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  تیرساله وص
  بانضمام

  مقاله روح
  

  حضرت يجامع العلوم و المعارف و مجمع الكرامات و المكاشف العالم العال

 طوسي يخ احمد غزاليش 

   طاب ثراه
  
   
  
  
  

  یمحمّد صابریعلدكرت  :به كوشش

  



٢ 

  شرح حال مختصر
  
  

 حضرت، جامعُ العُلوم و المَعارف و مَجمَعُ الکَراماتِ و المَکاشِف، العالِمُ العاىل
فش احمـد و فرزنـد محمـدبن یابوالفتـوح و نـام شـر یۀ ویکن. خ احمد غزاىلیش

بـرادر کوچـک  یو). از قراء طـوس اسـت یا هیغزّال قر( الغزاىل یاحمد الطوس
جنـابش از فقهـاء بـزرگ و . مشهور است حامد محمّد غزاىل یالم ابحجّة االس
ه بغـداد درس یـحامـد در مدرسـۀ نظام یابت بـرادرش ابـیبه ن یجوان یدر ابتدا

شـد  یدل سرپدۀ و. خ ابوبکر نسّاج اتفاق مالقات افتادیرا با ش یتا و: گفت یم
فـة یتـا بـه خلد یبـه کمـال رسـ یت ویافته و تحت تربی نيو بر دست او توبه و تلق

قـات یفـات و تحقیجنـابش را تأل. ش نائـل آمـدیمرشد خـو ینیو جانش یالخلفائ
اء و یـرسـالۀ سـوانح و لُبـاب االِح: اسـت، مـن جملـه یرينظ یمعتربه و رسـائل بـ

  . هرية و غريعلم البص یه فريالذّخ
ان در عصـر یـو سالست ب یو جمال صور یو کماالت باطن یدر علوم ظاهر یو

کـه ارشـاد یسـال ار یخ ابوبکر نسّاج مدت سـیپس از جناب ش. دخود منفرد بو
 نيو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیبه وجود او مز
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان
جنـابش چنانکـه . ت فرموده و اجازه ارشاد بـه آنـان داده اسـتیترب یاالئمه رض

 یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته یت سگذش
خ ی خـود شـنيفـة الخلفـاء و جانشـیت خلـق را بـه خلیفرمود و امر ارشـاد و هـدا

ارتگـاه ین و زیمـدفن حضـرتش در قـزو. واگذار نموده اسـت یابوالفضل بغداد
  .باشد یاهل دل م
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  ؛یم غزنویمسعودبن ابراه - ۳
  . یارسالن شاه بن مسعود غزنو - ٤ 

  یشات ویاز فرما یا شمّه
د که معشوق در همه حال معشوق اسـت یفرما یاز فصول رسالۀ سوانح م یکیدر 

پس استغناء صفت اوست، و عاشـق در هـر حـال عاشـق اسـت و افتقـار صـفت 
شـه صـفت اوسـت، و یابـد پـس افتقـار همیشه معشـوق دریاوست و عاشق را هم

. ابد که خود را دارد و الجرم صفت او استغناء باشدی یز در نمیچ چیمعشوق را ه
هـا باشـد کـه  یعاشق را در ابتـدا بانـگ و خـروش و زار: دیز در سوانح فرمایو ن

د، ريت بگـیـد والیت تـام نگرفتـه اسـت، چـون کـار بـه کمـال رسـیسوزِ عشق وال
ز گفته است کـه یو ن. افتهیبدل  یبه پالودگ یشود که آلودگ یدر باق یث زاریحد

د و دشمن او را دشمن، چون کار به کمال رياگر چه عاشق دوست او را دوست گ
د و دشمن او را دوسـت، بـر ريت، دوست او را دشمن گريد عکس شود از غیرس

  . ت بود فضالً منهرينامش او را غ

  یاز کرامات و یشطر
در خـون  یو: فرمـود: دیسـالم را پرسـحال برادرش حجة اال یاز و یکی یروز
از گفتـه . افتیرا در مسجد  یون آمده، وريسائل در طلب حجة االسالم ب. است
ان نهـاد کـه بـرادرت یـه را با حجة االسالم در میقض. خ احمد در تعجب ماندیش

