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  بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعني
  

  المجلس االّول
ق الیها المنّزه عن کل صفةٍ ینطرّ، و حالةٍ خطرةٍ و قطرةٍ و قالةٍ العالم بکلّ، العالم بغري آلةالحمدلله صانع 

اللــه و شــهد اشــعر بالهیتــه و اضــح الدّ، ه و مثالــهجــواز و اســتحاله الملــک فلــیس ألحــدٍ أن یُخــالَّف حکَّمــ
ه نظر العقل اذا صادف سداده و اعتداله غلبت قدرته قدرة کل مخلوق و احتیاله وقضـت ارادتـه تبوحدانیّ

ارادة کل مصنوع و ماله و وفّق شخصاً فانجح سعیه و اصلح باله و کشف حجاب الشبهة عـن سـرّه لیشـاهد 
ارد الحريه و الجهاله وضیّع وقته فاحبط اعماله و حرّمه لطفه و اکرامـه و جالله و خذل شخصاً فاورده مو

  .افضاله
باللواء المنشور و الحسام المشهور لیخلّص الخلق من ورطات الهلک و الثبور و  علیه السالم بعث محمداً

یـا «ءة النـور و انزل علی قلبه کتاباً شـافیاً للقلـوب یضـیء اضـا، اطلع شمس نبوته محفوفةً برهط کالبدور
ارسـله اىل الحـق و هـم علـی الباطـل » ایها الناس قد جائتکم موعظه من ربکم و شفاء لمـا فـی الصـدور

ه مـاال مصم و هم الیس، مطبقون عمی و هم الیبصرون عون بکـم و هـم الینطقـون ایعبـدون مـن دون اللـّ
صلی اللـه علیـه و علـی  نفشقی بتکذیبه المکذّبون و سعد بتصدیقه المصدقو، یخلق شیئاً و هم یخلقون

آله و اصحابه خصوصاً علی ابی بکر الصدیق التقی و علی عمر الفاروق النقی و علی عثمان ذی النورین 
  .الزّکی و علی علّی المرتضی الوفی و علی سائر المهاجرین و االنصار و سلم تسلیماً کثرياً کثرياً

  
  مناجات

ضـمري . جان مشتاقان را شراب وحدت بچشان .مت خویش بنشانملکا و پادشاها آتشهای حرص ما را به آب رح
های امید ما را که در صحرای سـعت رحمـت تـو امد. منور و روشن دار، دل ما را به انوار معرفت و اسرار وحدت

آه سـحرگاه سـوختگان راه را بـه سـمع ، م گـردانف و مکرّایم به مرغان سعادت و شکارهای کرامت مشرّبازگشاده
دود دل بیدالن را که از سـوز فـراق آن مجمـع ارواح هـر دم آن دود برتابخانـۀ فلـک . فت استماع کنقبول و عاط

، قال و قیل ما را و گفت و شنود ما را که چون پاسبانان بر بـام سـلطنت عشـق. آید به عطر وصال معطر گردانبرمی
 حـالقـال مـا را خالصـۀ  .نصـیب مـدام بخشـش فرمـا» یـوفیهم اجـورهم بغريحسـاب«زنند از اجرای چوبک می

خواهنـد آنچه دشـمنان مـی. حال ما را از شرفات قال درگذران ما را از دشمنکامی هر دو جهان نگاه دار. گردان
ای خزانـۀ لطـف . ما را عـالیرت و بهـرت از آن گـردان، برندخواهند و گمان میآنچه دوستان می. از ما دور دار، بر ما

  .ی با کرم تو بیکرانتو بی پایان و ای دریای با پهنا
سـید ، آن بشـري نـذیر و آن نـذیر بـی نظـري صـلی اللـه علیـه و سـلم ابتدای تذکري به خربی کنیم از اخیـار مصـطفوی

علیـه افضـل الصـلوات و اعالهـا و  لقد جاء فی اصحّ االنبـاء عـن افصـح االنبیـاء، المرسلني چراغ آسمان و زمني
االّ من تمسّک بسنّتی عند فساد امّتی فلـه اجرمائـة ، د امّتی عند فساد امّتیکسا«: انّه قال اکمل التحیات و اسناها

  .صدق رسول اللّه» فلا شهید
انـا افصـح العـرب و «فصـیح ، »لوالک«مشرف تشریف ، »لعمرک«خاص الخاص ، پیشوای ثقلني، رسول کونني

