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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)20(  

04 - 26دوشنبھ  11 - 27 ؛1436 - 16؛ 1393 - - 02 - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  - َم َرِحَم هللاَّ ھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ
ْبَر َمِطیَّةَ َخالِصاً َو َعِمَل َصالِحاً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ  وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ تََزوَّ  
II. )4( 75شرح خطبھ    
1. بند ھادي دانست، یعني بھ تبع ھادیان حقیقی کھ برگزیدگان در ازل  نجات را نتیجھ گرفتن کمر. نجات یابو در نتیجھ،  :فَنََجا 

یابند.   ھستند، و با صدق در متابعت از آنھا، دیگر مردمان از خسران و تباھي نجات مي  
از رسول هللا  سلّمصلی هللا علیھ و آلھ و  - ْنیَا ِمنَ  یَْبقَ  لَمْ چنین نقل شده است، "  -  بِِصْدقِ  إِالَّ  نََجا َمنْ  نََجا َما وَ  فِْتنَةٌ  وَ  بََالءٌ  إِالَّ  الدُّ

نیافت آن کھ نجات  نجات و، اضطراب ودگرگوني  مگر دنیا از است نمانده ) (باقي113 ص، الشریعة " (مصباحاِالْلتَِجاءِ 
)مگر پناه بردن راستین. یافت  

َ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ خداي تعالی فرماید، " ُ  یُْحبِْبُكمُ   فَاتَّبُِعوني هللاَّ ُ  وَ  ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ  یَْغفِرْ  وَ  هللاَّ  )آل عمران 3:31(" َرحیمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ
 غفران فرماید براي شما ر،او شما بدارد خدا دوست تا مرا كنید پیروى پس را، خدا دارید دوست كھ چنان ھستید اگر (بگو

غفور رحیم است.) خدا و را، گناھانتان  
یعنی ھر کھ در مقام جمع محّب من است باید کھ در مقام تفصیل محّب و تابع رسول من نیز باشد، چھ او مظھر تاّم من است، 

و تبعیّت عالمت و نشانھ و فرع محبّت است، محبّت باطن باشد، متابعت ظاھر. پس، ھر کھ محّب رسول هللا صلی هللا علیھ  -
و آلھ و سلّم پیروی نماید در اعتقاد و عمل، بلکھ در تمامی امورش تا آنجا کھ ھمھ ھّم و غّم او محبوبش باشد، از او تبعیّت و  -

حّق تعالی شود. محبوبباشد. چنین محبّی   
) اشارتي دقیق است در برداشت از این 116، ص 434 بخارى، وفات مستملى (اسماعیل  التصوف لمذھب التعرف در شرح

آیھ کریمھ:  
:گفت لىاتع خداى كھ است آنجا از السالم یھعل مصطفى راه بر رفتن و  

َ  تُِحبُّونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  قُلْ  ُ  یُْحبِْبُكمُ  فَاتَّبُِعونِي هللاَّ  معانى سخن این زیر در و. نھاد مصطفى متابعت در خویش محبت تعالى حق. هللاَّ
 آنكھ بھر از، نیست محجوب كس بھ محمد و اند محجوب محمد بھ خلق ھمھ كھ اعلم هللا و، است آن معنى یكى. است بسیار
 حجاب ھیچ متبوع و مقصود میان باز و. مقصود میان و تبع میان گردد حجاب متبوع آن، را چیزى مر باشد تبع كھ ھركس
 محمد و ما میان]  كھ[ السالم علیھ مصطفى محمد مگر است حجاب خلق ھمھ میان و ما میان كھ است اشارت آیت در. نباشد
 كند عطا را خویش بنده تعالى حق كھ نیست خلعتى ھیچ نیز و، باشند او تبع تا فرمودیم را ھمھ این بھر وز، نیست حجاب
 را او ھركھ گفت و نھاد السالم علیھ مصطفى متابعت تحت در بزرگى بدین عطا این و. دارد دوست را او كھ آن از برتر
.گردد دوست كند دوست چاكرى ھركھ كھ، تر دوست ما نزدیك بھ تر متابع  
 كى ما دریافتن قدرت را شما گویدى مى كھ چنانستى. تعالى حق ادراك از خلق عجز بازنمودن بھ است اشارت این در نیز و