خ درسـت گفتـه کـه مـن در یشـ: حجة االسـالم گفـت. سراغ شما را در خون داد
کردم و همه وجود من مسـتغرق خـون بـود،  یاضه فکر ماز مسائل استح یا مسئله

ة یو هـم گو. ت آن را مشـاهده نمـوده اسـتیـبرادرم به نـور وال نـد بـرادرش حجـّ

 یاصـناف عبـاد از اقصـ: ق عتاب به آن جناب گفتیبه طر یوقت االسالم غزاىل
ه رينـد و آن را ذخـیآ یار میـن دیـدر خلـف دعـاگو بـه ا یدرک نمـاز یبالد بـرا
و قـرب جـوار،  یشمارند، چون اسـت کـه تـو بـا وجـود سِـمت بـرادر یم یاخرو
خ ید اسـت، شـیـن رفتـار از اهـل سـلوک بعی، ایگزار یدر پشت سر من نم ینماز
د در اقامـة صـلوة بـذل جهـد ینمائ یام میاگر شما به امامت جماعت که ق: گفت
 آنگـاه در خـدمت حجـة االسـالم. چمیاز متابعت و اقتدا نپ ید، من هرگز رویکن

د و حجة االسالم به امامـت جماعـت مشـغول یبه مسجد رفت تا هنگام نماز رس
ون آمـده ري نماز مسجد را ترک گفته بـنيدر ب نمود وىل یز اقتدا به ویخ نیش. شد

چـون حجـة االسـالم از نمـاز فـارغ و از . و با اصحاب خود نماز را اعـاده کـرد
و  یچرا نماز را شکسـتد که یخ را مالقات کرده عتاب آغازیمسجد خارج شد، ش
م، تـا یشـرط خـود عمـل کـرد یما به مقتضـا: خ گفتی؟ شیاز مسجد خارج شد

کـه  یم وقتـیـآورد یط اقتـدا بـه جـایحضرت حجة االسالم در نماز بودنـد شـرا
حجـة ! میم نماز تمام کنیم و نتوانستیامام ماند یرفتند اَسرت خود را آب دهند ما ب

 یسـبحان اللـه، خداونـد را بنـدگان: تدسـت داد و گفـ یاالسالم را وقت خوشـ
نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یس قلوبند، بـرادرم راسـت میباشد که جواس

نـد پـس از آن حجـة االسـالم را یگو. انـد ا اسـرتم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  . دا شدیرغبت سلوک پ

  
  قت و عرفانیرهربان طر نقل از كتاب

  ،یگناباد ینزا محمّدباقر سلطاريحاج منگارش 
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یانتشارات حق 



٤ 

  هو
   

  میبسم الله الرحمن الرح
  

ق مـدقّق، عـارف األسـرار، كاشـف األنـوار، یوص ت امام عالم عادل، زاهـد محقـّ
از  ی، كه بعضـالغزّاىل یخ احمدبن محمد الطوسیا، شیاء، قدوه األولیوارث األنب

  .خ نوشتیمشا
  

  نيم و به نستعیبسم الله الرحمن الرح
  .ني محمد و آله األكرمنيدالمرسلیس ی، و صالته علنيالحمدلله رب العلم

 ۀت آن حجـاب سـرا پـردیـعدل كار است، اما به حكم كـرم وال ۱حدّثان حجاب 
و . »۲ین بـالتمنّیسُ الـّدیل«. بود یبود، حجاب م یم یتا تمّن. ستیش نیب یتمّن

وصـال قـدم،  ۳مومیو مهر دَ. استخود  ی، حساب هستیت ماندن تمّنینشان وال
برسـد و حُجُـب  یت تمنّـیـركنـد، والیچون خود را معدوم تقد. ر عدم استیتقد
ت فضـل بتابـد، یـق افتـد، والیدا شود، و عزل حجب تحقیزد، و كشف كرم پیبرخ

محكـم  یا التفـاتیـثابـت  یو تا در مصالح فكر. زوال عدل به حق او الزم شود
اسـت، و باطـل از  یت تمنّـیـست، و در والیز نیچ چیه ین معانیبود، هنوز ا یم

