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از ) ای سـید(الحمدلله که حقیقت از آفتاب روشـنرت اسـت و جمـال وحـدت از مـرأت کثـرت بهمـه حـال در نظـر 

ن دانـم کـه از صـورت بحقیقـت رسـی و بُعـد ست اگر بچشم همت مطالعـه فرمـائی چنـايحقیقت تو بسوی تو راه
یکی از بعد خرب دهد و آن را وجهی بود و دیگری از قرب نشان میدهد و آن را ) ای سید(موهوم از میانه برخیزد 

سببی باشد حقیقت تو بزبان این رساله با تو حرف میزند بر وحدت اطالع دهد که آنجا تقربست و نه بُعد و چون 
هر فرقه بـا فرقـه دیگـر در نـزاع وجدالسـت ) ای سید(اید بعد و قرب عني وحدت باشد آفتاب وحدت طلوع فرم

اهـل وحـدت از مـذاهب ) ای سـید(مگر اهل وحدت که ایشان با همه یکیند اگر چه هیچ کدام با او یکی نیست 
مختلفــه متضــاده و مشــارب متنوعــه متناقضــه مشــرب خــوب و لطیــف و روحــانی و مــذهب عــام و شــامل حــال و 

انی انتزاع نمایند ایشان را جز این مذهبی خاص و مشربی مخصوص میباشد چنانچه در گفتگـو آیـد و گفتـه وجد
وحـدت بـاطن کثرتسـت و کثـرت ظـاهر ) ای سـید(شود که متکلم چنني گفت و حکیم چنني گفت و صوفی چنـان 

د ای سـید تـو را وحدت و حقیقت در هر دو یکیست ای سید موجود یکیست که بصورت موهوم و متعـدد مینمایـ
 صاند بجهت حکمی که او سبحانه داند و بنـدگان خـوااند و از یگانگی بدوئی وانمودهازوحدت به کثرت آورده

او باعالم او دانند و تو را چنان ساختند که ازوحدت سابقه هیچ خربی نداری و از آن حال در تواثری پیدا نیسـت 
حدت بکثرت آورده بعد از آن چنـدی از بنـدگان را بیواسـطه بخـود بلکه تمام بلکه تمام عالم را حق سبحانه از و

  .آشنا ساخته از کثرت بوحدت برده و راه وصول از کثرت بوحدت را تعلیم فرموده
بکثرت فرستاده چنانچه ایشان در کثرت وحدت میدیدند و بایشـان فرمـود کـه بـدیگران تعلـیم ایـن طریقـه نماینـد 

ن نمـوده از ران طریقه نمودند هرکه بر آنراه عمل کرده و پريوی آن جماعت بزرگـوانموده اعالم آال امر ثایشان امت
اند و آن را وصول شریعت و آن جماعت بزرگواران انبیاء. کثرت بوحدت پیوسته و از دوگانگی به یگانگی رسیده

انـد و ان کـردهشریعت عبارت از فعلی چند و ترکی چند است که آنرا در کتب فقهی فقهـا بیـ) ای سید(طریقتست 
طریقت عبارت از تهذیب اخالقست یعنی تبدیل اوصاف ذمیمه باوصاف حمیده که آن را سفر در وطن نیز گوینـد 
و تعبري به سلوک نیز نمایند و آن در کتب مشایخ مسطور و در کتاب امام محمد غـزاىل بـه تفصـیل مـذکور اسـت و 

احکـام شـرعی کـه مبنـای آن ) ای سید(ل طریقت است اند داخبعضی آداب و اشغال که مشایخ آن را وضع کرده
او میداننـد پـس از اتصـال اعمـال کـه بوحدتسـت و سـر آن را خداونـد و خاصـان اثنینیت است بخاصیت موصل 

نمـاز و روزه و حـج و زکـوة و ) ای سید(مربوط بکثرت بود بسوی وحدت اشارتست بانکه کثرت عني وحدتست 
اند و معنـی آن همـه اصیت است که خالصاً لله مؤدی شوند چنانکه شرط کردهخلامثال اینها که موصل بوحدتند با