 بستند میان بر جان آخرین و اولین خلق. رسید ما بھ آنگھ، دریابید را او اگر. باشید متابع را او است اى بنده را ما آنكھ؟! باشد
(پایان نقل) .آیند عاجزتر تعالى حق از آمدند عاجز مخلوق از چو. درنیافتند را او نفس و  

حضرت امیراز سیاق این کالم در ھر صورت،  علیھ الّسالم - شود کھ انسان بھ طور طبیعی، چنانچھ دستگیری  چنین فھم می -
دھد بدون آن کھ  ن از دست میو ارشاد نشود، روی سوی تباھی و ھالکت دارد، و سرمایھ عمر خود را با سپری شدن زما

نَساَن لَفِي ُخْسٍر إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا وَ  وَ سودی اندوختھ باشد، و خدای تعالی فرمود، " الَِحاِت وَ  اْلَعْصِر إِنَّ اْإلِ تََواَصْوا  َعِملُوا الصَّ
ْبرِ  بِاْلَحقِّ وَ  ھا ھمھ در زیانند، مگر كسانى كھ ایمان آورده و اعمال صالح انجام  " (بھ عصر سوگند، كھ انسانتََواَصْوا بِالصَّ
اند!) پس، اصل بر خسران انسان  اند، و یكدیگر را بھ حق سفارش كرده و یكدیگر را بھ شكیبایى و استقامت توصیھ نموده داده



2	
	

، کھ ھمان استیابند.  و مراد نجاِت از ھالکت حقیقی  نجات میاست، و تنھا اھل ایمان و عمل صالح ھستند کھ از این خسران 
، ابتالء و آزمایش اھل ایمان حقیقيکفر و شرک و نافرمانی خدای تعالی است، وگرنھ، مصایب دنیایی و مادی، در نظر 

شود. نمی محسوباست، و ھالکت  	
سوم مثنوی: دفترموالنا،   

ست تھلکھ	مردن پیش چشمش ھآنک بگیرد او بھ دستامر ال تلقوا     
سارعوا آید مرورا در خطاب  و آنک مردن پیش او شد فتح باب  

2. . بعد از تمّسک بھ نور والیت و سایھ عنایت ھادیان سوی حّق، کھ اھل بیت را خودمراقب باشد پروردگار  :َراقََب َربَّھُ  
رسول علیھ و علیھم الّسالم - پروردگار را نشانھ رحمت خدا بر عبد دانست، و  مراقبتباشند، و خلفاء و اولیاء بر حّق آنان،  -

این بھ خاطر اھمیّتی است کھ مراقبت برای مرحوم بودن بھ رحمت خاّص دارد. مراقبت نشانھ حضور است، و مراقببت عبد 
بر پروردگارش آن است، کھ او را شاھد و حاضر یابد و خود را در محضر او ببیند، و با شھود پروردگارش، پی برد بھ 

، و چگونھ قیام دارد بھ او.چیستداب خدمت و اینکھ رضای او در آ 	
اند، و برای آگاھی  اند و اسرار و آداب آن را شرح و بسط داده عارفان و علمای اخالق در باب مراقبت بسیار سخن گفتھ

کھ در سیر و سلوک است رجوع شود، و در اینجا جھت آشنایی اجمالی با این مقام از منظر  ھایی کتاببیشتر بر آن، باید بھ 
) مالحظھ 103" (ص الفتوح ةالروح و تحف ةنفحمحقّق، مؤیّدالّدین جندی را از کتاب " عارفعارفان با-، بخشی از گفتار 

نماییم: می  
  ترین حلیھء اصحاب و شریف عالیترین مقامات ارباب طریق، زكھ مراقبت ا معاصیھ، عن وقفكوفقك ّهللا لمراضیھ و  بدان،

غیرھما ھست بھ بركت حضور و مراقبت بدان  و ھر مقامى و كمالى كھ در تمامت مراتب والیت و نبّوت و تحقیق است،
چھ یافتند بھ مراقبت و محاسبت یافتند. و مردان حق ھر توان رسید،  