ر نــابود خــود نكنــد، نــه یكــه وجــود بــر عــدم نزنــد، و تقــد یگرفتــار. ســتیحــق ن

                                                 
  جوانان نوخاسته -  ١
  زوها نيستدين به آمال و آر -  ٢
  بيابان فراخ و بي آب و علف -  ٣

 یدیند. ش كار استیو عشق او، خو یگانه است و گرفتاریب یآدم. بود یگرفتار
  :كه چه گفت

  .گانه منمیش و از تو بیبا عشق تو خو
هـر كـه درآمـد در درون، مـانع . اه، واز گشـتاز ر ٤هر كه واز گشت! جان و جهان 

 :دیـگو یرسـول مـ. دیـد، چنانكه مـانع دخـول ناخوانـدگان آیرجوع در آمدگان آ
ثُمَ تَركَهُ عَذَّبَهُ اللهُ عَذاباً  ،الله فَسَلَكَهُ یقاً الَیمَن عَرفَ طرَ«ه وسلم ـ یالله عل یصل
  ٥.»نيَعَذبَه اَحَداً من العالَمیال
بـرآنكس «: گفتنـد. دید یو دشوار یعراج فرشتگان را به زارشب م هیعل ٦مهرت 
حاجـت . و قطع نه آن بود كـه خلـق داننـد. »افتد یم كه او را در راه قطعییگر یم

ل یـگر، رخصـت خـود دادن و تأوید یف كاریاز سرقطع، فك یذكر ۷نافیبه است
م مكـر ینجـا هـم بـیو ا. گـریافنت دیـگر است، و رخصـت از معـدن یخود كردن د

را كـه یـبـود از ناخواسـت، ز یم آن بـود كـه اذنـیست، كه رخصت كه او دهد، بـا
د كـه یـبا یانبسـاط در آن مـ. و قطع اسـت ۸آتیة سیانبساط در آنچه تراست داع

  .و هذا سرُّ األسرار. برتو است
م یعظـ ی، لعنت البـّد بـود، خطـر۱۰ا در فراقی ۹در اسرتوح یخواه یاگر دستور 

  .یتو دان یباق. شوار است و به خطرو هر كه آمد، شدنش د. است
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  خواهد كرد عذابي كه هيچ يك از عالميان نشده اند
  پيامرب -  ٦
  از سر گرفنت -  ٧
  گناهان -  ٨
  آرميدن ،آسايش جسنت: اسرتواح -  ٩
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  فصل

د یـ، در حجاب افتـد، سـه ورد بایا از نقدی، یا ذكری، یبیا غی، یا وقتیاگر دل، 
آنچه دوست دارد از مأكوالت ساخنت تا حد چهل بار، و ناخوردن  یكی :داشت

  .و به خداوندان دل دادن
اعتـزال و انـزوا  د ویـبر دوام بر سر وضو و غسل و سكوت و مراقبـه و تفر :دوم 

  .بودن
تمام، البد بود كه گم شده را بـاز  یبه مّد» الاله االالله«هر شب هزار بار  :میس 
افتـاده باشـد،  یريط تقصـین شـرایـافـت، در ایو اگر نخواهـد . میابد به وَعدكری
  .والسالم. نی از اريسر نشود بغیم

بـت او دل ی، و هدريت زبان را فرو گیآن بود كه حروف او، وال یكمال ذكر قدس
د كرد، كه چون حارس ی نشودـ زبان را خاموش نبانيباز دارد، تا چن ۱۱را از خواطر

  .د، دزد در شود، و نقد غارت كندیاز بام دل فرو آ
و  یخته مكن، تو خاموش گرد و متواری، به خود آمیابی یاز دل خلوت یاگر وقت 

ود كـه حـد كسـب اهـل تاخنت آرد، با سر وقت ذكـر ر یرياگر غ. باش یمراقب م
  .ستیشرت نین بیقت از ایطر