کس را بفهم در نگنجد و هر کس را تا چه معنی بخاطر رسد اما آنچـه طالـب وحـدت را ضـرور اسـت آنسـت کـه 
ام م کردهنیت کردم نماز گذارم یا روزه گريم مثالً برای حقیقت خود وجود آن یعنی یافت او که او را گ تصور کند که

و میخواهم که باینوسیله عبادت وحدت که عني الله است طلوع نماید ای سید عابد اوست و معبود اوسـت عابـد 
د و معبود است در مرتبه اطالق و تمیز در مراتب از امور عقلیه است و موجود نیست مگر یک ياست در مرتبه تقی

میمـه کـه رفـع آنهـا در طریقـت واجبسـت همـه چون نیک بنگری اخـالق ذ) ای سید(حقیقت که هستی صرفست 
عر است بر بیگانگی و دوئی و اخالق حمیده که تحصیل آنها الزم است همه مُخرب و معلم اسـت از آشـنائی و شم

یگانگی پس طالب وحدت را چاره نیست از شریعت و طریقت اگرچه سر اتصال در اول او را معلوم نباشـد و در 
این همه اشتغال و اذکار و ) ای سید(ه اشارتی بان کردیم كناسبت غالباً بفهمد چنانثانی اگر تأملی نماید بشرط م
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اند بـرای رفـع اثنینیـت اسـت پـس بدانکـه فاصـل میـان مراقبات و توجهات و طرق سلوک که مشایخ وضع نموده
بینـد و وحدت که حقست بصورت کثرت مینماید و یکیست که بسیار در نظر میآید چنانکه احـوال یکـی را دومـی

  .جواله بصورت دائره دیده میشود و چنانچه قطره باران نازله بشکل خط در نظر میاید هچنانچه نقط
پس وحدت عني کثرتست و کثرت عني وحدت یعنی عابد که در کثرتست همـان معبـود اسـت در وحـدت بـذات و 

خیالسـت یعنـی غـري حـق در  صفات خود در افعال و آثار ای سید عارفی رفیع مرتبه میفرمود که درویشی تصحیح
چون حجاب جز خیال نیست رفع حجاب بیخیال باید کرد و شب و روز ) ای سید(دل نماید الحق خوب میفرمود 

در خیال وحدت باید بود ای سید اگر سعادت میخواهی واحد باش و واحد شدن آنست که از توهم دوئی برآئـی 
و تفرقه خاطر و غم و اندوه از دوئیست چـون دوئـی از واحد بودن آنست که دروحدت و بر وحدت همیشه باشی 

  .دل برود آرام و قرار میسر گردد چنانچه تا ابد بهیچ غم مبتال نگردد و در دو جهان آسودگی حاصل شود
چه آسودگی در عدمست شعر در عدم افکندم آخر خویش را وارهاندم جان پرتشویش را ای سید چـون بحقیقـت 

زوده است همان نسـبت اسـت و گرددو اینکه نسبت تو بحق بعد از سلوک هیچ نیفتوحید برسی و وحدت صفت ت
دانسـتی و پیـدا ) ای سـید(که پیش از سلوک بوده بلکه نسبت تو بحـق پـیش از وجـود و بعـد از وجـود یکیسـت 

کردی و یقني بهم رسانیدی که بهیچ آب و آتش زائل نگردد که از ازل تـا ابـد حـق تعـاىل موجـود اسـت و بـس و 
رگز دیگری موجود نشده و توهم باطل اعتباری ندارد زید را بیمارئی پیدا شد که خود را عمرو دانست و از مردم ه

از اوصاف زید شنیده در طلب او شد چون بعالجهای خوب بیماری او رفع شد عمـرو هـیچ جـا نبـود زیـد بـود و 
  .بس سی مرغ قصد سیمرغ نمودند

یمرغ دیدنـد پـس حـق تعـاىل خـود را بـه صـفتهای خـود میدانسـت ایـن چون بمنزلگاه سیمرغ رسیدند خود را س
حقیقت چیزهاست و بعد از آن خود را باین صفتها وانمود آن عالم اینست اینجا غري کجاست و غـري کجـا موجـود 
شد ای سید چون حقیقت کار اینچنني دانستی و معلوم تو شد که قرب و بعد و مسافت همه از توهم تـو اسـت کـی 