خویش را از محظورات و مكروھات و مشكوكات منع كلّى   مت اعضا و جوارحاّما مراقبت آن باشد كھ صوفى خلوتى تما
در ھمھ وقت نگران دل خویش  منتھى، است و اگر متوّسط یا  اگر در بدایت سلوك عزلت خانھ یا در خلوت خانھ، در كرده،

ملكى و روحانى  و اگر داند،و نفى آن خاطر واجب  نفسانى و شیطانى است قطعا منع كند، اگر باشد تا چھ خاطر سر برآورد.
  مراقبت و نفى و جّد و جھد در این معنى بجاى آورد، تعالى، و اگر رحمانى است شكر خداى، بدان عمل كند، است،

[  تر شود ان شاء ّهللا  قّوت  تر و اذكار بھ و تجلّیّات روشن تر، خواطر بیشتر كند تا واردات صافى تعالى - (پایان نقل) ]. - 	
این بیت بھ مراقبت اشاره دارد: حافظ نیز در  

ام شب ھمھ شب حرم دل شده	پاسبان تا در این پرده جز اندیشھ او نگذارم    
3. تفصیلي روایي:    

امیر المومنین، علی بن ابی طالب،  علیھ الّسالم - در دعایی، کھ توسطّ کمیل بن زیاد از او - علیھ الّسالم - نقل شده است،  -
ْلتَھُْم بِِحْفِظ ماَو ُكلَّ گوید، " چنین می یَُكوُن ِمنّى َو َجَعْلتَھُْم ُشھُوداً َعلَىَّ َمَع َجواِرحى  َسیِّئٍَة اََمْرَت بِاِْثباتِھَا اْلِكراَم اْلكاتِبیَن الَّذیَن َوكَّ

قیبَ  َو بِفَْضلَِك َستَْرتَھُ َو اَْن تَُوفَِّر َحظّى ِمْن ُكلِّ َخْیٍر  فَْیتَھُ َعلَىَّ ِمْن َوراَّئِِھْم َوالّشاِھَد لِما َخفَِى َعْنھُْم َو بَِرْحَمتَِك اَخْ  َو ُكْنَت اَْنَت الرَّ
ْلتَھُ اَْو بِرٍّ نََشْرتَھُ اَْو ِرْزٍق بََسْطتَھُ اَْو َذْنٍب تَْغفُِرهُ اَْو َخطَاءٍ  اَْنَزْلتَھُ اَوْ  بدى را كھ 	و ھر كار( تَْستُُرهُ یا َربِّ یا َربِّ یا َربِّ  اِْحساٍن فَضَّ

 اعمال من كردى و آنھا را	گرامیت دستور یادداشت كردنش را دادى ھمان نویسندگانى كھ آنھا را موكل بر ثبت بھ نویسندگان
گواه اعمالى بودى كھ از  بودى و	بھ ضمیمھ اعضاء و جوارحم گواه بر من كردى و اضافھ بر آنھا خودت نیز مراقب من

آنھا را پنھان داشتى و از روى فضل خودپوشاندى و نیز خواھم كھ 	ت بود كھایشان پنھان مى ماند و البتھ بھ واسطھ رحمت
پخش كنى یا رزقى كھ  ھایى كھ یا احسانى كھ بفرمائى یا نیكي	بھره ام را وافر و سرشار گردانى از ھر خیرى كھ فرو ریزى

)پروردگارا پروردگارا پروردگارا	بگسترانى یا گناھى كھ بیامرزى یا خطایى كھ بپوشانى  
)، از رسول هللا703 .ص(نھج الفصاحة ذکر چند حدیث: در  صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - َما نقل شده است کھ فرمود، " -

در " (آنچھ خوش نداری کھ مردم از تو ببینند، پس انجام مده آن را چون إَِذا َخلَْوتَ  النَّاُس ِمْنَك فََال تَْفَعْلھُ بِنَْفِسكَ  َكِرْھَت ُّ أَْن یََراهُ 
خلوت خود باشی!)  

