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  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 د محمّد غزاىلحام یحجّة االسالم اب

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

 فـةید تـا بـه خلیبـه 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 سـیاب شپس از جن. خود منفرد بود
 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
 یمسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته سال در یگذشت س

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
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  ؛یم غزنویابراه مسعودبن - 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 
ت، و شـه صـفت اوسـیابـد 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: دیحال برادرش حجة االسـالم را پرسـ 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 مستغرق خـون بـود،  یاز مسائل استحاضه فکر م 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،  یاسـت کـه تـو بـا وجـود سِـمت بـرادر شمارند، چون 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 یت تا هنگام نماز رسبه مسجد رف
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  یشکسـت د که چرا نماز رایخ 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

 یلـه، خداونـد را بنـدگانسـبحان ال: دسـت داد و گفـت 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 یزا محمّدباقر سلطانريحاج منگارش 
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یانتشارات حق 
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  میححمن الرّ بسم الله الرّ 
  
  مقّدمه

 نيبـه عـ احمد عـزّاىل یها نامه«: سدینو یم ۱ها احمد مجاهد ن نامهیح ایدر توض
  :باشد یر می، شامل هفت نامه به مشخصات زیالقضاه همدان
 القضاه، نين نامه عی القضاه آمده است كه در اني، نامة عغزّاىل یقبل از نامه ها

. خواهـد یسـد و جـواب آنهـا را مـینو یم غزّاىل یپنج سوال و پنج واقعه را برا
باشـد،  ی القضـاه مـنيكـه در جـواب سـواالت عـ ن نامه، و نامة نخست غزّاىلیا

رنو در یـست، از ایه نسخ موجود نیشود و در سا یده میفقط در نسخة مراد مال د
  .شود كه خوانده نشده است یافت می یلماتن نامه به علت منحصر بودنش كیا

. گر ادخــال و ادغــام شــده اســتیكــدیاز نامــة دوم بــا نامــة چهــارم در  یقســمت
مـه ینامـة پـنجم از ن .لشان متفاوت اسـتیاست اما ذ یكیصدرنامة چهار و پنج 

 القضاه جابجا شده باشـد، امـا نيع یا با نامه هایرسد و گو یمخدوش به نظر م
نامه ششم كه در آخر رسالة  یبه استثنا .است ك از احمد غزّاىلش یاواخر نامه ب

چ جـا مسـتقال ینامه ها در هـ یة كتابخانة علوم تا شكند هم آمده است، مابقینیع
 القضـاه مشـاهده نيده نشده، بلكه تمام آنها ضمن مكتوبات عید از احمد غزّاىل

 یباشـد، امـا دوتـا ی القضاء منين نامه ها، مصدر به نام عیپنج تا از ا .شود یم
آمـده  غـزّاىل ین دو نامـه بعـد از نامـه هـایـگر بدون نام مخاطب است لكن اید

، شـروع ) القضـاهنيعـ (» هیـمـن كتُبُـه الَ«و » یضـّاو من كتُبُـه ا«است و با عنوان
ل اسـت و در یـانشاء نامـه هـا ثق .است شود كه واضح است نامه ها از غزّاىل یم

                                                 
  .۱۳۵۸مجموعه آثار فارسي احمد غزايل، انتشارات دانشگاه تهران،  - ۱

 نياست كه عـ ین نامه ها، جواب سواالتیاز ا یتقسم. موارد هم نامفهوم یبعض
ماً و صراحتاً در مـنت ین سواالت مستقیكرده است، لكن ا القضاه از احمد غزّاىل

ن یـگـذرد، از ا یكنـد و مـ یمـ یاشـاره ا یگاهگـاه ست، فقـط غـزّاىلینامه ها ن
. كند یدا میخواننده حكم لغز و معما را پ یجمالت و عبارات برا یجهت بعض

ماء و اشـاره اسـت و یجاز و این نامه ها، بر ایدر ا ، سبك انشاء غزّاىلیطرفو از 
كند،  ینقل نم یرا به تمام یثیا حدیه و یچگاه آیه یو. به اصطالح عارفه است

ه و یـبـه آ ید، بلكـه اشـاره اینما یان نمیرا به طور كامل شرح و ب یچ مطلبیو ه
ــــیحــــد ــــ یث و مطلب ــــ یم ــــد و م ــــر اصــــطالگــــذرد، و اك یكن هــــذا «: حث
و : برد ی، را به كار م»میختیم و گریگفت« ،»یه االشارهكفیوالحرّ«،»فتأمّل«،»سُّر
ی دهـد و بـا ه اش را حوالة به وقت مید و بقیگو یرا م یاز مطلب ینكه اندگیا ای

تمُه الُوقــتُ ان شــاء اللــهُ یسَــ«، و »كشــفُهُ الوقــتُ ان شــاء اَللــهُ تعــاىلیسَ«: جملــة
ن یـل نوشتم، ارجـو كـه بعـد از ایبه تعج یجواب« :ین كها ایو . گذرد ی، م»تعاىل
ارجـاع  یدار حضـوریـشرت مسـأله را بـه دیان بین كه بیا ایو . »تر فرستم یمستوف

ا سـرانجام یو ،»ادم دهد به نشان، بهستیاد دارد تا با یچون رسم «: ی دهد كهم
در راه طلـب « :یـاو . »ءیعَن شَـ یفالتَسىَٔلن« :رسد كه یكار به انذار و هشدار م

  ».»گنگ و الل باش كه محك از او معزول بود
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  میبسم الله الرحمن الرح
  نيو به نستع

  
  سؤاالت

ــا  القضــاه نيد عــید شــهیكــه منقــول اســت از امــام ســع یو ســواالت یعیذكــر وق
ه كـه بـه خواجـة امـام حجـه االسـالم احمـد یـرحمه الله عل یانجیالم ابوالمعاىل

  .ست، و خواجه احمد جواب آن را باز دادالله عنه نوشته ا یرض غزاىل
دم كـه مـرا یـك بـار دیـ. كه كرده بودم ده بودم و سواىلیكه د یشرح واقعه ا -]۱[

ه و سلم است، اگر یالله عل یصل یف محمّد مصطنيقّره الع احمد غزاىل« :گفتند
  .»ن لقب خوانندیب بدیس كه او را در عالم غی، القاب منویسینو یزیبدو چ

عبـاد اللـه «یـه بـوده اسـت؟ و دردر نون و فلا كـه تعب. »نایسالمُ عَل«: سوال -]۱[
، چـون بـود كـه »كیـسـالمُ عل«:یسـت؟ و چـون او را گفتنـده كیـ، تعب»نيالصالح
  ؟»یسالمُ عَل«:و نگفت» یناسالمُ عل«: گفت

ن صــلوات دادن یــاء، ســرّ ایــم بــر مالئكــه و انبیچــون صــلوات دهــ: ســوال -]۲[
شـان راه یرا بـه اقـدام ا یشـتگان معلـوم اسـت و ترقـیست؟ چون مقامـات فریچ
نباشـد مقصـود  یادتیـاز صلوات مـا ز همیصلوات الله عل اء رایست و چون انبین

  چه باشد؟ یصلوات بر هر قوم
اللـه  یصـلی ، كـه مصـطف»اَنَا اَولُ مَن تنَشَق عنَهُ االرَضُ و الفَخـر«: سوال -]۳[
  دارد؟ یگفت، چه معن ه و سلمیعل
سرّ قدَر واسم اعظـم و امانـت هـر سـه بـه هـم «: دم كه مرا گفتندیشن: عهواق -]۲[

  آن چه باشد؟ یا نه، و معنی، راست است »رود
  

: خ ابوبكر بـن عبداللـه گفـت قَـدَّس اللـهُ روحَـهُ كـهیست كه شیآن چ: سوال -]۴[
  .»نندیواصالن راه معشوق، و از ماندگان را در راه استقبال ب«
 خود چـه بـود؟ و ريند با پیب ییایدگاه گاه در درون خود رین كه مریا: سوال -]۵[