کسـاد امـت : فرماید کـهچنني می »آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیمه و الفخر الفقر فخری«پیشوای ، »العجم
چنانکـه ، یعنی هیچ نبیی نیست بعد از من که امت او تفضیل یابند بر امت مـن. من به هنگام فساد امت من باشد
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چنانکه دین ، امت من تفضیل یافت بر امت عیسی و موسی و هیچ دینی نیست که دین مرا منسوخ کند و کاسد کند
  .دینهای ما تقدم را منسوخ کرد، من

  یا رسول الله امت تو به چه کاسد شوند؟: گفتند
انـد کـه در انـد و ایـن خلعـت اطلـس تقـوی کـه پوشـیدهاین شرفی که یافته، فرمود که چون امت من فساد آغاز کنند

چـون دود معصـیت برآیـد آن خلعـت اطلـس آسـمانی را و آن » ولباس التقوی ذلک خـري«: کونني تابان است که
  .مدی را متغري گرداند و دود آلود کند و کاسد شودتشریف دیبای زیبای مح

ان اللّـه «مشـرتی ، چون چنني دود آلود و کاسد شود و از دود معصیت بی قیمت و قدر گردد! یا رسول اللّه: گفتند
» لیـوفیهم اجـورهم«خریداری نکند و کالۀ اعمال کاسد شدۀ ایشان را نخرد و بهایٍ » اشرتی من المؤمنني انفسهم

  :شعر. ی برگ و کاسد بمانند فریاد کنندب، ندهد
ــــــــت هســــــــت در ســــــــرایِ غــــــــرور«  مَثَلَ

 در تمـــــوز آن یخـــــک نهـــــاده بـــــه پـــــیش
ــــــرد ــــــی و مَ ــــــده ز گرم ــــــدازان ش ــــــخ گ  ی

  باریــــدایــــن همــــی گفــــت و اشــــک مــــی

  

ـــــــــابور  ـــــــــروش نیش ـــــــــخ ف ـــــــــلِ ی  مَثَ
 کــــــس خریــــــدار نــــــی و او درویــــــش
ـــــــرد ـــــــا دم س ـــــــاک و ب ـــــــا دل دردن  ب
ـــد ـــس نخری ـــد و ک ـــان نمان ـــی م ـــه بس  »ک

  

تـا ، چون این یخ وجود ما کاسد شود و از تاب آفتاب معصیت گداخنت گريد چارۀ ما یخ فروشان چه باشد: ندگفت 
» االمـن تمسـک بسـنتی عنـد فسـاد امتـی«: های امید ما پر شود؟ جواب فرمود کهباز متاع ما قیمت گريد و کیسه

  :فرمود
  هــرکس کــه بــه کــار خــویش سرگشــته شــود«

  

 »ته شـــودآن بـــۀ باشـــد کـــه بـــر ســـر رشـــ 
  

اثـر زخـم خـار بیابنـد ، سنت من این است که چون دوستان من راه غلط کننـد و پـای در خارسـتان معصـیت نهنـد
  .»اللجاج شوم«: در آن خارزار ندوانند که مبستیزه

ــــاده« ــــو گش ــــی ت ــــتان ز پ ــــای گلس ــــمدره   ای

  

ــــا؟  ــــه پ ــــد روی ای برهن  »در خــــارزار چن
  

  ٭
ـــــــــد« ـــــــــتیزه کن ـــــــــا س ـــــــــه در کاره   هرک

  

ـــــــت آ  ـــــــددور هف ـــــــزه کن  »ســـــــیاش ری
  

ینند که مـن ببدانند که راه غلط کردند و در خارزار افتادند پیش و پس بنگرند عالمات راه ب، چون زخم خار دیدند
ام و سـنگها درهـم ام و در این بیابان چوبها فرو بـردهعالمتها و نشانها در هوا کرده، در این راه بی فریاد بی نشان
ا بجویند و در این بیابان سرگشته نشوند و اثر قدم مـن کـه نـامش سـنت اسـت در راه نهاده تا مسافران آن نشانها ر

صـیادان در بـرف و در پـی صـید دونـد همچنانکـه در بـرف ضـاللت و ، بجویند چنانکه اثر قـدم شـکار را طلبنـد
ز خارسـتان غوایت اثر قدمهای هدایت و نهایت و بدایت مرا بجویند و بکوبند که چون بر قدم من راننـد و عنـان ا