) از امام باقر181 .ص" (مشكاة األنوار في غرر األخباردر " علیھ الّسالم - ِ َو َال چنین نقل شده است، " - َعلَْیُكْم بِتَْقَوى هللاَّ
ً لِلنِّفَاِق فِي یُْضِمَرنَّ أََحُدُكْم ِألَِخیِھ أَْمراً َال یُِحبُّھُ لِنَْفِسِھ فَإِنَّھُ لَْیَس ِمْن َعْبٍد یُْضِمُر  ُ َذلَِك َسبَبا ِألَِخیِھ أَْمراً َال یُِحبُّھُ لِنَْفِسِھ إِالَّ َجَعَل هللاَّ

 شدارد براى برادر ، و ھیچ یك از شما آنچھ را براى خود دوست نمىتقوا ورزید از خداامام باقر علیھ الّسالم فرمود: " ( قَْلبِھ
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خدا مگر آن کھ پسندد بپروراند،  خود نمىبرای آنچھ را ش براى برادرخود درون در  نباشد اى در دل نپروراند، زیرا ھر بنده
قلبش).نفاق در  ی قرار داد برآن را سبب  

و در اصول کافی چنین آمده است:   
از اسحاق بن عمار، گوید: من خدمت امام صادق (ع) وارد شدم با روى ترش و درھمى بھ من نگاه كرد، گفتم: چھ تو را بر 

گون و خشمگین كرده است؟ فرمود: من دیگر 	
اى تا  ق، بھ من خبر رسیده كھ تو دربانانى بھ در خانھ خود نشاندهاآنچھ تو را نسبت بھ برادرانت دیگر گون ساختھ، اى اسح

ترسى و از بال  فقراء شیعھ را از تو برانند، من گفتم: قربانت، بھ راستى من از شھرت ترسیدم، فرمود: از شھرت مى
كنند، خدا عز و جل رحمت بدانھا   دانى كھ چون مؤمنان بھ ھم برخورند و بھ ھم دست بدھند و مصافحھ ى؟ آیا نمىترس نمى

فرو فرستد و نود و نھ قسمت از آن، آن یك باشد كھ رفیق خود را بیشتر دوست دارد و چون با ھم موافقت كنند (با ھم بایستند 
نشینند تا صحبت كنند و گفتگو نمایند، نگھبانان فرشتھ آنھا بھ ھم گویند: باید ما خ ل) رحمت آنھا را فرو گیرد و چون با ھم ب
اى دارند و خدا بر آنھا پرده كشیده است، من گفتم: مگر این نیست كھ خدا عز  بھ كنارى برویم، شاید اینھا با ھم گفتار محرمانھ

اى اسحاق، اگر  سوره ق)؟ فرمود: 18(" عتید باشنددم نزند بھ ھیچ گفتارى جز آنكھ نزد او رقیب و ، "فرماید و جل مى
نگھبانان وى سخن آنھا را نشنوند، بھ راستى كھ داناى اسرار بشنود و ببیند.  

رسول هللاق تحقّ شیخ عبدالکریم جیلی در الکماالت  اإللھیھ   صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم - دھد:  چنین توضیح مي اسمرا بھ این  -
ش آن کھ اودلیل رقیب. و تصفھ متّصف ب المعلیھ السّ  - لی وخوابد چشمانم  می( "  تَنَاُم َعْینِي َو َال یَنَاُم قَْلبِيفرمود، " -

رفع آزار از ى حتّ ھایشان  نیکی م،أعمال أمت شود بر من ھ میعرضاو، " وقول .ت استكمال مراقباین از  و ،)خواید دلم نمی
.این جھانی نیزحوادث بر  است رقیبی است کھ او دلیلاین  و." سجدمآب دھان افکندن در ى حتّ ھایشان  زشتی و راه،  
رقیب شود. پس، او  می یقین تحقیقھ بھ، کھ از آن تعبیر إلھی تمراقبی است بر دلیل خوابد دلم"، این لی نمیواو، " أّما قول و