  د؟یبا یازالت آن شرط است اگر خود م
دم كـه چـون یـد یه سـحرگاهیـرحمه اللـه عل یخ ابوالحسن خرقانیش: واقعه -]۳[

 یاگـر تـرا فرزنـد! حیشـ یا! نهـارینهار زیز: او را گفتم. نشسته بود ۲زنان به طَلق
وانه شو ین كار ضرورت است، تو خواه دیمرا ا«: دجواب دا. وانه شومید من دیآ

  .»خواه مشو
د یاز مـن پرسـ یكسـ. ب شـدمیـاز خـود غا یمـاریش بیك بار در پی :واقعه -]۴[
 رين تفسـیـو مـن ا. »ارض بمكـه«: من گفـتم. دارد؟ ی، چه معن»حم عسق«:كه

 را«: گفتنـد یدم كـه مـیـك بـار دیـث ین حـدیا. ده بودمیده بودم و نشنیهرگز ند
  .»یا واقعة رحمانیطان است یش شیهست كه نما یصلا
 یتــو انگشــرت یب بــرایــدر عــالم غ: گفتنــد یدم كــه مــیــك بــار دیــ: واقعــه-]۵[
ن چـه یـن چـه بـود و ایـا. »وم، ال اله اال انـتیا قی یا حی«: سازند، نقش آن یم

  نقط است؟

                                                 
  درد ـ درد زادن -  ٢
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  نيو به نستع
 نيد عـید شهیامام سع هبه خواج قَدَّس اللهُ روحَهُ نامه كه امام احمد غزاىل هنسخ

و واقعـات كـه شـرح  یدر جـواب سـواالت هیـرحمـه اللـه علی انجیـالقضاه ابوالم
  .میداد

و برحمتـه و بركاتـه و   القضـاهني، عـنيالولـد اال عَزّقـرّه العـ یعَل سالمُ الله تعاىل
ــه و تح ــهیرأفت ــه رب العــالم. ات ــنيَوالحمــدُ لل ــنب ی، و صــالتُه عل ــه ی ه محمــد و آل

  .نيَاالكرم
اگـر . میگـو یار اوقات بـه دل و از دل سـخن مـیاست كه در بس یاق به حدیاشت
د غاضـت یـامـا شـنودن نگو. دیـت كند، مصدّق دارد كـه ناشـنوده نگویروا یوقت

رقم حرف، و بازگفنت  یمعرفت ب یشنودن در كو. بود، و بازگفنت، ثمّ فاضت بود
كـه در آن  یتیگـزاردة حـق را از او تـا بـه نهـا یتمامان حرف یعلم در تب یدر كو
یـه صلوات الله علی اشارت مصطف. ت مراد به حق بوده است و هست برسدینها
اتُ فـانتهوُا یمعَالِمِكُم و اِنَّ لَكُم نها هَا الناسُ اِنَّ لكُم مَعالِمُ فَانتهُوا اىلیا ای«: كه
ا یـ«یـد امكـان اسـت بـه وجـود آق بـود، تـا آنچـه در ی حقـانيچن »اتِكُمینها یاِلَ

ءٍ مِـن یشـ  اِىلريُشِینماند، و هذا  یرا جا» جَنبِ اللهِ یما فرَّطت ف یعَل یحَسْرتَ
  . ارَجو كه چنان بودنيآن اشارت قرّه الع. سَّر القَدرَ

  تیب
  د من زآن توامیار ترا گویگر 

  یهان تا تو بدان رسن فروچه نشو

 بـود كـه ییهـم از جـا  گـاه مكـر قـدرنيع صدق اسـت، امـا كمـینابينطق او خود 
، مگر به كرم او بـود »و اَهْلُ المغَفِرهَ یهوَ اهْلُ الْتَّقْو«. بدوس مَمكور آنجا نرسد

  .نه به استحقاق ما
ده و بـه قـدوم او ید، هفدهم رجب، و نامه رسانیرس اَكرمَهُ اللهُ نیاما مختص الد

 شـبانگاه آن را نيو هم. زان همچنانیسخت شاد شدم، و به اخبار سالمت آن عز
بـه  یمت شمردم كه مسافت دور اسـت جـوابیبنوشتم، كه آرنده مستعجل بود، غن

  .تر فرستم ین مستوفیارجو كه بعد از .ل نوشتمیتعج
. مضـمرند» نـایعَل«، در ضـمن »یاءُ اُمَّتـیـاَنَا و اَتق«. »نایسالمُ عَلَ«: جواب اول

ت یـ، امـا در اشـراق سـالم ازل»كَیلعَ«ید بود كه  تفرنيد در تحفه عیت توحیكنا
بدان صحبت بود، بتافتند و  هیرحمه الله علی آن ذرّها كه اشارت بوالحسن خرقان
ســت، چــون بتافتنــد در د، اشــراق اللــه نــور ایــدر آن اشــراق كــه شــرط ظهــور در آ

الِح یعَلـ«و . گشـت» ینْـاعَل«، »یـكَسالمُ عَلَ«  اء بودنـدیـانب» نيَعبـادِ اللـهِ الصـّ
 یبِرَحمتِـكَ فِـ یواَدخِلنـ«: ی مِقْرَعـهُ طلـب زده بودنـد كـهلسـالم كـه مـدتهم ایعلـ

ش از یدر نامه بـه دسـت زاهـد خـود جـواب پـ ین معنیو از ا. »نيَعَبادِك صالِح
لِرَبهم، ثُّم الَ نفسِـهمْ بِظُهـوُرِهِم لَـهُ،  ظَهَرُوا. ده باشدیسوال فرستادم، اَرجوا كه رس

ذلِـكَ  یمَالبـسِ نـورِهِ، و سـتَروُنَهُ فـ یاَنفسُهِمْ فِـ یهِم عَلثمَ بَعضُهُم لبِعَضٍ بظُهُورِ
  .»هِمْیدی اَنيبَ یسعینورهُمُ «، یاللباسِ النّورانِ

  شعر
  بَ بهِیالحب یاُحرَ المالبسِ اَن تَلقَ

  خَلعَا یالثّوبِ الّذِ یومَ التَّزاورِ فِی
، عبـاد ور كه تحـت صـفا اسـتت از آن طیكنا. آفتاب آن ذات آمدند یطور تجل
قـت یت زننـد كـه او حقیـالجـرم همـه در عبود. »و هُو القاهرُ فَوقَ عباده«آمدند،
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شـان یاگر نزول بـود برا. ت درست دارندیقت تحنیز حقیشان نیت است، تا ایفوق
  .شان بودیبود، و اگر طلوع بود از ا

چَه به صفت خُرد اسـت، آب آن جـنس آب  یدر صلوات اگر سَواقِ: جواب دوم
سـت كـه در بحـر یممكـن ن و هذا سرُّ ال، بل بود كه نوع اشرف استبحر است، 

، بـر »كَیـسـالمُ عَلَ«كه صلوات از خود است، كه آن عهد ینپندار. ادت نشودیز
 جـان پـاك او اسـتقبال آن كنـد و. كنـد یتـازه مـ هیصلوات الله عل جان پاك مِهرت

  .ذا سرُّ، و ه»الخَمرُ یهِ یفَقُل لِ«. اهتزاز در كسوت علم تازه شود
. در اقدام نرود، در قوت وقت رود یكه قوت وقت دهد، اگر ترقیصلوات بر مال
ف به اشرف بدل افتـادن را سـرّ االسـرار آن اسـت، كـه قـوت معـده یاز قوت شر

