمت د. ة حظهيبرؤ

ندارد، و عالم چون مقام او مقام علم است و از معرفت بهره چ نظر بر حظ خود یپروردگار است و ه يتمام وجودش از برا
دمقلد است و او خود را یتواند به نظر ناورد، و مر نمی ر حظوظیندارد او مشعوف به علم است، و حظ خود را از علم و سا

  .ندیانه نبیتواند حظ خود را در م نمی نکخواهد ل می مراد يبرا
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  احلقم بلّكالت يف

ه زبانش یکسک ینعی. مةكلقنه احليطان ين الشيالعوائق و العالئق فهو قر كتريق و مل يتبعها باحلقايق و مل يالدقا م باهللا يفلّكمن ت
ق یق راه و عالیعوا كو تر »قةيل حق حقكل«ه کالم و بر او نباشد کدر  يچ اثریق هیو از حقا 1قل تسمع لقولهيان و  یکن

  .را یمت قولکند حک می يطان بر زبان او جاریه شکطان است، ین شیرده پس او قرکنفس ن
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ه از پشت یکسک یعنی. م من الدارا خرب عن غرائب االسرارلّكم من وراء احلجب اخرب عن باطن العلم، و من تلّكمن تو قال ره 
ه از درون دار یکسکو  ،ه باطن علم استک یقیق و دقایخبر دهد از حقا یعنیند خبر از باطن علم دهد، کلم کتها  پرده
د به مقام یا را دیه درکس کان بود، و آنیگود سرّ یف را دکه کس که آن که، یبیب اسرار غیند خبر دهد از غراکلم کت

  .دیگو می دید بگوید و آنچه نبایشطح آ
ز يلعز ية خفياهللا من اهل الوال ه اال ما شاءينطق به لسان وال وقف عليقة من امجلها، مث مل يع ما ظهر من العلوم للخليمجو قال ره 

ن یا ین باشد معنیرود و اگر عبارت هم می نسخه و احتمال غلط در عبارت یکنسخه منحصر بود به . ةية الهل الوالريالغ
 علوم را، پس بعد به زبان آوردهاند  ردهکه جمع یکسانک يخلق برا يع آنچه ظاهر شده است از علوم برایه جمکاست،

ر اهل و یمانده است از غ یتند، مخفیه اهل والکه خدا خواسته است کس کر آنکنشده بر آن ما ظهر منشده و مطلع هم 
اف حق کعزت و استنا به جهت یت است یاهل وال يه براک یرتیاف آن غکرت است و استنیه غک يزیزت به جهت عیال
قه بدل ین من اجملها بدل خواهد بود از خلیمطلع شود، بنابرا يریت را غیه علوم اهل والکه نخواهد کت، یاهل وال يبرا

  .د ماظهر من العلوم خواهد بودیق نطق به لسانيمث مل ل، و کبعض از 
  

  هيقال رضوان اهللا عل
  الغربة يف

ر وطن را یش و معتمد، و واقع در غیس و خویغربت تنها ماندن بدون ان. لكق و الشياحلق بال طر قة الغربة الرجوع ايليحق
 یه اگر راهکه ردن به حق است بدون راکقت غربت رجوع یه حقکن است یا یو معن ،ن مالحظهیبه هم ندیگو هم غریب

او باشد غربت نخواهد بود،  يبرا یه اگر مثلکل شبه و مثل است کشود در راه، و مراد از ش می یسیانه باشد انس و انیدر م
  .او را باشد یند و نه مثلیه به نه راکابد بنده را یحق در ه جذبۀکن است یقت غربت ایحق یعنی

ه ک یهر نحو تسل یابیغربت به حسب صورت نا یعنی، کؤنسیعما  برو التص یالسلو التسلّ.السلو لّكالغربة فقد و قال ره 
ان ین فقره بیحق بود، و ا يه رجوع به سوکمثل ماندن  یه تنها ماندن و بکقت غربت بود یحق یه فقره اولکمتصور است 
ه ک کشود سال می بیغر یشأنه، و وقت یمحضر حق است تعال یقیقیه، وطن حکدور بودن از وطن است  یغربت به معن

  .ردیز انس نگیچ چیاز محضر حق دور ماند و به ه
 كادرا یبه معن یاست ضد سلو، و وجد ثان یتابیحزن و ب یو جد اول به معن .الغربة من وجد الفرقة يف كوجدو قال ره 

  .س استیفراق وطن و ان كغربت از ادرا در یتابیب یعنیاست، 
ه ممزوج ک یدم از غربتیدم و تلختر ندیت را چشاهمه مرار یعنی .ةريت حبمن غربة مزج قت املرارات فلم اجد امرذو قال ره 
  .طن مألوفو يراه باشد به سو یابیرت نایه آن حکد، یه به وصف ناک یمیرت عظیاو با ح یباشد تلخ