معصیت بگردانند تا در گلستان قبول افتند و با شاهدان و شهیدان که معاشران عشرت ابدند و پادشاهان مملکـت 
ني و «: هم عنان و همنشني و هم جام وهم حریـف گردنـد کـه، سرمد اولئـک مـع الـذین انعـم اللـه علـیهم مـن النبیـّ

فلـه اجرمائـة فلا «: تفضیل یابند بر فاضالن شـهدا کـه چه جای این است بلکه» الصدیقني و الشهداء و الصالحني
  ».شهید

کـدام تـرازوی . چرا تفضیل یابند؟ چو ایشـان عاملنـد و اینهـا عامـل و تـرازوی عـدل آویختـه اسـت! یا رسول الله
فامـا «ترازوی » انما اجرک علی قدرتعبک و نصبک«ترازوی » «و ان لیس لالنسان الّا ماسعی«عدل؟ ترازوی 
  .»وازینهمن ثقلت م
داری که فالن مزدور در باغ ده روزبیـل زد و فـالن مـزدور پـنج مزد مزدوران را به کار میای عقل داری تو که ذره
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. »انی اعلم مـاالتعلمون«کنی عالم روز و فالن یک روز و هر یکی را بر قدر کار خود اجرت میدهی و غلط نمی
آن دانـا خداونـدی کـه مـور سـیاه را بـر » و الفـی السـماءو ما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی االرض «دانای 

 تعـاىل و تقـدس رود آن بینـای مطلـقخیـزد و مـیافتـد و مـیمـی، در شـب تاریـک، سنگ سیاه بدان پای باریک
رود یـا سـوی دانـه رود یا میانه سـوی خانـه مـییا آهسته می تیز، در آن شب دیجور در رفتار، بیندش که آن مور می
اندازۀ رنج و کوشش بندگان خویش و عدد اشـک چشـم عاصـیان پرحسـرت و آه و ، آن دانا خداوندپس . ودر می

های خون جگر خون چکان عارفان بارگاه و عدد انفاس پـاس مسـبحان تسـبیح سـحرگاه و عـدد اقـدام عدد قطره
، ترانه گویاننـد رقصان و» مقعد صدق«باقدام سالکان مالکان مملکت مجاهده که روز و شب به بارگاه و پیشگاه 

  :شعر
  مــا شــب روان کــه در شــب خلــوت ســفر کنــیم«

  

ــیم  ــر کن ــارت نظ ــه حق ــروان ب ــاج خس  »در ت
  

پـس آن ، بی مرکب و زواده بر قدم توکـل بـر مالـک جـزو و کـل، بی دل و دلداده، روند بجان نه سوارونه پیادهمی
مـوی بـه ، ذره بـه ذره، یک به یـک، یم خودشمار جان نثار تمام عیار آن بندگان را در نسخۀ علم قد، دانا خداوند

و چون شمرده باشد و نوشـته باشـد قـدمها و » و نکتب ما قدموا و آثارهم«: نشمرده باشد و ننوشته باشد که، موی
مـوی را دو نـیم ، پس آن عادل خداوندی که زخم تري عدلش بر آماج اصـابت، دمها و ندمهای اولیان و آخریان را

عدل چنني عادىل از انصاف چنني منصفی که این یک عامل را صد دهدو صدهزار دهد و چون روا باشد از ، کند
رحمـةً «ای ، ای مشکل گشای اهل آسمان وزمني! یا رسول الله! یکی دهد، عامل را که او همني کار کرده باشد آن

  :شعر. مشکل ما را حل فرما که مشکل گشای مشکالت اهل آسمان و زمني امروز تویی، »للعالمني
 اگــر مــرد حقیقــت را در ایــن عــالم نشانســتی«

 وگــر مرغــان صــحرا را بــدان عــالم رهــی بــودی
  مسلم نیست هـر کـس را کـه در بـازار عشـق آیـد

  

ـــی را ز خـــاطر ترجمانســـتی  ـــز اله ـــه رم  هم
 ز پر وبـال هـر مرغـی همـه مشـکل عیانسـتی
 »وگرنــه زیــر هــر ســنگی هــزاران کاروانســتی

  

آن شهنشـاه ، آن افصح عرب و عجم آن معدن علـم و کـرم، آن ترجمان بارگاه قدم صلی الله علیه و سلم رسول الله
  :جواب فرمود که، سلطان موجودات، سید کائنات، بی طبل و علم

غلـط غلطـان عاشـق وار بـه دریـا بـاز ، ای یاران صادق و ای صحابۀ موافق بدانید که اگر سیل با قوت از کوهسـار
به قوت همدیگر ، و مرکب یکدیگرند، ست و پا که آبها دست و پای یکدیگرندبا چندین د، و به دریا پیوندد، رود