 یقـدم بـ یاگـر اسـتبقا. صحّت اسـت یاستبقا یست، برایه نريدر ح یترق یبرا
  بود؟ یترق یمه براحواله بود، چه عجب بود كه نه ه یبا قوت نفس یترق

و . م شأنهیوالله العظ یا. »سرّ قَدرَ و اسم اعظم و امانت بهم رود«: جواب سوم
از هم رود، و در هم رود، تا به دل رسد، پس به جان رسد، پس به امانـت رسـد، 

و اسـم اعظـم عنـوان اسـت، . عشـق از آن جانـب نـه از خـود. پس به عشق رسد
ن مقامات، قبـل الوصـول، جـز یو در ا. ستع است و طغرا ایسلطان است، و توف

  .ستیبه پرواز، به پرشوق راه ن
  شعر

  كَ بِاْالَخبارِ مَن لَم تُزوَّدِ یأ ْتِیو
  .الخرب اِنَّ هُدْ هُد

 یاگـر وقتـ. بود» اَحَطْتُ بِمالَمْ تُحِط«ین كار كند، و نطق او همه بت همه ایدر غ
ر یابـد، تـا ذخـای یاو هُـد یتـوارال ی، اذ»ألعَذَّبنَّهُ«یب شود به دست سَطَواتغا
ا یـ«: یثن جـواب در حـدیاز ا یو بعض. ب كه مَضتُون به است بر صحرا نهدیغ

در رسد كـه نـه از  یمگر به زود. افته استی، و عده »عصیكه«، و »یومُا قَی یحَ
  .حرف ناطق است كه از حروف صامت است

و تـا . سـتیت نیـرارش را نهااس »اَنَا اَوّلُ مَن تنَشقُ عنَهُ الَارضُ«: جواب چهارم
انة بشر اسـت، چـه در حـال صـحبت اسـت و خواهـد یت آشین كنایندانند كه از ا

یـاالت و اوهـام اسـت، و از خاك كه حامـل خ یریذرا. بودن، آن سرّ معلوم نشود
مراتب  یاست، در صحبت خواهد بود به وقت مرگ اَعل» فیكَ«و » ینَاَ«منزل

م، یو هـذا فـتحُ بـاب عظـ. ضین حضیبود از ا االرواح در صفا البد اول متعاىل
 ی بهـذا الجـنس حتـّريذالك الطرف االخـ ید فییالتّق یهدمَ مصرا فیبشرط اَن ال

  .»اَستار سعه القُدره لقد تحجرت واسعاً یدار یف ینادیال
وانـه ین دیـث ایسـت، كـه حـدین قَـدَّسَ اللـهُ روحَـهُ خ ابوبكریث شیحد :]جواب[

  .ستث اویكن هم حدیاست، ول
أربابِ الرّصدِ لِلحَـربِ  ین جوازهم، علیا» الرحمنِ وَفداً ی الَنيَومَ نَحَشُر المُتقّی«

  .نندیبال جرم در راه استقبال ب» نيَو نسُوقُ الْمُجرِم«ري، االَخ
. م در جــواب ســابقیبگفتــ یبعضــ: ، انــواع اســت»انشــقاق االرض«]: جــواب[
ع آن خـاك، انشـقاق دوم نـو ، سـر بـر كـردن امانـت اسـت از»سرّ الوقت«یگر، د

انشـقاق «و . یـدراهـم انشـقاق با» وَاللـهُ انبـتكمُ« :سوم نوع آن است كـه. است
و هـذا اوانُ . ار اسـتیبـت حُجُـب و اَسـتار بسـیهم، انواع بـود، كـه در غ» السّما

  .مان أهل الزّمانیقبض العنان ال ستبقاء ا
وانـه ین دیـبـر ا ینن معـایـرا بـود ضـرورت اسـت، و ا یكه مبتد ییایر :]جواب[
 ینقـد و خـدا یسـت در نبـید بایمر یآرزو. ار رفته است، نشان راست استیبس

، فَـافهَم، و در آفتـاب او سـر بـر زدن تخمهـا اسـت كـه »قَومه یخُ فیاَلش« نقد، و
ان بـر محـك یـنـه ب ة درون است و ظاهر شدن در آفتاب او، زربـر محـك زدنیتعب
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ــآن زر كــه ب. اســت ــرزان ی ــره األنب«ر، مگــر در مســألة آن محــك اســت ب ــق اء و ی
آنچه سر قَدر  ی، اَعن»تیمتاع اُلبَ« :بود، كهده یاز ما شن هم السالمیعل »نيالسابق

ت، تا مستبقا خواهد بـودن یب بشریبه غیه ساز خالف، در درون غیاست، در تعب
اما چون بـه در خواهنـد افكنـد، . بود یو مخف ین، مخبیدر درج و صندوق خزا

 یو عرضـ یت، نشـریت و بحبوحه األمر آدمیانسان» السالم«یان صحنماوالً در 
ا رسـد، صـدق یـو چون بـه كنـار در. ن استیا این ریسرّ ا. برود، آنگاه به دربرند

الَ «یـن متـاع او اسـت، و را كـه آن بهبمـه كـه ایـز. ا غـرق شـودیـسباحت كنـد، ر
  .هم بر ساحل باز ماند» نعامكُم
اول  :دو سّر بـدان! نجان و جها. آن یو معن »حم عسق«یمار و واقعه ب :جواب

، »الاله االالله«است، » ی العشقحم«،»حم«است، و » ی العزّهحم«آنكه مكه 
 یراسـت گفتـ. ن حصـن اسـتیـآن حـرم ا ینید عشق اسـت، حصـیترجمان توح

  .ث مكهیحد
بدان نشست، بر حروف و كلمات و بنان و  یهر چه اسم معن :گر سّر بدان كهیو د
ی ض حـدود نگنجـد، بـر علـم و فهـم عاصـیآمد، كه در حض یزفان عاصان و یب

ب یـه عجایـكشفُهُ الوقتُ فین بود فَسی، ا»العُجزُ عَنْ دَرْكِ اْالِ دراكِ اِدراك«. بود
  .الذخائر، ان شاء الله تعاىل

 یآن روزگـار تواسـت كـه در علـم جنـون. »یطَلـق خرقـان«یث حـد :گریجواب د
رزق مُرتَزقَـة اهـل األرض، حوالـه بـا در گـاه عـزت  ل الوقـت كـهیآورد، اما اسراف

  .نكند ینرود خراب» عَتَت عَن اَمر ربَها«ی برنهد تا نة او است، میسف
، »ومیـا قَیـ یا حَی«: و نقش. ني دل استآن نگ. »ومُیا قَی یا حَی« :یگرجواب د
و هـذا . ش خواهـد نهـادیدر پـ ی، نقد خواهند كرد، و وقت پـا»قلُوبهم یكتَبَ ف

د، یـ درسـت آنين مُهـر بـر نگـیـو چـون ا. ورث الخـبطیـتح باب من المحبوب ف

. ، تمــام درســت گــردد»یالَتتخــذُوا عَــدَّو«ی برســد، ت نفــس اَمّــاره بــه كلــیــوال
  .ه، و بذالك ختم لَكَ، بجوده و مَنَّهیجمَعَك اللهُ به لَهُ و عل
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. اتـهیورحمـه اللـه و بركاتـه، ورأفتـه و تح  القضـاهنيالوَلَد االَعَـزع یسالمُ الله عَلَ
  .ه محمد و آلهینَبَ ی، و صلواتُه عَلنيَوالحمدُ لله رب العالم

  :ت الزم استین بیق ایاق از حد گذشت، بالتحقیمدت اشت
  :شعر

  كُمیال ی من شوقريُو كدتُ اَط
   مَقصُوصُ الجَناحريُطیف یو كَ

دم كـه خـود یـروز چـون شـب در آمـد، د آن. ن نامه نوشـتمیش از ایپ. هذا فصل
اما هنوز تمام مكشوف نشده بود . ن بودیا» و اَنَامُوَصّلُهُ یهذا كتاب«ی، دمیبرسان
 دم كـه بـر انـدمهامن گـاه او ویـد یتا روز م ین چه ورق بود؟ تا اكنون شبیكه ا