د که نزدیکی حاصل شود و کی جدائی داشتی که پیوستگی پیدا کنی در عالم اگر هزار سال فکر کنی غري دوری بو
از حقیقت مطلقه که عني وحدتست هیچ چیز نیابی بلکه هیچ ذاتی و هیچ صفتی و هیچ جنسی و هیچ جهتی چـه 

سـید هرچـه در ادراک  خارجی و چه ذهنی و چه وهمی بهم نرسد که غري او بوده همـه اوسـت و اوسـت همـه ای
میدراید همه اوست و هرچه در ادراک نمیدراید اوست آنچه او را وجود گوینـد ظهـور اوسـت و آنچـه او را عـدم 
گویند بطون اوست اول اوست آخر اوست باطن اوست ظاهر اوست مطلق اوست مقید اوست کلی اوست جزئـی 

همه پاکست ایـن اطـالق او نسـبتی دیگـر اسـت  با آنکه همه اوست از) ای سید(اوست منزه اوست مشبه اوست 
وَیَحذَرکم اللّه نفسه نرسد و  و فهمی غري آن اطالق که او همه است یا عني همه در این اطالق هیچ کشفی و عقلی

اطف لخـشهود او در مراتب ظهور اوست و گاهی از مراتب بريون بود و ایـن شـهود کـالربق ا) ای سید(اینجاست 
ای (ل است و حصول او و عدم او مقتضای جامعیـت انسانیسـت کـه مظهـر اسـم اللـه اسـت بود و دوام او مستحی

و انعـدام صرفسـت و ایـن از اقسـام کلیـه  عارف را بـاالتر از ایـن مقـامی نیسـت و در ایـن مقـام فنـای کلـی) سید
کـه کثـرت  این معارف در این مقام بتقریب نوشته شد باید که شـب و روز در ایـن سـعی باشـد) ای سید(قیامتست 

موهومه را که بعنوان غريیت در نظر میدراید از نظر ساقط شده مرأت وحدت شود و سالک جز یکی نبینـد و جـز 
ست که الاله یعنی این همه چیزها کـه مشـهودند نیسـتند ا نيطریق دیگرا) ای سید(یکی نخواند و جز یکی نداند 

ت و در نظرها مشهود پس اشیا باطنند و او ظاهر ند در وحدت ذات بصورت این چیزها ظاهر اسباین معنی که گم
  .است در اشیاء پس او هم ظاهر اشیاء باشد هم باطن اشیاء و جز ظاهر و باطن چیز دیگر نیست
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طریـق ) ای سـید(پس اشیاء اشیاء نباشد بلکه حق باشد و نام اشیاء بر اشیاء اعتباری بود که این نیز عني حقسـت 
مختلفه میتوان فهمید مراقبه عبارت از مالحظه معنی وحدتست بهرچه که تـوان کـرد  مراقبه از کلمات سابقه بوجوه

اگر مالحظه الفاظ و تخیل آنها واسطه تعقل معانی گردد آن را ذکر گویند الفـاظ هرچـه بـود خـواه ال الـه اال اللّـه 
ه از کتـب كـبسـیار اسـت چنانخواه الله تنها و اگر بی تخیل الفاظ تعقل معانی کند مراقبه و توجه بود و وجـوه او 

بزرگان معلوم توان کرد و مقصود آنست که معنی وحدت در دل قرار گريد و ذکر لفظ اللـه چنانسـت کـه بحقیقـت 
قلبیه بتوسط تصور مضغه صنوبریه متوجه گشته از این حیثیت که این حقیقت قلبیه مظهر حقسـت تخیـل لفـظ اللـه 

خود متوجه شوی و توانی ایـن وجـه را درسـت گردانـی کـار بآسـانی اگر ب) ای سید(بکند و بر وی اطالق نماید 
صورت می گريد ای سید بدن تو صورت و مظهر روح تو اسـت و غـري او نیسـت و ایـن هـر دو صـورت جسـمی و 
روحی موهومند چون لفظ الله بخیال گوئی و بآن حقیقت که بصورت این دو موهوم ظاهر است متوجـه گـردی و 