(پایان نقل) .بود مطلق  
قِیبُ اسم " باشد، و بر تھدید و تخویف  ایذكر شده بر "على" چون با حرفاست  صفت ُمَشبِّھَة" رقیباند، " "، چنانچھ گفتھالرَّ

کند با  میو مواظبت دارد اشراف . رقیب در لغت منتظر و رصد کننده است، و است یى فاعلامعندر  " استفعیلوزن "
ویسد أعمال عباد را ن باشد از او چیزی، و بھ پادشاھی کھ می و "الرقیب" ھمان هللا حافظ است، کھ غایب نمی تحقیق. آگاھی 

آورد  ھیچ سخنى را بھ لفظ درنمى( )ق 50:18(" ما یَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إِالَّ لََدْیِھ َرقیٌب َعتیدٌ فرماید، " (رقیب) ، و خدای تعالى می
کند، محیط است بھ  بیند أحوال عباد را و أقوالشان، و شمارش می )، خدا رقیبی است کھ میمگر اینكھ مراقبى آماده نزد او

ِ کھ گفت،  " آمده است  رسول هللا صلّى هللا علیھ و آلھ و سلّم،از حدیث سؤال جبرئیل مكنونات سرائرشان، و در  یَا َرُسوَل هللاَّ
ْحَسانُ  َما َّ  اْإلِ َ َكأَن ت کنی خدا داعبکھ ن آ چیست؟ گفت: إحسان" (  یا رسول هللا! فَإِنََّك إِْن َال تََراهُ فَإِنَّھُ یََراكَ  َك تََراهُ قَاَل أَْن تَْعبَُد هللاَّ

و چنان نیستی کھ او را ببینی، او ترا می بیند). و حظ عبد از این اسم آن است کھ مراقب تچنانکھ گویی تو او را می بینی، و 
	لص سازد برای ربّش بھ نیّت طاھر.عملش را خا	نفس و حسش باشد ، و   

گفتھ شده است کھ اگر ھمھ عالم خالی شد، مگو خلوت است، زیرا او رقیب است بر تو.  
قِیبُ " کند، و درک  شود، درک می کند، مالحظھ نمی شود، مالحظھ می کند، و مراقبت نمی " آن است کھ مراقبت میالرَّ

زی است، در کمین ھر چیزی، و آنکھ مراعی است و غافل نیست از ھیچ شود. علیم است بھ ھر چیزی، و حفیظ ھر چی نمی
چیزی. او بعید قریب است، و قریب مجیب، و حاضری کھ غایب نباشد.  

  گر نباشد او بھر حالى رقیب             چون رسید از نطفھ بر عقل ادیب
فرماید: شعر: موالنا در مثنوی، دفتر چھارم، می  
عدو	تا بدانی کھ خبیرست ای او	دھد ھر چیز را درخورد می    

اثر	کھ ندیدی الیقش در پی  شر	کی کژی کردی و کی کردی تو  
آن	نیکیی کز پی نیامد مثل   آسمان	کی فرستادی دمی بر  

تو	بینی ھر دم پاسخ کردار   باشی و بیدار تو	مراقب	گر  
آمدن	حاجتت ناید قیامت  باشی و گیری رسن	مراقب	چون  

صریح	حاجتش ناید کھ گویندش  صحیح	اوآنک رمزی را بداند   
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ترا	این بال از کودنی آید رمزھا	کھ نکردی فھم نکتھ و     
شد	فھم کن اینجا نشاید خیره  شد	از بدی چون دل سیاه و تیره  
خیرگی	در رسد در تو جزای  تیرگی	ورنھ خود تیری شود آن  
است	ور نیاید تیر از بخشایش است	نھ پی نادیدن آالیش    

باش گر دل بایدت	مراقب	ھین زایدت	کز پی ھر فعل چیزی    
بود	ور ازین افزون ترا ھمت کار باالتر رود	مراقب	از    

4. اي است  شده است کھ عبد را نیز از آن بھره  " یکي از صفات الھي است، و گفتھمراقبت" بحثي تکمیلي در باب مراقبت: 
باشد، و از وجھي  از آنجا کھ مراقبت نمودن عبد حّق تعالي را از وجھي صحیح نميمانند دیگر اسماء و صفات حّق تعالی. 