 یبـیترت یبـ یخـورد یو مـ یخوانـد یو او مـ ینوشـتند یم یزیب چیگاه از غ
 ین چه نقطه است كه به روز گار سالك چنان میان شد كه ایپس ب. مَعاً مَعاً یزمان

ن اسـت كـه یـد و كأس او شود؟ و از جناب نبوت هـم ایشود كه بر مُصحَف او آ
. د، حال بود نـه قـالیهر كه قوت او از پردة رسالت در گذشت، به پردة نبوت رس

نجـا یو ا. ن را دانیـا» وَصّـلهُو اَنَامُ یهذا كتـاب«، »ی بكرصدر اَب یاالّ صبَبَّتُه ف«
اسـت آفتـاب  یجـام ه و سلمیالله عل یصلی ند و بداند كه جان مصطفیبود كه بب

را بـر قـدر حوصـلة  یگردد، و هر كس یم هم السالمیعل اءیصفت، بر سر ارواح انب
  .دهد یم یاو قوت
خضـر . چـون بـود همـا السـالمیعل و خضـر یموسـ ۳نجا بود كـه بدانـد فطـامیو ا
بـود، جـالل دولـت كلمـات هنـوز  یرا فطام كرد كه شراب او از نطق حرف یموس

                                                 
  جدا كردن طفل از مادر ـ جدايي -  ٣

سَـانُبَكَ «د فطـام یـتمه» ءیعَـن شَـ یفَال تَسىَٔلن«. و هذا سر. یافته بود به تمامین
 یبود كه اطفال را در فطام بدهند تا خو باز كنـد بـه وسـط ٤چهیحلوا و كل» لیبتَأو
شـرب نفـس بـا او  یز علمـیتمشناس از شرب معتاد نقل كنند، كه قوت در  یرو

نجـا ید، و از ورق علم قوت خـورد، و اینت آیمرد در طمأن یبه هم است، و همگ
همـه حضـور . دن بـود رفـنت نـهیهمـه رسـ .همه خوردن بود، دانسنت نه. فطام بود

  .و هذه اسّرار. دنیافت بود، شنیهمه . بود، آمدن نه
. رقه، مَرّه هكذا و مرّهً هكـذا بـودتواند بود قبل المفا یكل ٥و چنان نبود كه مناقلة

یـن لـوح از ورق قالت به حالت بعد القارقه بود مجّرد صفتان را، كه ا یمناقلة كل
ز هم قوت بود، یگاه گاه از ورق علم و تم. »یجئتمونا فُراد« :در دست دارند كه

  .ان نهدیدرم یز پایالدّرجات ن اما آن معاىل
حـدود تـو هـم .و از او تا تو حقوق اسـت از تو تا او حدود است،! جان و جهان

 یتريت بصـیـكـه عـدل از ل یك قدم از حدودیار یاگر تو به اخت. حقوق او است
م آن یزد، بـیـكـه بگر یزندانئ. م هالك بودی، بیون نهريخلق نهاده است ب یبر پا

پـس چـون داد حـدود . بود كه از راهش به سردار آرند، نه از راه بـا زنـدان برنـد
دن اسـت و یـ مجـرد شـرع بـر زنيرا كـه داد حـدود نـه همـیز. ا سرُّ؟ و هذیبداد

ل و یـدان تأویـتـا قـدم در م. ن هست و تـأدّب خـاطر هـم هسـتیا. تأدّب و بس
م روزگار و شـكوك خـود برجرائـد یمال ینقش. اریو به اخت یري ننهند، به دلريتفس

ن داد پس چو. الساعه تصرف نكنند یبال درك علمهم ف یازل ننهند، و نا پختگ
ن حـدود یـد و از اري، او به كرم خـود دسـت گـیت دادین حدود بر بساط عبودیا

                                                 
  قرص نان -  ٤
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برسد، نظاره گردد كه همـه جذبـه  یكبارگیتوش . ون گذارد و به حقوق رساندريب
  .و هذا سَّر. به متاع آورند نه به ملك خود ینجا توانگریا. بود

د بـه یـكـالم، و مر ات، و مـتكلم بـهیـبـه ح یقادر به قدرت، و عالم به علـم، وَحـ
بربنـدد  یوقت از اشكال رو. بود، عدد نبود، احدبود یكیان یچون بر م. ارادت

دة یـآفـاتش در ذوق بـود در جر. نـدیاشـكال نب یز رویـن» انیبَغینَهُما بَرزَخ الیبَ«
ن یـآن واسع األكناف افتـد، و ا. یدة امكان خلقیز در جریهمت، نه از علم و تم

. تیـل خلقیـكائین بـه میند، و ایمایت بپیل ازلیكائیآن به م. افتد ٦ق األكنافیض
بـود، كـه  یتنـاهیت، و آن المحـدود الیـخلق ین محدود الحـدود بـود در تنـاهیا

. ی قــدرت اســتبــاال یگــانگیو . قــدرت دون اســت و حــدود در قــدرت برســد
  .»اَصَبتُ فَالزَم«

د و مـرد را بـا گاه گاه كه شـك سـخت بركشـد و جـالل عـدل بتابـ! جان و جهان
را فـرو » نيقـاب قَوسـ« ۷ق،یلت بر گرفنت در آن مضیك قدم به حیحدخود نشاند 

 یانُ و تغـیـكشفهُ اُلعیمت شمرد، سَی، آن عجز غن»ن العَجائزیكُم بدیعَل«. گذارد
  .حتمل التّرجمانیان فَانَّه الیعَن الب

گـر یبـودن دار طالع و غـارب ی داشنت و به اختنيمصادر و موارد مع! زمنیعز یا
. گـریمن نباله بودن تا چـون انـدازد و كجـا انـدازد د ۸است، و در كمان وقت نَبلَه
ب او یـمطلـب غ ۹ريط شـود، نَـیره همت با مكان محیچون محته همت شود و دا
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مسـامحت بلنـد انـدازد، در شَـرفات مجـد  یرا كه چون او كمنـد همـت بـیبتابد ز
  .»كَّالً الوَزَر«.ون او نبودامكان و ممكنات جز داندازد، و  یاستحالت م
قـوت و او  یگرسنه ب .عَهیكَسَراب بقَ«.ی خشكآب یان و لب از بیپا یغرق آب ب
 نيت عـیـخـود او هو. یگرد اونـ» نيسقیو  یطعمنُیهُوَ  یوالذ «.  قوتنيخود ع

  .ان داردیدر م یو استد ی، دادیو ذات یقوت فعل
» یاَلــذ«، راه بــه معرفــتبــود اهــل نكــره را »یاَّلــذ«یــت معرفــتن والیــامــا ا

ت بـه یـاز كجا تا كجـا، از خلق» نیهَدیفَهوُ«: ، پس گفت»یخَلقَن یاَلَّذ: براست،
ت بـه یـت، و از اَنانیـت بـه روحانیت، و از جسـدانیعت بـه قدسـیت، و از طبیامر
  .تیهو

ذِ«عجب اشارت  »یاَلَّذِ«ی زبانیدر اشراق م ندانسـت و ندانـد اال  یكسـ »یاَلـَّ
خـود بـس بـود، » یاَلَّذِ«ی وَ الكأسِ االَصف یالشُربِ االُ و ف یاللهُ فِ مَن اَشَركَهُ

لـت نربنـد، و هـذا یبـه ح یجاسوسان راه تا پـ ۱۰راه به زدن بر اوهام و افهام یباق
  .سَّر
. هريجرائـد الغـ یبِ فِـیـو هذا مِن اَلعجا. اضالل: تیه، و هدایتعم :ل در اویتفص