ید است که شهود شهادت وحدت در کثرت میسر شود و هرچه در نظر تو آید باید بـدانی کـه دانی که من همانم ام
صــورت دارد و روحــی دارد و حقیقتــی دارد چــه صــورت ملــک و ناســوت اوســت و روح او ملکــوت اوســت و 

آری در کشـف . حقیقت او جربوت او که عبارت از ذات و صفاتست و الهوت اوست که صفات غري ذات نیسـت
مغایرتی اعتباری روی میدهد و آن در مقام حصول تجلیات صفات ذاتیه است و تا اینجا ذات و صـفات  و شهود

  .را در یک مراتب اعتبار کردیم بجهت عینیت
عالم علم حـق اسـت کـه تجلـی ذات کـه فلا اشـارت باوسـت ظهـور نمـوده و علـم عـني ذاتسـت ای سـید ای سید 

ات او پنج است ظهور اول ظهور علم اجماىل است ظهور دوم ظهور حقیقت مطلقه ظهورات بینهایت دارد اما کلی
علم تفصیلی است ظهور سیم ظهور صورت روحانیه است ظهور چهـارم ظهـور صـورت مثالیـه اسـت ظهـور پـنجم 
ظهور صور جسمانیه است و اگر ظهـور انسـانیه را جـدابگريی ظهـورات کلیـه شـش بـود ایـن ظهـوراترا ظهـورات 

  .حضرات نیز گویند خمسه و یا سته گویندو
ای سید انسان جامع همه ظهوراتست و بیان اینجا معیت بوجوه کثريه میتوان کرد ای سید باید بـدانی کـه حقیقـت 
انسانی در همه مراتب بصورتی که مناسب آن مرتبه باشد ظهوری دارد همه حقایق صور آن حقیقـت اسـت و ایـن 

از همه افتاده است ای سید سوره فاتحه کـه اول قـرآن مجیـد  بمرتبه مقدم است بر همه حقایق اگرچه ظهور پایان
  . است الحمدلله واقع شده و معنی آن اینست که جنس حامدیت و محمودیت مخصوص اوست

یعنی حامد اوست و محمود اوست بهرحال و بهر صفت و بهرجا و بهر صورت غري او حامـد و محمـودی نیسـت 
اشارتست باحدیت که فلا اول اوست و الم اشارتست بعلم که الم وسـط  ای سید اول سوره بقره الم واقع شده فلا

اوست و میم اشاره است بعالم که میم آخر اوست یعنی احدیت صورت علم گرفت و علم صـورت عـالم ای سـید 
آنچه تو را ضروریست تعقل معنی وحدتست و پیوسته در آن مراقب بودن و بـه تفصـیل ایـن معـارف وارسـیدن در 

 وکار نیست چون بعنایت الهی وحدت در دل نشیند و خیـال دوئـی مرتفـع گـردد تـو را صـفائی ر یچ دراول امر ه
خواهد داد که همه علوم و حقایق بر تو مکشوف خواهد شد و خفیه نخواهد ماند تا کثرت از نظر نرفته و تا تـوهم 

  .دوئی باقیست علوم صحیحه مشکل است که روی نماید
میباید بر خود گرفت و انفاس را مصروف این اندیشه باید ساخت تـا خیـال باطـل از ای سید چند روزی ریاضتی 

ای سید تا این خیال در تو قرار نگرفته و باطن تو را فـرا نگرفتـه بهـیچ . میان بدر رود و خیال حق بجای آن نشیند
را مزاحم نمیتواند شـد  چیز متوجه نباید شد و چون این خیال قرار گرفت و تفرقه و دوئی بر طرف شد هیچ چیز تو

  .چه نکته موهوم و باطل وجود حق تو را مزاحم نشود
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ای سید نسبت حق بعالم چون نسبت آبست بربف بلکه نزدیکرت از آن باید دانست و یا چون نسـبت طـال بزیورهـا 
بطه میان که از آن درست نمایند و یا چون نسبت گل بظروفی که از آن ساخته شود و اینها همه یکیست ای سید را