 مراقبھرا کھ درباره در باب صد بیست ششم فتوحات شیخ اکبر محي الّدین بن عّربي  بخشي از گفتاردیگر صحیح است، 
در اینجا می آوریم:است   

مراقبۀ وجود مراقبۀ حّق است خلق خویش بر حفظ وجود بر آن  
األحزاب)  33:52( ٍء َرقِیباً" ُكلِّ َشيْ   َو كاَن هللا َعلى. خدای تعالى می گوید، "استراقبھ صفتی است إلھى، و ما در آن ُشربی م

البقرة) (و سنگینی نکند بر او  2:255" (َو ال یَُؤُدهُ ِحْفظُھُما(خدا ھمواره بر ھر چیزى مراقب است)، و آن قول اوست کھ "
حفظ ان دو)  آسمان ھا، کھ عالَم برتر است، و زمین، کھ عالَم پایین تر است. و آنجا نباشد مگر [عالَم] برتر و [عالَم]  یعنى -

پایین تر. و آن بر دو قسم باشد. عالمی قائم بھ خود باشد، و عالمی غیر قائم بھ خود نباشد. قائم بھ خود جواھر باشند و أجسام، 
ھا)، و آنھا صفات و أعراض باشند. عالم  أجسام و جواھر را بقایی نباشد مگر بھ  و غیر قائم بھ خود أكوان و ألوان (رنگ

و وجودش، معدوم شوند. و شكی نیست  ءود در آندو عرض، کھ بدان است بقانش یافتایجاد أعراض در آندو، و ھنگامی کھ 
عالم أجسام و جواھر علوي و سفلي . پس،  حّق پیوستھ مراقب وجودشان  کھ أعراض معدوم می شود در زمان دوم از زمان

است، بھ محض آنکھ معدوم می شود از آنھا عرضی، کھ بھ وجودش بدان است، خلق می کند در آن زمان عرضی مثل آن یا 
ضدش را، حفظ می کند او را بان از عدم، در ھر زمانی. پس، او  تعالى - خالق است على الدوام، و عالم مفتقِر است بھ او  - - 

تعالى ى الدوام، بھ افتقاری ذاتي، از عالم أعراض و [از عالم] جواھر.و این مراقبت حّق است خلقش را برای حفظ وجود عل -
 55:29" (ُكلَّ یَْوٍم ھَُو فِي َشأْنٍ بر آن. و این، ھمان شؤونی است کھ از آن در كتاب بھ خویش تعبیر فرمود بھ اینکھ، "

.(ھر روز او در شأني است) الّرحمن)  
كمال وجود مراقبۀ حّق است عبادش در آنچھ بدان مكلّف فرموده است و حدودش را برایشان رسم کرده است مراقبۀ  

، و آن نظر اوست سوی ایشان در آنچھ بدان مكلّف ساختھ است ایشان در أوامر و درعبادشمراقبۀ دیگری برای حّق باشد 
ریاء و وعید است! پس، برخی از آنان باشند کھ گماشتھ نواھیش، و رسم کرده است برایشان حدودش را. و این مراقبت كب

" ما یَْلفِظُ من قَْوٍل إِالَّ لََدْیِھ َرقِیٌب َعتِیدٌ باشد بر آنھا کسانی کھ  بر شمرند بر ایشان جمیع آنچھ را أنجام دھند، مثل قول او، "
ً كاتِبِیَن یَْعلَُموَن ما )، و مثل قول او، "آورد مگر اینكھ مراقبى مھیّاگر نزد او ق) (ھیچ سخنى را بھ لفظ درنمى 50:18( ِكراما

12" (تَْفَعلُونَ   3:181إنفطار) (نویسندگان گرامی کھ بدانند آنچھ را أنجام می دھید)، و قول او، "َسنَْكتُُب ما قالُوا" ( 82:11 -
یس) (و ھر چیزی را بر شمرده  36:12" (ُمبِینٍ ٍء أَْحَصْیناهُ في إِماٍم  َو ُكلَّ َشيْ آل عمران) (بھ زودی، بنویسیم آنچھ گفتند)، "