ل، مرهـوم یالسرَّ، مغربالغرض، موجب الطلب و التفصـموهوم بِ یفَانِ القناعهَ باَلَّذِ
نكَ، و كانَ لَكَ عنَـكَ یقی ینِكَ، وزادَ فید یبارَك اَللهُ ف. باالشباع، مقدمه باالقناع

و هـانَحنُ «. سـالم بـه جملـه برسـاند. والسالم. ذلكَ و الفضل بِه انَّهُ وىل. عوضاً
  .ردُنَا القَدَریاألثَر، اِن لَم  یعَلَ
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  تیب 
  رستیاده بساط مهرة تقدآز

  ستريتدب یش بیدر راه مراد خو
  و نقش دورش به مثال یآن مهره توئ

   ستريدة خود تقصیگر خود همه بر د
  .نيَمحمدِ و آلهِ اَجمع ی، و صلواتهُ علنيَوالحمدُ لله رِبِ العالم. والسالم

  

)۳(  
  میبسم الله الرحمن الرح

  نيو به نستع
ره العـالوَ یعَلَ سالمُ الله تعِاىل ورحمـه اللـه و بركاتـه   القضـاهني، عـنيلدِ االَ عَزقـّ
 محمـد نيَدالمرسلَیهِ سینَب یو صلواتهُ عل نيِوَالحمدُللهِ ربِ العالم. اتهیورأفته و تح
  .نيَو آلهِ االكرم

گنجد  یز نه بدان صفت است كه در خاطر میاق آن عزیبدان كه اشت! دوست یا
آن  یار اسـت بـرایـر دوام خاطر مسافر آن دز است و بیش آن عزیپ ۱۱یو اَنموذج

  .نند و دانندیز تا مراقبان خود بیعز
ث یبداند كـه صـفات بـه حـد ث آن نقطة كفر و نفاقیجواب آن اشكاالت و حد

ب اسـت ید، زريآن را برنگ ی علمنيقیزد، و الزام و حجت و یبر نخ را كـه آن مركـّ
 نيمب گر مجرد اشكاىلا. از خواطر و شكوك و ارتكاب شهوات و انواع غفالت

ب اسـت، زوالـش بـه . یكـرد ۱۲آن علت را ازاحت یالزام حجت یبود چـون مركـّ
د، و بـه یـبود كـه در دوام مراقبـت و پـاس انفـاس داشـنت حاصـل آ یدوام اشراق

دولـت  یكه او همـا هیصلوتُ الله عل ة مهرت استیاو گذر سا ۱۳ اصل ازالتنيهم
مرغ آفتـاب یسـ. را راه اسـت یـیدو همـان بـود كـه ینـیاست، و چون تو او را بب

سـت كـه زوال تـو در ین اسـت كـه او را نشـان نیـا یبـرا. تیاست در اشراق از ل
ة نبوت، آن شُكوك و یت و سایهو مرغیه سیهمان سا. او ضرورت است یاستوا
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 یچـون بـه پـا. گردد تا پا باال كرده شودیم یشود و متالشینفاق و كفر متسحّق م
  .ود انجامدب رسد آسان شود و زینش

ه بحمداللـه تعــاىل زل مبــارك بـاد و هســتیـلــم  یمجنـون و وجــود خــود در  و منـّ
  .ن خصوص آنجا هستین نقط است، اما ایت ایحما
زد كـه آن یـشـرت برخیكـه بـود، ب ۱٤ بـود، واَرجـورياگر در اجل تأخ ث نفوسیو حد

ن یـو هم در دوام اشراق منـازل نفـوس ا. ستیش نیب یكیصبغت است، فطرت 
د یـد، و در گردش آنچـه نبایش عاشق آیابد، و در نمایده یتا در تاوش د. دیآرفته 

پـس روش در . د تـا بـه روش رسـدريدن گـید فـرا رسـیـد و آنچـه بباريبر خاسنت گ
  .دیت جذبه تمام المنازل رفته آید، تا در عناريكشش گرفنت گ

 یصـدمات قـت اویا به رنگ اخالص و عجـز علـم از ادراك حقیر: گریاشكال د
ن را بوقلمـون وقـت یـع آن بـود، و این وقایگر هست ایكدیكه علم و عشق را با 

ن شـبهت بـه یـاگر دست معرفت باالتر بـود از ا. خوانند، و اشكال واقعه خوانند
د یـا بایـدر علـم ر.و اگـر ندهـد. ن را شبهت راه خواننـدید كه ایحالل طلق انجام

ا به اخـالص بـر دل یز آنكه را ی، بهرت رهیمائیا برنفس پینهاد، كه اخالص به ر
  .یشمر

صواب آن است كه قرار گرفتـه اسـت  ث كسوت ذات وصفاتیحد: گریاشكال د
آورد، منبعش اشكال اول اسـت كـه هـر  یو آن تاخنت كه شك م. بر مذهب سَلَف

كـه  یگر بـه گـرو خـود دارد، تـا وقتـید ییده بود در راه سمع از درون جایچه شن
و چون .  و شّرباز نهدريخ یسَطوت خود بر رو سلطان شهود غالب شود و دست

  .زدی، اشكال برخیه همایو گذر سا» هُو«شود در اشراق  ۱٥اصل متسحّق
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نمـاز و : د كه مشتمل بـود بـه ورد و عبـادت، چـونیخاتمت اوراد اورا در شب با
آخـرِ  یفِـ یك سـاعتیـو بـر خلـوت، كـه  هم السـالمیعلـ اءیـذكر و صـلوات بـر انب

و أمَّا  ۱٦أمَّا البُكاء: یوردّ شكو. كند  و شر خاىلريتا دل را از خاألوراد قصد كند 
د كه در او عَرضِ اَهَمُ االُ مـور یبا یگر وردید. و أمَّا الحُزن اَوِ التَّحازُن ۱۷،یالتَباك

 در نيمت رود در كارها كه اَخَصُ مِنَّا السالِكید كه راه عزیگر باید. بود بر حضرت
  .حركات رنجور شده باشد

ق قـدر در شَـرفَات دولـت یـبـه منجن اگر الـزام وقـت از راه حكـم اشـكاىل: كتهن
قلِ ان ضَـلَلتُ فَ�ِانَّمـا «. ريدش شاه رخ گین نفس با پید كه فرزید اندازد، بایتوح

د، داد كـار و داد یون آريب یاز عرش یتا چون جمال روح قدس» ینَفس یاَضِل عَل
  . وقت بود یالعرش اقتضا. تزازون آمد اهريب یوقت نخواهد، كه چون از عرش

سـالم بـه جملـة . دیـ، هر شـب هفتـاد بـار بگو»حم عَسقَ«و  »یعَصَكَه«یح تسب
 یمـالل صَـلَف اسـت و طلـب قـو» اصربُوا وصَـابرُوا وَرابِطُـوا «. دوستان برساند

. دیـبا د، و از علل و اعـرتاض خـاىلیبا ید و كلیدر راه اقبال با. است یوقت تر
دارد، و آنچه ترا آرزو است بالشـرط مبـذول دارد، تـا  یها ارزانشیآسا زد تعاىلیا

والسـالم . تهیبمنَّه و كرمِه وجودِه و مش. د نه به تكلّفیآنچه اوراد توست موجود آ
  .نيَاَلعالم والحمدُ لِلهِ رَب. ورحمه الله و بركاته

                                                 
  گريه كردن -  ١٦
  خود را به گريه زدن -  ١٧



١٣ 

)۴(  
  میبسم الله الرحمن الرح

  نيو به نستعِ
 یسـالم بخوانـد و آرزومنـد. اهُیاَكرَمَهُ اللهُ و اَح القضاه ني، عنيفرزند اَعَّز قره الع