ت ساویست و هم کلمه اىل است چه عالم بسوی او راجعه عالم و حق هم من است چه عالم از او ناشی است و ب
و هم در جیمع اوقات زمانی چه در هر آن عالم بحقیقت رود رجوع هم در ازلست و هم در ابد و  و روو این صد

و از حقیقت برآید چون موج از دریا و هم کلمه فی است چه عـالم در حـق اسـت و حـق در عـالم کـه بـوجهی آن 
مظهر است و بوجهی این مظهر است و هم کلمه مع است چـه معیـت ذاتـی و صـفات و فعلـی بـی شـبهه متحقـق 

عالم عني حقست و حق عني عالم و هم کلمه لیس است چه بوجهی عالم عالم است  است و هم کلمه هواست چه
  .و حق حق نه عالم حق است و نه حق عالم است

ای . حق بوجهی از تمام روابط منزه است و میان عالم و حق رابطه نیست این اعتبار را التعني خواننـد) ای سید(
ی ممکـن شـناخته باشـد ای سـید اول سـالک را باسـم ظـاهر سید هر که حق را بر این وجه بشناسد حـق را بـوجه

متوجه باید شد و بیقني باید دانست که او پیداست بهمه صورت و معانی و هیچ صـورتی و هـیچ معنـی نیسـت کـه 
ام بجهت تأکید باز مینویسم و مقصـود اینسـت کـه فکـر وحـدت را الزم خـود جز او بود این معنی را مکرر نوشته

را در این فکر گم میباید کرد چون در ایـن فکـر اسـتغراق حاصـل شـود از اسـم بـاطن نیـز بهـره باید داشت و خود 
  .مندی خواهی یافت

ای سید اگر سالها بعبادت و طاعت و اذکار اشتغال نمـائی و از وحـدت غافـل باشـی از وصـل محرومـی اگرچـه 
ید حاىل را کـه آن را وصـل تـوهم کنـی و ای س. احوال و کیفیات غریبه روی نماید و انوار و واقعات جلوه گر گردد

ایست از مراتب ظهـور نـه مقصـود ثمره آن حال علم وحدت نباشد بحقیقت آن وصل نیست آنچه ظاهر گشته مرتبه
حقیقی که مطلق است و ظاهر در همه و عني همه تا چیزی ظاهر شود و بوجهی از وجوه با شئی از اشیاء مغایرت 

ی سید هرگاه حقیقت این چنـني باشـد از اول تـو را مراقبـه مطلـق ضروریسـت تـا ا. دارد آن منزل و مقصود نیست
  .مسافتی نماند

بینـی چـون همـه را یکـی دانسـتی و دیـدی از ی نمیدانی و نمـیكی ای سید تفرقه و جدائی تازمانیست که همه را
ای سید میان تـو  ای سید چون همه را یکی دیدی همه نماند بلکه یکی ماند و بس. تفرقه و دوئی خالص شدی

و مقصود راهی نیست که او را جدا از خود و غري از خود میدانی چـون دانسـتی کـه تـو نیسـتی اوسـت و بـس راه 
نماند جمعیت و آزادی و معرفت نفس و معرفت حق و غنای مطلق و وصل و کمال قرب اینجا حاصل شـد و کـار 

  .تمام گشت
و او را دیدی آلودگی دنیاو آخرت در حق تو یکی شـد و فنـا  ای سید، چون باین مقام رسیدی که خود را ندیدی

و بقا و خري و شر و وجود و عدم و کفر و اسالم و موت و حیـوة و طاعـت و معصـیت عقـب مانـد بسـاط زمـان و 
مکان در نوردیده شد ای سید، چون تو نماندی هیچ چیز نماند که همه چیزها بتو و اندیشه تو بـاز بسـته اسـت ای 

ه همه چیز در دست تست و همه چیز بـريون از تـو وجـودی نـدارد و چـون خـود را از همـه چیـز خـاىل سید بدانک
  .کردی هیچ چیز نماند

ای سید تو را وجود جز در حق نیست و همه چیزها در تو موجودند چون خود را بحق بردی در آن دریای بیکران 
ای سید اگر نیک دریابی انانیـت کـه . دریا گم شد خود را انداختی یعنی باین صفت آنجا همه چیزها با تو در آن