  فصل
. دیـدا آیـنه، خواب برخود حرام كردن از حزم كار بـود، نقـد مـرد آنجـا پیشب آد

. كو بـودیقبل السحر ن ینه و غسلیدر شب آد. ح و چهل وضویاول شب نماز تسب
به شرط دوام ذكر، البد كه  یز علیو به وقت اسحار، انتظار مواكب دولت بال تم

                                                                                                            
  دوري -  ١٠
  راتخط -  ١١

سـت، كـه سـنگ در تـرازو ید، مالل شـرط نیك شب ننمایو اگر به . دیبنما یكار
در خواهند،  یو صدق طلب از كس یو اگر درست. افكندن از بقاالن معهود است

د یـهزار سال به ام«. ن عجب نبودیند، چندین شب در تعذر باشند و ننمایو چند
ن مراقبـه ـ یـد، و در ایـدوام ذكـر با. ح جـان سـوختگان بـودیـ تسب» تو توانم بود

و پــاس او از روز پنجشــنبه . خــواب، نقــض وضــو بــود ینــینــه طرّفــه العیشــب آد
در  ین مقصـود و اگـر گرسـنگی بود بر انينه طعام ناخوردن، مُعیداشنت، و شب آد

بخـورد در  یرا هـم گرسـنگ یسـت، كـه گرسـنگین یاول شب مشغول بكنـد، بـاك
ارات، همـه نـافع بـود و یـصـدقات و زات از روزه و ريو استعانت به خ. انشبیم
  .ان شاء الله تعاىل. ن مقاصدی بر انيمُع
  

  فصل
مقتدا سازند، و هر چه در او  یشرع را در و ید كه فتوایدر راه نهد، با یهر كه پا
طان نشـود، كـه یچ طمع ندارد، و در جوال شـینبود، البته در او ه یشرع یرخصت

ا بـود بـه دل اقبـال یـورق اقبـال بـر دن و هـر چـه از. ستیت نیاستدراج او را نها
نـد، یان نبیـرا ع و اگر در درون خـود اقبـاىل. مار دارو خوردینكند، اّال چنانكه ب

ا نهـاد، و یـفـرا در یو چندان بود كـه پـا. الب آمد و برد و خرب نداردیبداند كه س
 ۱۲»امهـیانَّ االُمـور بخَوات«: بـود، فَــني بود، و اعتبار به نفـس واپسـنياجل در كم

  !نهاری، زیطان نشوینهار كه در جوال شیز
مصالح بند او  یندازد، البته از رویق بیبر آرد و عال یخاطر موج صدق یاگر وقت

ش بــه یــو چــون آال. و بنــد نجاســت راه بــود. نكنــد، كــه آن نفــس الــرحمن بــود

                                                 
  .پس هر كار به خاتمه آن است -  ١٢
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. ل را جلوه نكندیگر بار دست كرم آن جمی، راه بسته شود و دیبر یاستقبال پاك
  ؟یشنو یكه چه م یدان
ه بـدو یو سـرما یدندیه هـر روز در ابتـدا جـام نـو در پوشـیـد را رحمه الله علیجن

ت چـاك یـ، لبـاس عاریچون سلطان وقـت بتـافت. یو به دكان بنشاندند یدادند
 یتـا كـ :گفـت درآمـد و بـه او ییگـدا یروز. یافتیقت تجرد بیو لباس حق یكرد
  .د بودیبا یكار را م نین كهنه در پوش كه ترا ایا ۱۳ن رعونت؟یا

ش ی، تمـامی از صـدق تسـت، اگـر بـه كمـال بـودريكه تقص یخود را با علم برگو
  .یمبذول بود
كـه هـالك  ی نكنـريتـأخ ۱٤نيالعـ ةك طرفـیـنهـار كـه یناگاه در رسـد، ز یهیاگر تنب
ع خواننـدیط به تو رسد دیكه به وسا یفرمان. یشو . گر است، آن را وجوب مُوَسـَّ

 افتـد كـه رياگـر چنـدان تـأخ. ت كار بتابد، آن را حاكمات وقـتاما آنچه از جالل
ت و یـم هـالك و حرمـان و سـبب قطعیبرخوانـد، بـ »قُل هُوَالله اَحَّد«مثالً  یكس