ارجعـی «: زنـد کـهای نعره مـیپیوندند و هر قطره، کوه و بیابان را بربند و جیحونها و به دریا که اصل ایشان است
میـان این چه عجب باشد عجیـب صـعب و دشـوار و غریـب آن باشـد کـه قطـرۀ تنهـا مانـده در » اىل ربک راضیه

کوهساری یا در دهان غاری یا در بیابان بی زنهاری از آرزوی دریا که معدن آن قطره است آن قطـرۀ بـی دسـت و 
بی دست و دست افزار از شوق دریا بار بی مدد سیل و یار غلطـان شـودو بیابـان را ، پا تنها مانده بی پا و پا افزار

تـاب ، بـاد خصـم تـو، خـاک خصـم تـو، ای قطرۀ بیچـاره .دواند بر مرکب ذوقبرد به قدم شوق سوی دریا میمی
جانب دریـا ، در میان چندین اعدا، ای قطرۀ بی دست وپا، مقصدت که دریاست سخت دورست، آفتابْ خصم تو

شـوقی اسـت از تـأثري ، ای ام و ضـعیفمدر جـان مـن کـه قطـره: گوید کهچون خواهی رفنت؟ قطره به زبان حال می
لرزنـد از بـیم انـدرین بیابـان کـه سـیلها مـی» وحملها االنسان انه کـان ظلومـا جهـوالً«: عنایت دریای بی پایان که

از هیبـت » انا عرضنا االمانة علی السموات و االرض و الجبال فابني ان یحملنهـا و اشـفقن منهـا«: که، فروماندن
: ا این امانت برنتابیم زمـني گفـتخطر بیابان بی زنهار مجاهده آسمان بلرزید و برتسید و کوهها فریاد کرد که ربنا م

  :میان به خدمت بربست که، ای استاما طاقت آن ندارد جانم جان آدمی که قطره، من خاک آن رهروانم
ــــني   تـــــــــو مـــــــــرا دل ده و دلـــــــــريی بـــــــــني« ــــريی ب ــــوان و ش ــــویش خ ــــهِ خ  »رُوبَ



۶ 

  

نـه نحـیفم نـه ، نـه ضـعیفم، یدبه گوش جانم رسـ» منا بنی آدمکرّ«اما چون آثار عنایت ، امبیچاره، نحیفم، ضعیفم
  .چاره گر جهانم، امبیچاره

  چــــــون ز تــــــري تــــــو پــــــر کــــــنم تــــــرکش«

  

ــــــش  ــــــريم و ک ــــــاف گ ــــــوه ق ــــــر ک  »کم
  

ام از همۀ بیچارگان بیچارهبیچاره، از همۀ ضعیفان ضعیفرت، ناتوانم، ضعیفم، تا نظرم به خود است و به قوت خود
وجـوه یومئـذ ناضـرة اىل ربهـا «: ه عنایت و لطف تـو نگـرم کـهاما چون نظرم را گردانیدی تا به خود ننگرم ب، ترم

  چرا آن دمی نباشم؟، چرا آدمی باشم، چرا چاره گر نباشم، چرا بیچاره باشم، چرا ضعیف باشم» ناظرة
 چوآمدروی مه رویم که باشم من که من باشم؟«

 بــدان کــان مایــه او باشــد، ای بینــیمــرا گرمایــه
 ت ال باشدچو یوسف وق چواوبامن سخن گوید

  تـر داردسخن پیدا و پنهـان اسـت او آن دوسـت

  

 باشـمخویشنتبیمنکههستمزمانخودآنمنکه 
 من باشمبدان کان سایه، ای بینیبرو گر سایه

 لن باشموقتچوموسی بااوسخن گویمچومن
 سخن باشمآنجاچونمن گویدسخناوبامنکه

  

، خنک او را که مغزی دارد و جانی دارد، بیان وسر و مغز جان آن بازآمدیم به معنی حدیث مصطفوی و تحقیق و
چندانکـه تـو در ! ای طالب مـن! آن مغز باید تا مغز را دریابد و جانی باید که از جان لذتی گريد ای جان عزیز من

آید و چـون تـو از دوم پوسـت بـريون مـیآیی عروس معنی از یک پوست بريون میطلب از یک پوست بريون می
  :گوید کهمی، آیدیی او از دوم پوست بريون میآ