از تو سر میزند از تو نیست و تو آن جسم و روح نیستی در تمام عالم یک اَناگوست که انانیـت او در همـه چیزهـا 
ای سید عالمت وصول بحقیقت مطلقه آنست که انانیت که از تو سر میزند از همه چیزها آن . ظاهر و جلوگر است

  .نجا معلوم شود که حجاب جز تعني انانیت نیستتوانی گفت ای



۶ 

ای سید همان یک ذاتست که ذاتها شـد و همـان ذاتسـت کـه از قـدرت خـود قدرتهاسـت و همـان ذاتسـت کـه از 
ارادت خود ارادتهاست و همان ذاتست که بسمع خودسمعهاسـت و بـه بصـر خـود بصرهاسـت و بـه حیـات خـود 

سـتی ه م خود کالمهاست و علی هذا القیاس و همان ذاتسـت کـه بـهحیاتهاست و به فعل خود فعلهاست و به کال
  .خود هستیهاست

ای سید هرچه بعالم ظهور آمده در ذات پوشیده بعد از آن ذات بصورت او در علم خـود اوالً در عـني خـود ثانیـاً 
که غـري شـیئی جلوه فرموده ذات رنگ او گرفت و او رنگ ذات و آنچه پوشیده بود در ذات بالقطع عني ذات بود 

در شیئی نبود پس آن ذات خود بخـود معاملـت کـرده و عاشـقی ورزیـده و بنـدگی و خداونـدی در میـان آورده و 
  .کارخانه ازىل و ابدی برپا کرده

ای سید تو خود را خیال کن که هنوز آنجـائی کـه بـودی در ازل بـودی تـا آزاد شـوی و دیگـر روی تفرقـه و غـم و 
اوست که بـاو بینـائی و سـمع تو اوست که باوزندۀ و دل تو اوست که باو دانائی و بصر ای سید روح تو . بالنبینی

ای سـید هـر جـزء و . تو اوست که باو میشنوی و دست تو اوست که باو میگريی و پای تـو اوسـت کـه بـاو مـريوی
ر سـه صـفت عضو تو از اجزا او اعضای ظاهر و باطن تو اوست که تو باو تـوئی ای سـید اوئـی و تـوئی و منـی هـ

  .ای سید، توحید صفت واحد است تا من و تو باقیست اشرتاکست نه توحید. اوست و دیگری در میان نیست
ای سـید، سـلوک سـعی تسـت در رفـع اثنینیـت و . ای سید، چون تو رفتی فناست و چون او در میان آمـد بقاسـت

ای سید، بـا همـه اشـیاء . تحقق استای سید، سلوک و جذبه و فنا و بقا اسم والیت م. جذبه رفنت تست بوحدت
ای سید، با خود نیـز بـا . نیازمندی کن که عني مطلوب تواند و با دشمن دوستی ورزی که او نیز عني مقصود تست

ای سـید، بـد و نیـک را در . ای سـید، اینهـا در سـلوک ضروریسـت. نظر محبت ناظر باش که تو نیز عني محبـوبی
ای سید، سخن وحدت را اگـر بسـیار گـوئیم اندکسـت و اگـر انـدک . شویدریای وحدت انداز تا آشنای حقیقت 

گوئیم بسیار است بدایت این معرفت در نهایت مندرجست و نهایت او در بدایت تا چند گویم و تا چند نویسم نـه 
  .من میگویم و نه من مینویسم حقیقت خود بخود در گفتگوست

وم و رجوع بحقیقت خود میکنم چون بیدار شوی بدانکه ای سید، چون بخواب روی نیت کن که بعالم بطون مري
بعالم ظهور آمدی و از بطون به ظهور تنزل نمودی و باید که در هر سحر برخیزی و اسـتغفار کنـی و بگـوئی کـه ای 
حقیقت من مرا بخود بکش و مرا از خود مپوش و نماز تهجد کنی و سوره یس اگـر یـاد داشـته باشـی در نمـاز یـا 

بخوانی که مختار خواجه بنای دین و دنیای ماست بعد از آن به فکـر وحـدت مشـغول باشـی تـا نمـاز  بعد از نماز
صبح برسد و چون از نماز صبح فارغ شوی تـا برآمـدن آفتـاب خـواهی نخـواهی مسـتقبل القبلـه بمراقبـه وحـدت 