بخوانـد، روا  را كه مثال آن فرمان به واسطه، چنانكه ترا به رسوىلیز. هجران بود
 یامـا آنچـه سـلطان تـرا بـه خـود. را در او مجال بود یا مهلتی یبود كه استعداد

، هـالك الزم گـردد و هجـران ینكـرد ۱٥ امتثـالنيخود بخواند، اگر در حـال، عـ
، و در اوقـات ۱٦ن بشـناس در مراقبـه خـواطریـاكنـون ا. یو شقاوت سـرمد یابد

 ۱۷»فُیاَلوّقتُ سَ«.ن دعوتیبود ا یاذكار، و در روزگارها كه نتوان دانست كه ك
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  وقت شمشير است -  ١٧

كننـد، و اگـر  یف الوقت پیق او به سی، عالريچون اجابت رود، بال تأخ. ودن بیا
ش نجـات دارد، و یدر پـ یهـالك پـائ ۱۸»بوُ للـهیاستَج«. كنند ی كند او را پريتأخ
و ما «. ش هالك داردیدر پ ی، پایابینجات » و للرَّسول«: مین روا بود كه گفتیا

آنجـا خطـر و . آنجـا صـفت ال ابـاىلنجـا صـفت ویا »نيارَسَلناكّ االرَحمهُ لِلعالم
  .نجا سود كمرت و خطر دورتریسود به كمال، و ا

  
  ع

  بود؟ یچه هنگام یاز خواب در آمد
 یاَللهُـم صَـّل علـ: بگـو هر شب. ثنا یگو یفصل ـ بردوام برذكرباش و برخدا م 
، مــن اهــل ني، و اهــل طاعتــك اَجمعــنيو مالئكتــك المقــرب ،نيَائــك والمرســلیاُنب

نهم محمـداً بافَضـل الصـلوه و اَجـزل ی، وَاخصُص من بنيو اَهل االَرضالسّموات 
صـد  ،آلـه ـ یه و علـیـاللـه عل یپس به رسول ما ـ صل. نيا ارحم اّلراحمیم، یالتّسل

نفَعَك اللهُ  .بكَیك و حبیمحمد عبدك و نب یاّللهمَّ صل عَّل :بار صلوات ده و بگو
  .والسالم ،به

                                                 
  اجابت كرد براي خدا -  ١٨
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  هو
  

از دوسـتان  یكـی احمدبن محمدبن محمـد الغـزاىل است كه خواجه یتین وصیا
  . دة او عام استیخود را خاصه فرموده است اگرچه فا

  
  میبسم الله الرحمن الرح

ــــه رب العــــالم  ــــه للمتقــــ«، نيالحمدلل ــــ«» ۱۹نيو العاقب  یو العــــدوان اال عل
عبدوالله یو ما امروا اال ل«. نيه محمد و آله االكرمینب یو صلواته عل .۲۰»نيالظالم

  .»نی له الدنيخلصم
ست كه جز یفرمان ن. یا پرستیدن یاند نه برا آورده یبندگ یخلق را از برا: و بعد 

گـر مشـغول ید یك لحظـه بـه كـاریـبـود  یاگـر رخصـت. مشغول باشـند یبه بندگ
كـه خلـق  یرخصـت. د گـرفنتیشـه نشـایبودن، آن به قدر حاجت و ضرورت بـود، پ

  . گری دهد دنين متیكه د یرخصت گر است،یستانند د یهو یخود را از مفت
و تـا  ،د رفـتیـبا یمـ تعـاىل یبرند، راه به خـدا ید راه نمیبا یخلق در آنچه م 

فمـن شـاع اتّخَـذَ «. األبد حسرت بر حسـرت بـود اىل ی، و اگر نرسینرس ینرو
ن عمـر یه راه به هزار سال رفت، تـرا بـدیالله عل یصل یآدم صف .»الًیربه سب اىل

  . ار مشغولی غافل و به اغنيفت، و تو چند ریبا یكوتاه م
ز یـبه جان و دل شنو و از فرق تا قدم همـه سـمع گـرد كـه بـس عز! ز منیعز یا 