ا تَْعَملُونَ ایم در إمامی آشکار)، و قول او، " آل عمران) ( و خدا غافل نباشد از آنچھ می کنید). این  3:99" (َو ما هللا بِغافٍِل َعمَّ
مراقبۀ حّق است (عبادش را در كمال وجود].  
مراقبھ ای کھ از جانب عبد صحیح نباشد  

مراقبھ عبد، آن بر سھ قسم باشد، یک قسم آن صحیح نباشد، ولی وجود دوتای دیگر صحیح باشد از عبد. أما مراقبھ ای و أما 
کھ صحیح نباشد، آن مراقبھ عبد است ربّش را، چھ او نھ ذات خدای تعالى را  می داند، و نھ نسبت او را با عالم. پس، وجود 

است بر علم بھ ذات مراقَباین مراقبھ تصّور ندارد، زیرا آن موقوف  بھ فتح قاف. و لی با این وجود طائفھ دیگری این  -
مراقبھ را صحیح دانستھ اند، چھ شرع معیّن کرده است [نسبت او را بھ ما و بھ عالم] چنانچھ در خور جالل اوست. پس، او 

و آشکار ما را، و او در آسمان نیز  با ماست ھرجا کھ باشیم، او بر عرش استواء دارد و او در زمین است می داند پنھان
چنین است، و فرود می آید سوی آنھا، و او ظاھر در عین ھر مظھری از ممكنات. این قدر را از او دانستھ ایم، پس مراقبۀ 
د می کنیم او بر این حد. بنابراین، مراقبھ از اشیاء عین مراقبت ماست از او ، زیرا او ظاھر از ھر چیزی. از مردم کسی باش
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کھ گفتھ باشد، "چیزی را ندیدم مگر آنکھ خدا را قبل آن دیدم" یعنى مراقبھ، و دیگر گفتھ است "بعد آن" و دیگری گفتھ  -
است، "با آن"، و دیگری  گفتھ است "در آن". أمثال آنان صحیح می دانند این مراقبت را.  

مراقبۀ حیاء  
ببیند)،  العلق) (آیا نمی داند کھ خدا می 96:14" ( لَْم یَْعلَْم بِأَنَّ هللا یَرى أَ و مراقبۀ دوم مراقبۀ حیاء است، از قول خدای تعالى، "

پس، او مراقب دیدن خدای سبحان است، و آن (دید خدا) ھم مراقب اوست. پس، او (عبد) مراقب مراقبت حّق است از او. 
بنابراین، این " مراقبت مراقبت است!" و آن مشروع است.  

نفس خویش را مراقبۀ ینده قلب و  
مراقبھ سوم آن است کھ [عبد] مراقب باشد قلب و نفس خود را، کھ ظاھر و باطن باشند، تا ببیند آثار ربش را در آن، و عمل 
کند بھ حسب آنچھ می بیند از آثار ربّش. و این چنین باشد در موجودات خارج از خود، کھ [عبد] مراقب است تا ببیند آثار 

فّصلت) (بھ زودی،  41:53" (َسنُِریِھْم آیاتِنا في اْآلفاِق َو في أَْنفُِسِھمْ و این ھمان قول خدای تعالی است، " ربش در آنھا از آنھا.
نشان دھیم بھ آنھا آیات خود را آفاق و در خودشان).و برای این مراقبھ، تعلّقی باشد بھ حّق، زیرا فاعلی نیست مگر حّق!  