ـــه کـــنم« ـــو دل یگان ـــا ت ـــه شـــوی ب   اگـــر یگان

  

 »خلـــق و هـــوای کســـان کرانـــه کـــنم رز مهـــ 
  

، عـروس معنـی: گـوییمـی، روداو نیز در حجاب می، رویچون تو باز به حکم هوی و شهوت در پوست اندر می
ال نمودی باز چرا در حجاب رفتـی؟ او جـواب مـیجم! ای کمال بی عیبی، ای صورت غیبی! ای مطلوب عالم

  .زیرا که تو در حجاب هوی و شهوت رفتی: گوید
ــــرپس« ــــه م ــــد ک ــــوش آم ــــان مش ــــدار چن  دل

ـــتم کـــه ـــت. مکـــن: گف ـــا نکـــنم: گف   مکـــن ت

  

ــرپس  ــه م ــد ک ــش آم ــر آت ــان پ ــرانش چن  هج
 »زین یک سخنم چنان خوش آمد کـه مـرپس

  

ه . نشسته بود» نا له الریحوسخّر«بر تخت  صلواة الله علیه روزی سلیمان مرغان در هوا پـر در پـرآورده بودنـد و قبـّ
ای ناگـاه اندیشـه» ها شهرٌ و رواحها شهرغدوِّ«ه بر هوا پران ان هم قبّهم تخت پرّ. کرده تا آفتاب بر سلیمان نتابد
کرد است میهرچند که ر. در حال تاج بر سرش کژ گشت. در خاطر سلیمان بگذشت، که الیق شکر آن نعمت نبود

سلیمان در حـال در . تو راست شو! ای سلیمان: گفت، تاج به سخن آمد. ای تاج راست شو: گفت. شدباز کژ می
بر سر راست ایستاد سلیمان بـه امتحـان ، در حال تاج کژ شده بی آنکه او راست کند» لمناظربّنا «: سجود افتاد که
، چـون ذوق از تـو رفـت. ذوق توست و وجـد و گرمـی توسـت، تاج تو! عزیز من. شدکرد راست میتاج را کژ می

  .افسرده شدی تاج تو کژ شد
ـــد ـــق آیـــد زوهســـتی تـــن زای   ذوقـــی کـــه ز خل

  

 زاید دل و جـان ای جـان ذوقی که زحق آید 
  

دیو رویان نفسانی و شیطانی پیش تخت وجـود ، که پریرویان عقالنی و روحانی به فرمان تواند! ای سلیمان وقت
  :تو دوند
 گـــرد رخـــت صـــف زده لشـــکر دیـــو و پـــری«

  زانکــه نــه نیکــو بــود، صــلح جــدا کــن ز جنــگ

  

 ملک سلیمان تو راست گـم مکـن انگشـرتی 
 »دســــتگه گــــازری، کارگــــه شیشــــه گــــر

  

در دکان وجود تو تا شیشه گر طاعت و شوق و ذوق تواند با گازر هوی و شهوات هرچه ده روز شیشـه گـر در ایـن 
ان تحبط اعمالکم و «. ها در هم شکندهمۀ شیشه، ای بزند دکان در لرزدگازر کوبه، های طاعت سازدشیشه، دکان



۷ 

خـود ، چون تاج ذوق و نور اخالص بر فرق سر جان خود نبینی، اکنون ای سلیمان وقت خویش» انتم التشعرون
حجـابی؟ بانگ برآری که ای ذوق کجایی؟ و ای شوق در چـه ، را افسرده بینی و تاریک و محبوس سوداها بینی

کـژ مـی، کنـیو آن تاج اخالص را هر چند بر سر خود راست می، نیاید، کوشی تا آن ذوق رفته بازآیدهر چند می
بان الله لم یک مغرياً نعمة انعمهـا علـی قـوم حتـی یغريوامـا «. کند که تو راست شو تا من راست شومشود ندا می

جـل  الل قـدیم پـیش از پـیش بخشـایندۀ بـیش از بـیشمعطی بـی مـ، فرماید صانع ذوالجاللچنني می. »بانفسهم
هرگـز ، چون به بنـدگان نعمتـی دهـم، ام و بخشاینده و بخشنده و بخشاینده آفرینمبخشنده، که من که خدایم جالله

  .آن را دیگرگون نکنم تا ایشان معامله و زندگانی خود دیگرگون نکنند
قل لـو کـان البحـر مـداداً لکلمـات «: ایان و نهایت نیست کهآمدیم به تمامت آن حدیث اول که این حدیث ما را پ