اده نخواهـد شـد، و یـن قدر عمر است زیا. ب تو از قسمت ازلیاست نص یسخن
صرف كـن  ی، به هرچه خواهیرياكنون تو مخ. نتواند بود یچون فرا گذرد رجعت

                                                 
  .عاقبت كار با متقني است -  ١٩
  دشمني جز بر ظالمان نيست -  ٢٠

؟ در ۲۱»تَیـم اَفْنَیعمرك ف« :ن سوال نكنند كهیواسطه ا یه بكه حق است بر او ك
البـد للعاقـل مـن اربـع «: ه و آلـه ـ فرمـودهیـاللـه عل یخرب است كـه رسـول ـ صـل

هـا یدبر فیـهـا نفسـه، و سـاعه یحاسـب فیها ربه، و ساعه یف یناجیساعه : ساعات
  .» مُحَرَّمريغ یتمتع فیو ساعه  ،شتهیمع

است كه زنده بـه نـان و آب بـود، و  یزیچ یدرون آدمچنانكه در ! ز منیعز یا 
اَنْـتُم «د یـدربا یبود، ارت مــ  ـ عـاىل یاست كـه هـم زنـده بـه ذكـر خـدا یزیچ

 ه السـالمیـنـا و علینب یقـت بـود كـه بـه داود ـ علـی حقنيو همـ» اللـه الفُقَراء اىل
ر یـگز یزیچه چ تو منم، ترا از یچارگیب هچار »ك اَالزم فَالزْم بُدّكّدبُ ااَنَ« :گفت

  . است اال از من
چ یاورد، و بـه تـو هـیـن یزیـچ چیتـرا بـا خـود هـ. دیایمرگ چون ب! ز منیعز یا 

هر جان كه در روزگار دراز به جمال ذكر منور . ندهد، از تو خواهد و از تو ستاند
فـرو  »یارجعـ« ق مخلص شـده بـود، چـون طبـل بـازیشده باشد و از آفات عال
الموت در قفس بركشند ـ او مرغ شـده اسـت، پـر و بـال كوبند، و به دست ملك 

امـا هـر . مت شـمردیب فرو شود و خالص از زندان و قفص غنیبزند و به افق غ
ا بود، او خر لنگ یو بندة حب الدن ی شهوات و بستة آمال و امانريجان كه او اس

شـود مه افتد، او نه مرغ یوار اصطبل بر بهیاست نه مرغ پرواز، و بدانكه چهار د
  . ابدیو نه پر 

پـر و بـال در . پـر آوردنـد یست، او را بین مرغ جان عجب مرغیا! ز منیعز یا 
مستظهر گشت، به قفص  یچون به قوادم و خواف. افتیدام ذكر و حضور خواهد 

مـه لكـل یالمـوت غن«: متربم شود و خالص را مغتنم شود، چنانكه در خرب است
  .»مؤمن

                                                 
  عمرت را در چه راهي خرج كردي -  ٢١
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 یهان آن تست و هر كه در وجود است ترا سجود مپندار كه همه ج! ز منیعز یا 
ه یـنـا و علینب یكنند و هزار سـال عمـرت بـود، آنگـه چـه و آخـر چـه؟ نـوح ـ علـ

ن هزار سـال اسـت تـا یالسالم هزار سال كم پنجاه سال خلق را دعوت كرد، چند
اللـه  ین محمـد رسـول اللـه صـلی و اآلخـرنيد االولـیس. ر خاك شدیبمرد و در ز

افان مِتَّ فَهُمُ الخالدون، كـل نفـس ذائقـه : دیگو یقرآن قدم و از او م ه و آلهیعل
   »الموت

 یرا بـر رو یگـریم، دیر خـاك كنـیتاج او است در ز »لعمرك«كه  یاگر آن سر 
حـق » سـبحان مـن تعـزر بالقـدره و قهـر العبـاد بـالموت«م؟ ی چـون بگـذارنيزم

  .بود یاست، چون مرگ البد است، استعداد ضرور
ان المالئكـه لتضـع «: ه و آلـه ـ گفتـه اسـتیـالله عل یرسول ـ صل! ز منیعز یا 