 ید واحد و بیه حق واحد است آنهم باکغربت بنده موافقت اسم اوست با اسم حق،  یعنی .قة االسمالغربة مواف رهو قال 
  .مثل باشد

  
  هيقال رضوان اهللا عل

  اء املتفرقة ياالش يف
صورة ال یاصطالحهم التأمل ف یر فکالتف. فر تطركّالتف يف ركّالتف كف، و ترر تعركّالتف يف ركّف، والتفلّكر تكّالتف االنتظار يف
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عت یانه بی، و همان صورت مصداق ابوت و بنوت و اخوت است مةيعة الولويبواسطة الب عیوصلت بقلب البا یه التیوتکالمل
ه در کلف است کدن در حصول آن صورت و ظهور آن تیشکانتظار  یعنینندگان، کعت یانه بیرنده و میعت گیننده و بک

ردن در آن کتأمل خ ظاهر شود، یش یوتکلف صورت ملکت یب خ به نظر آوردن است تایلف صورت شکاصطالح به ت
آن صورت است  ییلف طلب شناساکآن صورت حاضره به تردن در کا تأمل یگر است، یق دیحقا یصورت طلب شناسائ

  .ردن استک يریناره گکر در آن صورت کردن تفک كه، و تریاست بالنوران یعرفت موله مکلف، کت یب
 یاگر بمهمله باشد معن ،له و معجمه هر دو احتمال داردمف بمهیچون نسخه منحصر بود طر .حلقف و عاء ايالطرو قال ره 

اوت و کزه شخص باکن است یا یاز خلق وعاء حق است دل او، و اگر بمعجمه باشد معن رندةیناره گکه کن است یا
  .والقلب وعاء حق است دل ا یکّو ز ةریالس حسن و ا حسن الوجهیفطانت وعاء حق است، 

 .ء به الناسييستضيمة له، و من احرقه النور صار سراجاياحلرقة حرقتان بالنار و بالنور، فمن احرقه النار صار رمادا القره و قال 
  .سراکدهد همه  یه روشنائکده است، و سوخته در راه رحمن افروخته شود یفا یستر بکطان خایسوخته در راه ش یعنی

د يالق«ه فرمودندکدرباره خدا رو گردان شدن است از خدا  يزیمشغول شدن به چ یعنی .اهللاهللا شغل عن  الشغل يفو قال ره 
  .»فرو لو باهللاك

ردن و به تجربه علم حاصل کدر راه خدا تجربه  یعنیفقره سابق است،  ياخرا عبارة .فركحلق ا قيطر التجربة يفره و قال 
  .ردن اشتغال از حق وستر وجهه حق استک

ه از صفات مذمومه نفس و از جنود جهل است، و ک یشود بر حزن نفسان می حزن اطالق .سرور مزج موم احلزنو قال ره 
باشد از بابت  می کسال يه برایکشود بر آن حزن می و اطالق »زنونحيوالهم « ه فرمودکا یردند از اولک ینف ین معنیبه ا

خته یآم ین لذتکه لذت دارد لکن حزن است یو ا »قلبه وجهه و حزنه يف بشره يف«فرمود ین معنیق، و به ایفراق از حقا
  .بغموم

بست المحاله نفس او را در وصول به  يه همت به امریکسک یعنی .ةمن عذاب اهلم ب اهللا احدا بعذاب اشدما عذّو قال ره 
 ۀبدتر است از صدم الی، و صدمه خیئیا حفظ شی يا انعدام امریباشد  يند، چه آن امر مهم بحصول امرک می تیآن امر اذ

  .دهیبدن به مراتب عد
  .آن واضح است یمعن. مة من وجود الوسوسةعذاب اهلّو قال ره 
ن خود خواهد داشت، تعبد ینظر بر هر چه داشته باشد انسان آن را نصب الع. اخللق له من تعبدداخللق فالب يريمن و قال ره 

  .ردنکهم به نظر آوردن شئ است و مراعات آن 
ت دادن است اعضا را در صورت آن امر بدون وجود آن کحر يلف در هر امرکت یعنی. ة بال وجودكف حرلّكالته و قال ر

  .بر خود بستن است یه معنکامر 
فران که یکسک یعنی. و الصغار لّانه الذكو ابدل م العز كنفسه سلب منه ذل طاعته مثال فاذلّكه اهللا بشئ من اعزو قال ره 

فران خود را، سلب عزت خواهد فرمود از او و که خود بدست خود خوار گرداند به سبب کند ک لعزةانعمت عزت و مابه 
  .خواهد داد او را يخوار