االمـن «: فرمایـد کـهمـی» والعاقل یکفیه االشاره» «و لو جئنا بمثله مدداً ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی
یعنی آن قطرۀ جـان پـاک مشـتاق از دریـای جانـان دور مانـده محجـوب گشـته در » تمسک بسنتی عندفساد امتی

: شـوند کـههـای دیگـر بـا او یـار نمـیطپـد و قطـرهچـون مـاهی بـر خشـکی مـی، و گل از شوق جان ودل عالم آب
ها بر برگها درآویختند بعضی بعضی قطره، ها با خاک درآمیختندبعضی قطره» االسالم بدأ غریباً و سیعود غریباً«

رختـان قصـد بـیخ کردنـد هـر قطـرۀ ها بـه دایگـی دبعضی قطره، ها به وسوسۀ ظلمات خود را چارمیخ کردندقطره
یکی به سـماع چنگـی و ، یکی به کفشگری و یکی به سودای اخیی، یکی به خیاطی: جانی به چیزی مشغول شد

  .ازدریاش فراموش شد، یکی به بو و رنگی
: راه کردنـد و راه رفتنـد بـه قـوت همـدیگر کـه، جمـع شـدند، اکنون همان کار که آن سیلها که صدهزار قطره بودنـد

همـان راه و بیابـان بـا پهنـا تنهـا پـیش گرفـت بـی یـارو بـی ، این یک قطرۀ از یـاران مانـده» السابقون السابقون«
او ، دشتها و وادیها که آن سیلهای با صـدهزار قطـره بریدنـد. توکل کرده بر جبار پروردگار، پیشکار و بی پشت دار

کـار صـد هـزار ، پـس چـو آن قطـره» عدّوا کثـريٌ اذا شـدّواقلیلٌ اذا » «واحدٌ کاأللف ان امرٌ عَنی«: برد کهتنها می
» انّ ابـراهیم کـان امّـة«سـیل باشـد در صـورت قطـره کـه ، این قطره نباشد، »االّ من تمسکّ بسنتی«قطره کرد که 

خودی خود به پرسی از امت ابراهیم که چه می: جواب آمد که علیه السالم پرسیدند پیغامرب را از حال امت ابراهیم
امـت هـزار باشـد و . هم پادشاه بود و هم به خود لشکر بود هم قطره بود هـم بـه خـود سـیل بـود، امت بود و فِرَق
  :عدد بی شمار بود، هزار بود بلکه صدهزار بود، ابراهیم» ان ابراهیم کان امة«صدهزار باشد 

 کشــــتی وجــــود مــــرد دانــــا عجــــب اســــت«
  کشـــتی کـــه بـــه دریـــا بـــود آن نیســـت عجـــب

 

 مـــرد بینـــا عجـــب اســـت، فتـــاده بـــه چـــاها
ــا عجــب اســت، در یــک کشــتی  »هــزار دری

 

  ٭
ـــــــود« ـــــــدا ش ـــــــفم پی ـــــــیم یوس ـــــــر نس  گ

 ای دل از دریــــــــا چــــــــرا تنهــــــــا شــــــــدی
ــــــاد ــــــکی فت ــــــر در خش ــــــز بح ــــــاهئی ک  م
 گــــر کســــی گویــــد کــــه بهــــر عشــــق بحــــر

 انــــدر شــــوق بحــــر: تــــو جــــوابش ده کــــه
ــــــاب ــــــیش آفت ــــــه پ ــــــوابش ده ک ــــــم ج  ه

  
 

ـــــــود ـــــــا ب ـــــــا شـــــــود، هرکـــــــه نابین  بین
ـــــی تنهـــــا شـــــود؟از  ـــــان دریـــــا کس  چن

ـــــی  طپـــــد تـــــا زودتـــــر آنجـــــا شـــــودم
ــــــود؟ ــــــیدا ش ــــــوریده و ش ــــــرا ش  دل چ
 قطــــــــره بــــــــی آرام و نــــــــاپروا شــــــــود
ــــــــــود ــــــــــدا ش ــــــــــرگردان و ناپی  ذرّه س

 

گـاهی در ، آویـزدگاهی در برگی مـی، کندآن قطرۀ جانی که در فراق دریا قرار گرفته باشد و یاد دریا نمی! عزیز من
او . بنـد مُجـوهر، بنـد سـیمني، انـد بنـد زریـنکه او را بند بر پـای نهـاده، دبی کرده استمگر بی ا، آمیزدخاک می