ی و اگـر در چهـار باشی چون آفتاب طلوع کند چهاررکعت نماز بدوسالم گذارده شود و سوره یس یکبـار بخـوان
امـا در وقـت . رکعت توانی خواند بهرت است همچنني بعد از هر نماز سوره یس یکبار بخوان که فوائد بسـیار دارد

خوانـد اال طلوع فجر قران مجید فکر وحدتست ای سید، بدانکـه خـود عبـادت خـود کنـدو خـود کـالم خـود مـی
  .از من مپوش و از دوئی برآرعندالضرورة و بگو که ای حقیقت من مرابخود بکش و مرا 

ای سید، سالک را هم آداب در طریقت ضروریست و تفصیل آن آداب در این رساله گنجایش ندارد اما از اختیار 
اختصاری ضرور است که گفته شود اما آنچه طالب را توان نوشت اینست که خواب کمرت کند چـون ضـرور شـود و 

و طعام و شراب باید که اندک باشد بخورد در شبانه روزی یکبار و اگر غالب آید بآن اندیشه که گفتیم خواب کند 
صائم بود بهرت است و باید که از پریشانی لقمه احرتاز کند که از اسباب دوئی و بیگانگی و وهم باطلسـت و هرچـه 

  .در شرع منعست و هرچه در طریقت بد است همه اینچنني است این قاعده را نیکو یاد دارد که ضروریست
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ای سید، سخن . ای سید، باید سخن کمرت کنی و در خلوتها و صحراها تنها مراقبه و مالحظه وحدت میکرده باشی
بسیار کردن دل را درجنبش آرد و تفرقه باز دهد و از کسب وحدت و یگانگی غافل سازد جز بضرورت حرف مزن 

چون در مجالس بنشینی بیشرت مقیـد و هرچه گوئی مختصر گوی و اندیشه وحدت را یک لمحه از خود جدا مکن 
  .مشو مبادا غفلتی واقع شود و سعی کن تا آن کثرت مرآت وحدت شود و مقوی گردد

ای سید، در اخفای این اندیشه خود را به تنها حسب االمکان سعی بایـد کـرد و ایـن کلمـات را بهمـه کـس نبایـد 
آشنا و دشمن و دوست آشنائی بوحدت باید کـرد نمود مگر با مخصوصان خود ای سید باوالد و غالم و بیگانه و 

و همه را بنظر اخالص و بچشم حقیقـت بـني بایـد دیـد ای سـید نـزاع و جـدال مطلـق از میـان بـردار و انکـار را 
بالکلیه از میان بردار تا وحدت ظهور نماید و بسیار سعی باید کـرد تـا خشـم و غضـب سـخت ظهـور نکنـد لـب و 

رون خانــه و بــا فرزنــدان و متعلقــان و يــذور بایــد داشــت چــه درون خانــه چــه بدرون چــه گنجــایش دارد همــه معــ
بیگانگان مثل آب حیات باید بود و اگر کسی با تو بدی کنـد زنهـار از آن دل بـد نکنـی و نرنجـی و او را از خـود 

تمـام خوش و رضا داری و مکافات بدی به نیکوئی کنی این کلیست و در طریقت تنها نشسنت و تنها بـودن دخـل 
  .در جمعیت دارد

ای سید، حال طالب از دو حال بريون نیست یا از تعلقات ظاهر دارد یـا نـه اگـر نـدارد معاملـه آن آسانسـت او را 
باید که از همه قطع کرده و در خلوت یا صحرا نشیند و به حقیقت خود متوجه شود تا زمـانی کـه حقیقـت متجلـی 

ه باشد گنجایش دارد و اگر تعلقات ظـاهر دارد و حقـوق شـرعی را شود و وهم دوئی برخیزد آن زمان بهر روش ک
متوجه است باید که بقدر ضرورت بآن پردازد اما باید که اجتناب تمام کند که خالف شریعت و طریقت واقع نشود 