گانھ می باشدمراقبھ دوام مراعات موازین شرعي پنج   
و مراقبھ دوام مراعات است بھ نحوی کھ وقتی نباشد کھ در آن عبد مراقب نبوده باشد. پس، بدان این را و محقّق سازش تا 
بدانی شئون پرودگارت در خود، و [در] آنچھ از موجودات دیده ات بر آن افتد، و [در] آنچھ را فكر و عقلت بدان رسد، و 

زد در مشاھده ات، و [در] آنچھ برآن مطلّع می سازد تو را از غیوب در تو، با ھر جا کھ باشد. و [در] آنچھ مشھود تو می سا
از اینجا بشناس خواطرت را. وبرای مراقبھ موازینی شرعي آمده است، و آنھا پنج میزان باشند: واجب، و مستحّب، و مباح، 

و حرام، و مكروه.  
ربى در شبی کھ این باب را بھ تقیید در می آوردواقعھ ای برزخي کھ روی داد برای شیخ ابن ع  

و بدانید کھ خدای تعالى آگاه ساخت مرا در شب تقییدم (نگارشم) این باب را، بر أمری کھ نبود نزدم [پیش از آن]، در واقعھ 
آری! مرا گفت:  " است؟ گفتم:قوبأُمُّ رَ ای (کشفی) برزخی، کھ واقع شد برای من. مرا گفت در آن: آیا شنیده ای کھ دنیا "

پس برای آن فصلی در این باب قرار ده! پس، از خدا، بر کار درخواست خیر و راھنمایی کردم.  
دنیا أُّم ُرقوب است و برای فرزندانی است  

پیوندی از این باب  
رسول هللا  ص - این فرزندان فرمود، "بھ درستی کھ برای دنیا فرزندانی است"، و اگر برای آنھا فرزندای باشد، او مادر  -

باشد، و  عادت مادر آن باشد کھ مراقبت می کند از فرزندانش، زیرا او مربي آنھاست، و او نسبت بھ آنھا دلسوزی مادرانھ 
دارد و نگران است بر آنھا کھ مبادا ھَوویش، کھ آخرت است، تأثیری بر آنھا نداشتھ باشد، تا آنھا بدو میل کنند، و او نھگدارد 

خیر آخرت. پس، سخت باشد مراقبت او از أحوال آنھا.آنھا از مشاھده   
دنیا سرای أولى است کھ نزدیک بھ ماست، و نگھبان ما، مھربان بھ ما   

در آن است، و ما غیر او را ندیده ایم، و مشھود است ان بدانید کھ دنیا سرای نخستین است، کھ بھ ما نزدیک است، و نمّوم
بھ ما. در آن، أنجام می دھیم أعمالی را کھ مقّرب ما ھستند بھ خدا، و در آن ظاھر  [برای ما]، و حفیظ بر ماست، و رحیم

شده اند شرائع خدا. و آن سرایی است کھ جامع جمیع أسماء إلھي می باشد. پس، ظاه شد در آن نعمت ھای بھشت ھا و  
ر آخرت نیست مگر آنکھ در آن دردھای آتش. پس، در آن باشد عافیت و مرض، وسرور و حزن، و سّر و علن. و چیزی د

(دنیا) از آن [چیز] مثلی ھست. و  آن (دنی) أمین مطیع خداست، خدا سپرد بھ او أماناتی را بر عبادش کھ أداء کند آنھا را بھ 
ت آنان. و این ھمان است کھ او را مراقبی ساخت بر أحوال فرزندانش و آنچھ إنجام می دھند با أماناتی کھ بھ آنھا رد کرده اس

[تا ببیند] کھ آیا با آنھا بدانچھ شایستھ ھر أمانتی کھ قرار داده شده است بر او، عمل می کنند ]یا خیر] از میان آنھا، أمانتی 
باشد کھ موافق غرض نفوس فرزندان است، پس مراقت آنھاست کھ آیا شكر خدا می گزارند بر آنچھ بخشیده است بھ آنھا و بھ 

ت، أماناتی کھ موافق أغراض آنھا نمی باشد، پس مراقب أحوال آنھاست کھ آیا قبول می کنند آنھا دست او. و از میان آنھا اس
را با رضایت و  تسلیم برای آنکھ ھدیھ ای ھستند از خدا، در مورد أول می گویند،" حمد خدای منعم مفضل راست!"، و در 

ی!"بر ھر حال سترض نیست می گویند، " حمد خدای رامورد آنچھ موافق غ تا از کسانی باشند کھ حامد ھستند در آسایش  -
و رنج. پس، دنیا می بخشد آنھا این أمانات پاک، پاکیزۀ از شوب.  