تـر بیند او را پند مده که بند او از آن سختآن بند را بند نمی، چنانکه از عشق سیم و زر، عاشق آن بند شده است



۸ 

  .که پند راه یابد، است
ـــــه« ـــــن مرحل ـــــس ای ـــــال و اطل ـــــک و م  مل

ــــــّر ــــــد و غ ــــــن بدی ــــــلۀ زرّی ــــــتسلس  ه گش
 صــــــورتش جنــــــت بــــــه معنــــــی دوزخــــــی
  الحـــــــذر ای ناقصـــــــان زیـــــــن گلرخـــــــی

 

 هســــــت بــــــر جــــــان ســــــبکرو سلســــــله
ـــت ـــان ز دش ـــاهی ج ـــوراخ چ ـــد در س  مان
ـــــر و نقشـــــش گلرخـــــی ـــــر زه ـــــی پ  افعئ
 »کوبـــــه گـــــاه صـــــحبت آمـــــد دوزخـــــی

 

، نیابـد چنانکه منافذ ادراکات و فهم او را عشق آن رنگ و بو و گفت و گو گرفته اسـت کـه سـر سـوزنی از پنـد راه
. انـد یـا آینـه دارنـدناصـحان و واعظـان آینـه. زیرا زنگی همیشـه دشـمن آیینـه بـود، بلکه پند دهنده را دشمن گريد

واتبعنا هم فی هذه الدنیا لعنـه و یـوم القیمـه هـم «: زنگی چهرگانند که، عاشقان نفس و طالبان دنیا زشت رویانند
، کی نماید که آنجا مرد و زن همه زنگینـد و جـنس همدیگرنـد زشتی زنگی، اما در والیت زنگبار» من المقبوحني

» کِـرامٌ بَـرَرَه«باش تا از این والیتش بر مرکب اجل بريون برند بر خو بچهرگان ترک و روم که فرشـتگان نورانینـد 
حسـرت خورنـد و هـیچ ، آنگه رسوایی خویش میان رومیان روحانیـان ببیننـد، که مسکن ایشان هفت آسمان است

  .اند و آیینه دارندالجرم از این سبب دشمن آینه. داردسود ن
ــــــــــــه در راه« ــــــــــــت آین ــــــــــــی یاف  زنگئ

ــــــی زشــــــت ــــــد و روی ــــــی پخــــــش دی  بینی
 چــــــون بــــــر او عیــــــبش آینــــــه ننهفــــــت
ـــــد اســـــت ـــــن زشـــــت را خداون  کانکـــــه ای
ـــن ـــودی ای ـــه کـــاری ب ـــن خـــود ب   گـــر چـــو م

 

ــــــدر او روی خــــــویش کــــــرد نگــــــاه  ان
ـــــش و رخ از انگِشـــــت  چشـــــم چـــــون آت

 :مــــــان و بگفــــــتبــــــر زمیــــــنش زد آن ز
ـــــــه راه بفکندســـــــت ـــــــنگش ب ـــــــر ن  به
 »کــــی در ایــــن راه خــــوار بــــودی ایــــن؟

 

بـه طفلـی بـه ، از والیـت تـرک اسـت و از والیـت روم اسـت، و زنگی نیست، اما آن سیاهی که رنگ زنگی دارد
ر روی حاىل خال سـیاه د، چون آینه را بیند. سیاهئی در روی او مالیده است، دشمنی. اندزنگبارش به اسريی برده

همـۀ روی چـرا چنـني سـپید نیسـت؟ پـس سـپیدی بـا سـیاهی در ، اند در رویمچه مالیده! عجبا: گویند، سپید ببیند
یا خود چون او میان زنگیان افتاد ایشان با او بیگانه » الاقسم بیوم القیمه و الاقسم بالنفس اللوامه«جنگ آید که 

ماند از ضرورت تا با ایشان باشـد و او تنها و بیکس می. نیستی از ما، بودند از روی آنکه تو سپیدی و ما سیاهمی
ان مــن ازواجکــم و «: مالیــد تــا دخــرتان زنگیــان از وی نرمنــد کــهســیاهی در روی خــود مــی، او را بیگانــه ندارنــد
شاهدان و خوبان و لذتها و شربتهای این عالم فانی است که عدوی ، این دخرتچگان زنگی. »اوالدکم عدواً لکم

مالید هان و هان به خود آیید و این سـیاهی از رو بزداییـد رۀ چون ماه شمایند که از بهر ایشان سیاهی در رو میچه
سپیدی و سرخی  مبادا که چون بسیار بماند این سیاهی بر روی شما رنگ اصلی را بخورد و همرنگ کند و آن فرّ