افتم یـ یبر شـكل فرمـان یمگر مده العده در گذشت كه اذن. فوق الوصف شناسد
صـد ره . چ از من نشـنودین مكتوب هیرود در ا یز و هر چه میدر مخاطبة آن عز

ه بـ یدنیاسـت، و هـر چـه فـرار رسـ یاست بـر گذشـتن یدنیهر چه بدو رس: گفتم
 ۱۸ .الیـال كه جز تعطش صفت او است جوالست نه مكیو هر مك. است یدنیرس

اسـت كفـة تـرازو  یدنیهمه هر چه سنج. دن و پرداخنت استیبرشدن نشان بگرد
ــهُ غــد«راه. یــرا كــه محــذور بخــوردســنجد، ز ــع «یگــر اســت، و د ۱۹»رالماءیانَّ نَب

خـابِط خـبَطَ «. ۲۱ مسـامحهريِبلـغ فَخُـذ مِـن غـ: گفتنـد. گـرید ینامتنـاه ۲۰»نيالعَ
ك سـورت یـهرگز روشن نبـود تـا از . گر استین كانَ، دیو مقتبس من اَ» عَشواء

افتتـاح بـال اختتـام . غرائـب اسـت ۲۲حدود در معـالم. گر ابتدا كندیماند، د یتیآ
او  ۲۳ريون شـود حسـريچـون از حـد بـ. قطع است و خرام چون برسـد خـرم شـود

  .كشش آنجا بود. گردد
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ده یـر در معرض سوآل ناخن در تاوش دیفته است و ازو عزر ین رمزیاز ا یروز
درخواهند  ینة لوازم كه اعالم راه است میش آیوجود در نما یشود و همه ذرها

ل یدیــفتــاده، مفارقــة العــادات بتیهنــوز نشكســته اســت و ن یوان كســریــا. یانیــب
كـاله، و ، و از دستار بـه یو از تعمّم به سر برهنگ ۲٥به حَقاء، ۲٤از تفحّل. المراسم
ا نـه هنـوز آتـش یـقـت یئت بت پرست است در طریصاحب ه. به قبا ۲٦از دُّر اعه

كـردن  یاریـن یـكن ایگر هـم راه دانـد و لـید ینفس از راه. نمرده است یپارس
ار یقبـا در كـردة قضـا مپـوش و حدوالقـدر بسـ. اسـت یاست و منفعـتش خـوردن

  .ا مضطر كرواستیا مختار ی، یرو
الخـاطرُ . از آن او و امـا یبرخـاطر یواعتاب فرحبا. ر بارگیدم كه حواله رفت دید

سـد كـه مـرا بـدان یرود هـم بـر عـادت نو یاگر تقاضا مـ. فمغفُورُ و حوالهُ مقبولهُ
اشراق صـفت بـر اجسـام زدنـد . ن شفقت محبول نامعلولستیبود كه ا یاُنسها م

كـه او  رایـچ دوست نتوان نمـود زید هرگز به هیدشمنان را شا یرو ۲۷نعت حراقّه
  .ده استیو د یدشمن رو

در آن امكـان متحـرق . ن مـدت گشـاده شـد در خـودیـعالمهـا در ا! ز منیعز یا
  :یز از زبان من بگوید، تو نیگو یكند و م ینم. ده بودیگرد

  شعر
  تفضّالً یأ تَزِدنرياَزدَدت تُقص یمَت

   أستوجبُ الفضالًريِبِالتقَّص یكَأَن
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نـه یآ یند و روم گرد آمدند و بـه درگـاه صـفاحكماء ه ! مننيز و قره العیعز یا
: او گفـت. او دانـد یوفا بر صـفا. م به حقیما در كار تو سرگردان: آمدند و گفتند

خـود  یرو یمـن بـ یسـت، و روین یروئـ یبـ یچـون رو یرو هست، یمرا زبان
بـه در  .حَرّاقَـه: ست؟ گفـتیگفتند آن ك. دیبه در گاه ترجمان رو دید دیتوان ینم

. د، خود نمانـدیو هر كه در آفتاب د. دید، خود ندیه دیهر كه در سا. رفتندگاه او 
صـفت  یرحمتـ یرا غارت كند، ب یب است تا روی، طَمس طَمس الغیگفت آر
دُ اَن اَعرِفـكَ قبـل یـاُر«ريتا ابد؟ واحیابد، و آنكه نبود چون یآنكه بود ن. او است

» بابُهـا ینهُ العِلـم و عَلـیمد اَنَا«ريت حلقة باب العلم است آن ح. »بلحظه یموت
زن در گاه اوست، اما در حكم خود نه حد  ۲۸ت مقرعهريت در علم است، غريح

رود و زخـم بـر  یخون چـون برهسـتیشـب. تريت و نه غرياست و نه رسم و نه ح
حضـانت  زدتعـاىلیا. سـتیهـم ن] ه[ت را یـرا در آن ب »یلَن تَران«یدخصم اول آ

 »الًیاَحسَـنَ وَ تفَصـ یالَـذ یتمَاماً عَلَ«فرستاد تا  لبه استقبا یزبان یت بیرحمان
  .بمَنه وسعه رحمِته و فضله. نثار وقت كند و او را بدو باز نگذارد

                                                 
  كوبه -  ٢٨
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  میبسم الله الرحمن الرح

 یسالم بخواند و آرزومند. اهُیاَكرَمُهُ اللهُ و اَح  القضاهنيع ۲۹،نيفرزند اَعَّز قره الع
 یبـر شـكل فرمـان یعُـدّت در گذشـت كـه اذنـمگر مـدت . فوق الوصف شناسد

صـدره . چ از من نشنودیرود در مكتوب ه یز و هر چه میافتم در مخاطبة آن عزی
است به  یدنیاست، و هر چه فرا رس یاست بر گذشتن یدنیهر چه بدو رس: گفتم
برشـدن . ال كه جز تعطّش صفت او اسـت جـوال اسـتیو هر مك. است یدنیرس

است كفة ترازو سنجد  یدنیهمه هر چه سنج. رداخنت استدن و پینشان به گردان
نـا  »نينَبـعُ العَـ«یگـر اسـت، و د» ر المـاءیه غـذیـآ«راه . یرا كه محـذور بخـوردز

، و مقتـبس »خـابِط خَـبطَ عَشـواءَ «. بلغ فَخُد من مسـامحه: گفتند. گرید یمتناه
. ر ابتـدا كنـدگـیماند د یتیك سورت آیهرگز روشن نبود تا از . گرینَ كان دیمِن اَ

سـت و در انتظـار ین التفـات نیبد یسر گردد، كه دل مرا ذره ایدل فارغ دارد تا م
و حاشا كـه . زود یسم كه مهم است، تا توانیمهم بود، خود نو یچون كار. ستمین

و مبـادا كـه . زود بود، خود بر او اقرتاح كردن ابرام و اثم بود یز خود توانیآن عز
  .یسترود به دو یاز من ابرام

وزادَكَ اللـه  ن دل و همـتیـبـا ا. ز تو بادیبر دل عز یرحمت خدا !ز منیعز یا
ن همـه عـذر چـه یـبـا ا. نيَمِن فضلهِ وسعه رحمتِـه، و جَعَلـك مـن عبـادِه الصـالح

نبـود، هـذا  یريچ تقصـید، از تـو هـی دانم كه اگـر چـه نرسـنيقیحاجت است، كه 
  . یمَض

  ريادگیت به تربك ین بینم، ایب یواب مشكر كرده بود كه اكنون خشنودم كه در خ

                                                 
  نورديده -  ٢٩
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  ال تو خشنودمیدر خواب من از خ
  یالت بودیت خیآه ارنه عنا