  .»صنعیاجنحتها لطالب العلم رضا بما 
اق ـ رضـ یاستاد ابـوعل  چـون طالـب علـم را پـر «: اللـه عنـه ـ گفتـه اسـت یدقـّ

  ؟۲۲»گسرتند، طالب معلوم را چون خدمت كنند
ت یز خاصیچ چیه گریـ است و بافت او، د ـ تعاىل یطالب خدا یت آدمیخاص 

اسـت بـر كـافران، و  یسـیمعجـزة ع یاء المـوتیـاح. اسـت »فطره الله«. ستیاو ن
ل، و انشـقاق القمـر معجـزة محمـد یاسـرائ یمعجزة او است بر بنـ یموس یعصا

ت اسـت یـمعجز و برهان ربوب یاما آدم. ه الصاله و السالم ـ بر كافرانیاست ـ عل
االرض  یجاعــل فــ یانــــ« :داد كــه ن نــدا دریــرا كــه چــون ایــ، زیبــر مــالء اعلــ

؟ پـس »۲٤سفك الدماءیها و یفسد فیها من یاتجعل ف«: شان گفتندیو ا ،»۲۳فهیخل

                                                 
  .نيمت استمرگ براي هر مؤمني غ -  ٢٢
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ــكنا ــة ربوبی ــال عنای ــت از كم ــقی ــه در ح ــود ا ت ك ــب ــهی ــود ك ــ « :ن ب ــم  یان اعل
  . لیكائیل و میت بود بر علم اسرافیب آوردة عنایپس آدم غر. »۲٥ماالتعلمون

و «:  او بر آن كـردنيس خود پوستیدانند، ابل یآدم مآنچه خلق از ! ز منیعز یا 
كـه خـرب دارد و از جـانش كـه خـرب دارد؟ امانـت  یاز دل آدمـ. »نيخلقته من طـ

ند كـه یت در راه هر مجاهده و سلوك به تو نماین متاع البیب است، اما ایب غیغ
دازد به ند و تا از آفاق وا نرپیجمال به هر كس ننما. ه اندرين همه نه در كالن غیا
ه جـالل یت ربوبیاول عنا. »۲٦انفسهم یاالفاق و ف یاتنا فیهم آیسرن«. ن نرسدیا

دة آن گدا فرستد یبه د» ۲۷و اشرقت االرض بنور ربها« :ن پرده كهیاشراق را در ا
پـس بمـن بمـن مشـاطه وار  »نظر اللـهیا المؤمن  « :اود كهیده بیتا در آن تاوش د

ات در عالم فصل ارائت بود نه در عـالم عـدل یو آ. دريات بر او عرض كردن گیآ
  .بزرگ داشت ین سرّیت، و ایرؤ
ت او بـر او عـرض كنـد، در یـمتـاع الب ،»انفسـهم یو فـ«چون از آفاق وا پردازد 

د و یــگو »انــا الحــق«نكنــد، هــم  یزبــانیم »كــل لســانه«آن عــرض، اگــر یمبــاد
اسـت كـه او ب اسـت، و نـه از جـنس آن متـاع یـرا كه آن انـوار غیز .»یسبحان«
  . ده استید
 نيكه آن بنماند، و چنـ یكن یز در سر كاریبود كه روزگار عز یغیدر! ز منیعز یا 

لهم من قـره  یفال تعلم نفس ما اخف«. كه ترا نهاده اند از تو فوت شود یبیعجا
ان شود، هرگز فراغت نان و آب یدوستان نهاده اند بر تو ب یاگر آنچه برا. »نياع
را افكنده اسـت در ازل آزال،  »حبونهیصبهم و ی« :كه نزىل! ردجوانم یا. یابین
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ست، بـه یكس از عزت وقت بر سر ن. فا به كمال بودیكم از مراقه ابد نبود تا است
م بود كـه یندارد، ب یكه از خطر كار خرب یچون مشغول توان بود؟ هر درون یريغ