عبارت واضح  یمعن. تب من البخالءكمة من اهلها ك، و من منع احلنيتب من اخلائنك اهلها ريغ مة يفكمن وضع احلو قال ره 
  .است
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ان یا نمایان داشتن خواطر بر نفس ینما یعنی .د، و اخفائه علميفائها جهل، مث اظهاره توحفر، و اخكابداء اخلواطر و قال ره 
 یا مخفیدن خواطر بدون التفات تو یگردان یتاستر وجهه حق نشود نتوان مشغول خواطر شد، و مخف یعنیفر است، کشدن 

ن باز ی، پس بعد از اینکود فراموش خ كه تو از خود و ادراکماند  یخواطر مخف یوقت یعنیماندن خواطر جهل است، 
ه اشتغال به کان شود ظاهر گردد ید بر تو نمایه چون توحکد است، یفر مسبب از توحکان شدن یا نمایفر کدن یظاهر گردان

ن یا یبه مقام علم نائتا ه تو کعلم دن تو به مقام من جهل مسبب از علم است و از آیماندن ا یفر بوده، و مخفکخواطر 
  .توان گرفت می للفاعل و للمفعول هر دو یم نشود، و مصادر اربعه را مبند بود کیاز شهود توح هک یجهل

ه مانع شود کباشد  ه در شخص قوةکن است یقت مروت ایحق یعنی .اتيرياف من مالحظة الغكة االستنوقة املريحقو قال ره 
نها از یر ایاز خدا و چه غ يشود و چه اجر اةيمرا هکباشد  یر شخصیرا در نظر آورد، چه آن غ يریه در اعمال غکاو را 
  .ا و آخرتیدن

ر یه تقدکست ین ر حق سابقۀیتقد ياز جانب خلق برا یعنی. ةير للحق هداين التقدكة، و لير بدايالتقد س للخلق يفيلو قال ره 
 یحق، و الم للحق به معن يسوا به یر یتدب يبنده است به سو ير حق راهنماین تقدکاز بنده، و ل حق منوط باشد به سابقۀ

ر داخل شده است و حال است مجموع جار و یاختصاص است و بر فاعل تقد يا الم برای ة،يهدااست و متعلق است به  یال
  .ریمجرور از لفظ التقد

 كتر هکنیرده است اشاره به اکس کن عکر، لیالتدب كر تریبالتقد یمن رض یعنی. ريبالتقد ي رضريالتدب كمن ترو قال ره 
  .ر استیبه تقد يل رضایر بنده دلیتدب

ه مقدور او با مطلق مقدورات از حق کند که مشاهده یکسک یعنی. اريالختاة و كبالحر يمن شهد املقدور من اهللا بقو قال ره 
  .ریار در تدبیاخت یت و بکحر یاست خواهد ماند ب

ة اجابة لبعض االخوان سلمه اهللا من احلدثان و يا بالفارسنا و قد اوضحتهيوصلت ال لمات اليتكان اليهذا آخر ما اردت من ب
  يقمر يهجر. ۱۳۲۶سنة  النصف من شهر شوال يف ق اجلنان يفيا من رحيالدن اذاقه اهللا يف

  
  انيپا

دوار به فضل و یار و امکن بنده گناهیله ایتاب مستطاب به وسکن یرام طبع اکاء ید خداوند متعال و توجه اولیق و تأئیبه توف
 ينش و عرفان خاصه حضرت راهنماید است مورد پسند طالبان و مطبوع اهل بیافت امیرم حضرت پروردگار خاتمه ک

  .ن بنده نافرمان گرددیره آخرت ایله مغفرت و ذخیزمان واقع و وس
فنا مع االبرار ربنا و آتناما وعدتنا ئاتنا و تويفرعناسكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كان ان آمنوا بربميلال يناديايربنا اننا مسعنا مناد

 و نيرمكائه املياول ين و عليحممد و آله الطاهر يو الصلوة و السالم عل. عاديالختلف امل كمة انيوم القيو الختزنا  كرسل يعل
 بفرائضهم و نيالعامل  حبقهم ونيتهم و العارفيل و الي بذكنياعهم و املتمسي و جعلنا اهللا من اتباعهم و اشني هلم من املؤمننيالتابع

  .نيالرامح ا ارحمي ك و برمحتنيبيسننهم حبق حممد و آله الط
د هبة اهللا جذيبيس  

نان محترم چاپخانه با کارکر و زحمات یحسن خواجه مد يارزشمند برادر محترم آقا يهایارکان الزم است از همیدر پا
  .همه آنان استدعا دارد يبران ید و از درگاه خداوند منان اجردارینما یر قدردانکاظهار تش

   يم دانشور علوان چاپ سویپا               ۱۳۷۵رجب املرجب           ۱۳۳۴اسفند ماه 