در  یز هـر چـه آدمـیـعز یا .»آورم یچ از خوابت بـه در نمـیه«ی كه نوشته بود
تواند بود كه معرب بداند كه  ین عالم كسوتیرا از ا یقسم: ند دو قسم بودیخواب ب
ان هـر دو یگر بود در مید یو قسم. ت ممكن نبودچ كسویرا ه یست، قسمیآن چ

و » حـم«و » الـم«: یقت نداند، چـونكن معربش حقیدارد و ل یطرف كه كسوت
بـه . سـتیش مكشـوف نیقت ملكـوتیكن حقیدارد، ول یمثال كسوت ملك »طس

  .»عقِلُها اِلَّا العالِمونَیو تِلكَ الَمثالُ نَضرِبُها لِلناسِ و ما « :ین كهخالف ا
ق ینـد حقـایدر خـواب ب ین همه آن است كه هر چـه آدمـیمقصود از ا! زیعز یا

را در  یبعضـ. ق اقسامسـتیو آن حقـا. صور یكند در لوح محفوظ ب یمطالعه م
پـس اگـر در خـواب مطالعـت . را بود یو بعض. ن عالم مثال بود، و هُوَا الكثرُیا

» ريِو التَسىَٔل عَنِ الخاً ريفَظُنَّ خ«ی، ن عالم آئیكه مثالش بود، چون باز ا یآن كن
چ مثـال ین عالم آن را هیدر آن عالم، اگر قوت جان بود، در ا ینیهر چه از من ب

و اگر قـوت دل . »ها حورُ وال قصورُ و اللنبُ و العسلُیسَ فیاَنَّ لِلهِ جَنَّه لَ «. نبود
ینه بـود سـت؟ قـوت سـین چیپس معبّر چه داند كه ا. »المص« : بود كهنيبود چن

ذ یفِـ» «یناتُات بَیهِ آیفِ« :كه ال یـ، آن را در عـالم خ»ّن اُوتُـوا العِلـمَیصُـدُورِ الـَّ
. سـازد یت آن را كسـوتیاز متاع الب. ا خوانند او رایهست كه مَلك الرؤ یفرشته ا

كه در دل او بود بدان عبارت به در توانـد داد كـه زبـان  ینیمع یو چنانكه هر كس
بـود بـه  یچـون بـه در تـوان داد؟ و اگـر عجمـ یبود به ترك یاو بود، اگر او عرب

  ت چون به در دهد؟یعرب
 یا آن را كسـوتیـاز لوح محفوظ مطالعه كند، فرشتة دن یزیچ ی هرگه آدمنيهمچن
و كسـوت از آنجـا توانـد بـود كـه در . حكم تواند آمد یدر پوشد تا به سرا یویدن

و حـالج و  ۳۱ههگر بود، و در دماغ جوالید یزیابد، در دماغ كفشگر چی ۳۰دماغ
طلبـد،  یكسـوت یت نگرد، و در خـور معنـیپس فرشتة متاع الب. گرید یزیبقال چ

ارواح سـگ و خـوك و روبـاه و گـرگ و . دیـگـر باید یرا قـالب یرا كه هر روحیز
را  ید، و هر لُّبیدگر با یرا كسوت ینی هر معنيهمچن. دیرا قوالب مختلف با یآدم
  .گرید یرا صدف یگر، و هر دّرید یرا قالب یگر، و هر روحید یقِشر

او . برد یش معبّریابد پیال ید، آن كسوت كه در خیاز خواب درآ یپس چون آدم
بـود  یچنانچـه مـثالً اگـر كسـ. كنـد یداللت مـ یبر كدام معن ید كه هر كسوتیبگو

سد به فرزند خـود، او زبـان ینو ی، چون پدرنامه ایدارد بغداد ی، و پدریهمدان
د كه هر كلمه یداند تا با او گو یبرد كه زبان همدان یش عربی؟ پان چه داندیبغداد

ا یبود كه جانش با آن مَلَك الرؤ ی معبّر كسنيهمچن. كند یداللت م یبر كدام معن
  .كند یداللت م یبر كدام معن یدارد، كه داند كه هر كسوت ییآشنا

 یاند كه هر خاطر دريرا كه پیز دی گوريد چرا واقعه باپیدان كه مر ینجا میپس از ا
 نيهمچنـ. ز داللت كند در نهاد اوید گذر كند بر چه چی آن كه برمرريو غ یو خواب

مـار تـا او یاستدالل كند بر احـوال ب یو رنگ و رو ۳۲ب كه به نبض و قارورهیطب
یـد شان ثنـا گوینجا بود كه جالل ازل برایاز ا. را آن مقصود است مكشوف گردد

هدُون بِاَمرِنـا لَمـا صَـبَرُوا و كـانُوا یو جَعَلنا مِنهُم اَئِمَّه «. »یهدُون بِالحَقِاُمهُ «: كه
  .»وقنُونیاتِنا یبِآ
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مـا را بـه دعـا . »الله و عَمِل صَالِحاً یو مَن اَحسَنُ قَوالً مِمَّن دَعا اِلَ«: یدپس گو
ن یـز دریـكـه مـن ن یان اشـغال بـدر آوریـاد دارد، و جهد آن كن كه خود را از می

  .نيَمحمد و آلهِ اجم ی، و صلواتُه علنيَحمدُللِه رَبِ العَالملوا. لسالمشغل ام، وا
  

)۶(  
  میبسم الله الرحمن الرح

خـود  یشـاهد شـاهد. دا شـود مشـهود شـودیـچون كار پ. »شَأن یو ما تَكونُ فِ«
، وجـود مجـرد بـر یپـس در اخفـا. پس در اظهار خود تـرا اخفـا كنـد. اظهار كند

 ین وجـود كـه تـو مـیا. بنماند یرو »یجِئتُمُونا فراد«یدا شود، ت پیبساط فردان
ن علـم یـرا كـه ایـز. ن علـم مـدخول اسـتیـممـزوج اسـت، و ا یدانـ یو مـ ینیب

ك بهـذا القـدر مـن یـو ناه. ت و خانـهیـخداوند خانه اسـت بـه شـركت اثـاث الب
ها ینا فیواَلق«: ، آنگاه»االَرضَ مَددَ ناهاوَ« :اول. یه راستكه هست، تعبی جاوزن

: اسـت كـه» ها«یه در تعب »یروَاس«آن . »یء مَوزُونمِن كُلَّ شَ«، آنگاه »یوَاسِر
قابلـه م »فَ مَـدَّالظَّلیـرَبِك ك اَلَم تَرَاِىل«را با  »مَدّدناها«و آن  »ی الجِبالَو تَرَ«

و . بـود »لِیـالل یولِجُ النَهـارَ فِـیالنَهارِ و  یلَ فِیولِجُ اللی«كند، تمام شرح بتابد و 
 »یملقـا یرواسـ«تا خاك مفرد عرض نكننـد، پـس . ودن بیعالم، غالب ا در آن

  .یپس عهد بنتاود از شواهق آن رواس. عرض نكنند
ــا ــای ــایقــت نیق در طرین حق ــرازو. دی ــاو، وزن ا یدر ت ــن ن جــوهر را كــه در ای ی

 یمشـهود »ء مَوزُونیها من كُل شَیو اَنبَتناف«ی بود به معدن »شامِخات یروَاس«
ة واقعـه كـه نوشـته یـاجو. ا بـودیـن كارها بساط تعزز و كربیة ایطال. قن اورایدر ا

  . نجا بود و حق استیاست از عظمت ا
را كـه كمـال او بـه شـرط یكمال جمال موجب درد است در كمال دولت عشق، ز

  .است، و همان كمال سِبحّل حِرمان است یمعشوق یستگیشا
ش یقَـدَّسَ اللـهُ روحَـهُ معنـی است در سخن خرقان یبُلسنَورا درد یده ایآنكه شن