 هرجـا كـه بـود نيقـیمـان و یآن ا. »الحزم سوء الظن«است كه  یآن نه درون آدم
ده انـد و یـده انـد، ندیشـن. سـتین یمان خـربیخود كار خود كند، اما خلق را از ا

ت بـود عاقـل را تـا راه یـز و احتمـال و امكـان كفایامـا مجـرد تجـو. ده اندینچش
د گـم یـبا یچنانكه آنچـه مـ ،ن خلق رایست ایاما آن قدر خود هم ن. اط رودیاحت

نسـوا «. ابندكار هسـتیاند، و تا آن همه و از كرده اند، گم كردن را هم گم كرده 
  . »همیالله فنس

اء و یـافتـه انـد انبیبه دوام ذكر مشغول باش كه همة سعادتها آنجا ! ز منیعز یا 
. یابیـپس گـم كـرده را و از. ۲۸یابیز گم كردن را واز یهم السالم، تا تو نیاء علیاول

  . ، و السالمیابیپس طلب را ب
چـه : گفتـا. دیـه و آله ـ بخـواب دیالله عل یرسول را ـ صلحضرت  یابوبكر كتّان 

ا ال الـه یـوم یـا قیـ یا حـی«: یهر روز صدر بار بگو: د؟ گفتريكنم تا دلم به نم
  . مكنرين تقصیهر روز در ا. دريد و دل تو به نمريتا آن روز كه دلها بم» اال انت

تولـوا فقـل  فـان«: دیـهر كه هر روز هفـت بـار بگو: گفته است یو معروف كرخ 
  عـاىل ی، خـدا»میو هو رب العرش العظ ،ه توكلتیال اله اال هو، عل ،الله یحسب

  . سدیاء بنویاو را از جملة اول
، یك ساعت بـدو مشـغول باشـی یكم از آن نبود كه در شبانه روز! ز منیعز یا 

در صـلح گشـاده داشـنت شـرط كـار  ی، بـاریروزگار خود فراكار نده یاگر همگ
  . است

                                                 
  باز يابي -  ٢٨

ز را مهبط انوار و منزل اسرار گرداناد، و از آفات روزگـار و یدل آن عز د تعاىلزیا 
ت كـار رسـد بمنـه یـند و بـه نهای ببنيقی النيه الحق به عیغفالت دور دارد، تا جل

  . وجوده
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 مقاله روح

حضرت امام احمد غزّايل فرمايد كه روح هست نيست نمايست، هر كسي        
. بيچارة وي است ۱اهر و متصرف وي است، و قالبو سلطان ق. بدو راه نربد

عالم با قيوم همني مثل است و . هرچه بيند از قالب بيند و قالب از او بي خرب
كه قيوم عالم ، هست نيست نمايست در حق اكثر خلق عالم، كه . همني مقصود

هيچ ذره را از ذرات عالم، قوام وجود نيست به خود، بل به قيوم وي است، و 
مقوم از . هر چيزي به ضرورت با وي باشد، و حقيقت وجود وي را باشدقيوم 

اين بود، ليكن هر كسي معيّت را نداند » ۲و هو معكم اينما كنتم«: وي بر سبيل
و اين هر سه در حق قيوم محال بود . اال جسم با جسم، يا معيت عرض با عرض

است، بلكه معيت به و معيت قيوم، معيت قسم رابع . و اين معيت فهم نتواند كرد
حقيقت اين است، و اين هست نيست نمايست كه اين معيت نشناسد قيوم را 

و ماهي كه در دريا غرق آب است، آب را مي جويد . مي جويند و باز نمي يابند
و كساني كه اين معيت را بشناختند، خود را مي جويند و باز نمي . ويل نمي يابد

پس ما . مي گويند نر يف الوجود االالقيوم يابند كه همه خلق را مي بينند و 
كيستيم و كجائيم؟ و بسيار فرق بود ميان كساني كه وي را جويند و نيابند، و ميان 

بلكه عني وي هستي به حقيقت مي طلبد و . كساني كه خود را جويند و نيابند
  . و الله اعلم بالصواب. نمي يابد

  

                                                 
 ـ بدن  ۱
 .كه باشيد ـ او با شماست هرجا ۲