 و میباید که شبها در این کار بسیار بکوشد و رقبه وحدت باشدو از مالحظه وحدت که حقیقت است بالکلیه دافع 
و روز را هم چند ساعت برای این کار معني کند و روز بروز میافزوده باشد تا آنکه ایـن معنـی غلبـه کنـد و از همـه 

  .وارهاند
ای سید، وقتی که معنی وحدت غالب آید و لطف الهی ظهور نماید همه حقوق از تـو ادا خواهـد شـد و تـو را بـا 

اهد شد و بجای تو او خواهد بود و تـو در میـان نئـی ای هیچ کس و هیچ چیز کاری نخواهد بود خدا وکیل تو خو
تـوان از آن قطـع کـردن سید، صحبت دنیا و اهل دنیا در طریق سلوک مضر است اما کسی که گرفتـار اسـت و نمـی

اگـر . بضرورت اجتناب تمام باید کرد که چیزی واقع نشود که با شریعت یا طریقت یا حقیقت جنـگ داشـته باشـد
که رجوع نمـوده تـدارک نمایـد و مالحظـه وحـدت هرگـز از دسـت نبایـد داد ای سـید، در لبـاس تقصري رود باید 

ای سید، همیشه حاضر دل باید بود و از گذشته و آینـده . تکلف نباید کرد و از لباس فقر با خود چیزی باید داشت
  .یاد نباید کرد و مالحظه وحدت هرگز ار دست نباید داد

دتر از غفلت وحدت نیست و هیچ عذابی بدتر و سخرت از عـذاب دوری از حقیقـت ای سید، بدانکه هیچ مرگی ب
باید دانست که همه یکیست و غري بوده متوجه وحدت باید بودو یقني ترسان خود نه از این مرگ و از این عذاب 

واقـع  از یکی موجود نیست هر قدر که اندیشه غالبست سعادت در اوست چون از وهم دوئـی برآیـد قیامـت بـر او
  .شود و در جنت شهود تا ابداالبدین آسوده

ای . کنـی و غافـل میباشـیاین چنني دولت هرگاه در دنیا میسر شد نیست چونست کـه در آن سـعی نمـیای سید، 
سید قیامت بر همه کس و همه چیز آمدنیست و آن رجوع همه است بوحدت اما بعد از آنکه ظهور کل واقع شـود 

رآمده باشند لذتی که میباید همه را روی ندهـد مگـر بـر آنهـا کـه اینجـا قیامـت بـر آنهـا اگرچه همه از اصل خود ب
گذشته باشد پس باید که سعی کنی که آن معنی که موعود است تو را اینجا روی نماید تا آسودگی حاصل شـود و 

بمانـد و بـس همـه د دست دهد ای سید مقصود همني است که وهم دوئی برخیزد و تو نمانی و او يبا لذتی که می
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اند در کتب الهیه و حدیث و کلمات اولیا دالئل این بسیار است و عظمـای هـر فرقـه انبیا و اولیا بر این اتفاق کرده
عالم صورت اوست و ظهور اوست و . اند که غري حق موجودی نیستبوحدت قائلند و همه بیک زبان بر این رفته

علیحده نوشته شودو از دالئـل عقلیـه اسـتنباط او کـرده نیـز پـارۀ بس بخاطر هست که شواهد این مطالب درکتاب 
  .آورده شود انشاء الله سبحانه

ای سید امروز که آخر الزمانست و نزدیک رسیده که آفتاب حقیقت از مغرب خلقیت طلوع نماید از آنجا که پیش 
باختیـار و بـی اختیـار فهمیـده و اسـرار توحیـد از زبـان خـاص و عـام شود و از طلوع آفتاب انوار و آثار ظاهر می

زند طالب را باید که خود را جمع ساخته خود را از خود نپوشد و و تا حقیقت وحدت کما ینبغـی نافهمیده سر می
بر وی جلوه گر شود و به گفتگوی زبانی اکتفـا واقـع نشـود اللـه مطلـق و محمـد صـلی اللـه علیـه و آلـه بـر حـق و 

و باطناً و صلی الله علـی محمـد و آلـه الطـاهرین االخیـار و االبـرار االنجـاب تمـة  الحمدلله اوالً و آخراً و ظاهراً
  .الکتاب بعون الملک الوهاب

  