را » الجبـار المتكـرب«. ین شربت صرف داده اندا. كن ممزوج بودین است، ولیا
حجاب عظمت بـر  یدر ممزوج. است» م الودود بالمر صادیالرؤف الرح«مزاج 
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چنانكه هرگـز  یكبارگیزد و به مرگ خود كمال حجاب در حق سالكان آن به یخ
كن همه بـه ی، ولین معنیدارد از ا یاه، اشارتینور س ثیوحد. دیایو از و در راه ن

  .كشِفُهُ الوقتُ اِن شاء اللهُیو سَ گر هم داردید یقین و آن نتوان بست، حقایا
  .آخره  و شك درست است اىلنيقیث یو حد

 یاست كه چون فراخ شود، وجود عرش و كرس یآن فتح الباب كار! ز منیعز یا
  .دینما یدر او ذره ا

همت  .»یمكِنُمكِنُ و ماال یما  یاَلّلهُمَّ اعطِنِ: دیام نفس است كه گوكد« :سوال
هر همت كـه در ممكنـات . ن استی، اشارت بد»چون بلند شد همه درد سرست

ی بازننهـد، بود آن، چون بدو رسد برسد، و چـون علـم دسـت بـرو است نه عاىل
ت اسـت كـه یـز لا ۳۳مومیاشراق د ین منادیوا حاصل باشد »تَعالُو نُومِن ساعهً«

تممَّهُ الوقـتُ اِن یث محال همه درست است، و سَـیحد. لباس كارها در او بسوزد
  .اشاء الله تعاىل

ال ابـواب یـعقـل بـود، و او مك یز و ممكـن در تـرازویمحال و جا! ز منیعز یا
د، یمایال امانت پیه، چون به مكیالنفس القدس ۳٤یخواجه خانه، اعن. الدار است
و فـتح بـاب، . بود، محـال و ممكـن خـود آنجـا محـال بـود ینرا وز یزینه هر چ
  .فتأمّل
راست همچون نسـبت سـمع بـا بصـر  تیث مناسبت اسم اعظم با قدرت ازلیحد

در راه . ن سـوال نـه درسـت اسـتیـا. ا نسبت مُدرك سمع با مـدرك بصـریاست 
  .طلب گنگ والل باش كه محك از او معزول بود

                                                 
  بيابان بي آب و علف -  ٣٣
  يعني -  ٣٤

بساط صـفا در اشـراق انـوار وقـت، همـه بدانكه بر  ث غلبت صفات مذمومیحد
امـا  »عنَهمُـا یلَهُمـا مـاوُ�ِر یبُدِیل«. ی بزرگ بودروشن تر بود، و آن منقبت یزیچ

ــه ا ــا  «در آن ظهــور موعــود اســت كــه  یتحف ــفانِ عَلَیوَطَفِق ــن ورَق یخصِ ــا مِ هِم
  .میختیم و گریگفت. »الجَنَّهِ

ه یـدر منعم عل یسد روقت آن است كه حیاما حق. تريان حسد و غیفرق است م
  .در معشوق و عشق و حالت دارد یت روريدارد، و غ

د، یـند، و بـه اسـتقبال كـم آیا و تعزز ننشیرة كربیمرغ مبارك باد كه او جز بر جزیس
ان شـاء اللـه . بود، و بند برنهـاد یتیبه روا ینهاد، اشارت یچون آمد و بوس بر پا

  .مغنمه ی، و ه»التبصره«ی اده فیز. لیه و تعلیتا راه رجوع بسته شد، و تنب
كو اسـت ی همه نريق و تفسیكو است، و تصدیدن من، و سوال سخت نیث دیحد

ن قـرب، و یـرفتـه اسـت در ا یزیـچ ین معنـیـو عجبرت آنكه از ا. و درست است
یـادم دهـد بـه اد دارد تا با یم یچون رسی بل. ست و رخصت اثباتینبشنت ن یرو

بـرود، ان شـاء  ۳٥، آنگـاه خـود در مشـافهت»ومیـا قَیو  یا حی«در . نشان بهست
  .الله تعاىل

ل یـن دلیـاما ا. بود و بر گذشت، و مبادا كه در آن باز ماند یث خاطر با شعریحد
بـوده، و آنگـاه خـاطر  ون از مقوالت مقبوالت خـاىلريز بیكند كه آن مرد را ن یم
شـخوص  یفـ یقدسـ ۳٦بـود، ولـواحظ یب بود كه خاطر تصرف عقـل انسـانیقر

ن بـه نسـبت ی و آخرنيبود، خواطر اول یه امانت الهوتیق المعی، و برینفس قدس
  .با آن مختصر بود

                                                 
  رو بروي -  ٣٥
  به دنبال چشم نگرنده -  ٣٦
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ن اقـدام یـدر ا. ، سـنت اسـت»كَلَّ لِسـانُه«ی والله، ا. »یچ مگویبا ه« :یثحد
  .صدق، فَاعتَمِد ذلكَ

. نـه شكسـنت در اویرا كه آبگیخطر همراه خاطر است، ز سوال عن خاطر :ثیحد
حق بوده است كه دست . شود یگرید یایبود در یگر بر تو برجوا. مضمر است

  .سدیاو بند كرده است تا آن ننو
فلا اسـت، والم  :را كـه فلایـز. ا در حرف حـرفیا در حرف، ی ث اسم اعظمیحد

  .»هُ اِال شارهیكفیاَلحُّر«و  یا درست مثالًم یو درم. است، وفا
د از راه یبــا رشــ یاور وضــعمجــ. كیــال یو ســالم اللــه ورحمتــه و بركاتــه و شــوق

ن امثــال اســت، یــكنــد كــه كارهــا در بنــد ا ۳۷نافیاســت یو رأفــت صــحبت یگــانگی
  .انُیكشُفُه ُالعیسَ

                                                 
  از سر گرفنت -  ٣٧

)۷ (  
  میبسم الله الرحمن الرح

  نيو به نستعِ
و  ۳۸كنـد و نقـض العـزائم یب قلوب اظهار میت در تقلیمقلب القوب برهان اله

 یو َاللـهُ غالـبُ عَلـ«. ت اسـتی درسـعزم جانـب كـژ. شود یدا میفسخ الهمم پ
وت و یـز بـر دوام از اجـالس البیـواگـر او ن. ن چـون بـودیتا خود بعد از ا »اَمرهِ

چند بجهد، كه سـنت  یكند، و روز یتیحم یكبارگید یمخدرات الستور نبود، شا
ن مـ«یـاء و سـالكان خـود دانسـته اسـت، اء و اولیـت در هجـرت فرمـودن انبیاله
ه دانـد یـن جمله تنبیا »اً وَ سَعَتهًرياالَرضِ مُراغَماً كث یجِد فِیهِ لِ اللیسَب یهاجِر فِی

رود، البتـه روا  یو چـون اشـارت. دیـبود تا خود چـه فرما یو وقت م. و نظاره دل
  .م حجت بودیش نهادن، كه بیدر پ یندارد پا

اكنـون . شـها بـود هـم او را و هـم مـا رایو از آمدن او آسا اكرمه الله مختص آمد
 مصلحت بـود آنچـه در مصـالح نيكن مگر چنیل. فرا داد یك آگاهیشت و نبازگ

و قـدِ . غ ندارد، و معاونـت بـه اشـارت و عبـارت و دل و همـتیند دریوقت او ب
انَــه . عُ وَ دائعَــهیضــیمَ عَمَلــهِ، و هوالینَــهُ و نَفسَــه و اَمانَتَــهُ و خَــواتیاســتَودعَ اللــهُ د

  .نيَالحمدُ للِه رَبِ اَلعَالم وَ. مُیمُ الرؤفُ الرحیالقادرُ الكر
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