زودتـر جـدایی بجوییـد و روی . رنگ اصـلی شـود، در زیر آن سیاهی به روزگار بپوسد رنگ سیاه عاریتی، رویتان
  :خود را از ننگ رنگ سیاه تباه ایشان بشویید که

  ».عادت چو کهن شود طبیعت گردد«
: سیاهی محـیط شـود بـر روی جـان شـما کـه، نماند، و آنگاه که آن خال سپید که بر روی شما یادگار سپیدی است

یـوم «: از آن هرگز از سیه رویی بريون نیاید کـهبعد » خالدون واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها«
، چون قومی سیاهی بر رو و سیاهکاری در دل عاریتی است و بعضی را اصلی است» .تبیض وجوه و تسود وجوه

همـه رویهـا بشـویند ، خـواب آلـود برخیزنـد، سـر بـر کننـد و از خـواب مـرگ، فردا چون به جوی آب طهور قیامـت
چـون روهـافرو » فاغسـلوا وجـوهکم«. روی بشـوید، ود کـه چـون خفتـه از جامـۀ خـواب برخیـزدچنانکه عادت ب

چندانکـه ، سیاهی را از روی ایشان بربد و آنها کـه زنگـی اصـلیند، آن آب مبارک، اندآنها که ترک و رومی، شویند
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تبـیض وجـوه و تسـود  یـوم«: تر شوند چون سـر از جـوی برآرنـد عیـان ببیننـد حـال هـر دو قـوم را کـهبشویند سیاه
  .»وجوه

سیاهۀ سـپیده ، مبادا که ترا این سیاهی و سیاهکاری عشق دنیای فانی و مکارغدار گندم نمای جوفروش! عزیز من
دشمن آینۀ الهـی شـوی صـفت خفاشـی و ، رنگ زشت او بر تو طبیعت شود، برکرده عجوزۀ خود را جوان ساخته

  .شویدشمن آفتاب ، دشمنی در تو متمکن شود آفتاب
ــعاع روز« ــک از ش ــن اســت روزولی ــس روش  ب

ــت ــوی زش ــد، از خ ــوی و خاطرن ــمن آن خ   دش

 

ـــد ـــد از آنکـــه همـــه بســـته روزنن  بـــی روزنن
 »دشـــمن خورشـــید روشـــنند، وز درد چشـــم

  

  ٭
ــادر خــود گفــتهآن کــرّ« ــه م ــا:ای ب  چونکــه م

ـــرو بیهـــده مگـــوی: مادرچـــه گفـــت؟ گفـــت   ب

 

 صـــفريی همـــی زننـــد، آبـــی همـــی خـــوریم
 »کننـدکن کـه همـه ریـش مـی تو کار خویش

 

اگـر سـیاهرویی بـد اسـت آن ، رو بشـو از سـیاهی، رو بشـو: مرا عـاجز کـردی کـه: گوید پدر را کهآن تُرکْ بچه می
کنند و طعنـه خندند و تسخر میچرا بر ما می، مالیمکنند و ما چون داروها بر روی خود میزنگیان چرا شادی می

  زنند؟می
» ان اللـه جمیـل یحـب الجمـال«: ویش کن و چهرۀ چو ماه از بهر شاه ابد و ازل بیارای کهتو کار خ: گویدپدر می

همه بـر موافقـت . »ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون«: خندند کهکه ایشان بر روی زشت خود می
  .یمبسم الله الرحمن الرح: بگوییم که» الرحمن«افضل القراء فالن الدین از میان جان نام 

 تــــــا دل ز کمــــــال تــــــو نشــــــان یافــــــت«
ــــــــرد ــــــــب ک ــــــــرا طل ــــــــه ت ــــــــان بارگ  ج
 هرجـــــان کـــــه بـــــه کـــــوی تـــــو فـــــرو شـــــد
ــــــــــــقانت ــــــــــــروش عاش ــــــــــــاد و خ  فری
ــــــــــد ــــــــــا بنالی ــــــــــان م ــــــــــو ج  از درد ت

ــــــت ــــــو یاف ــــــر هــــــر درد، چــــــون درد ت  زی
ـــــی جســـــت ـــــا هم ـــــه جـــــان م ـــــز ک   هرچی

 

 جــــان عشــــق تــــو در میــــان جــــان یافــــت
ـــــــت ـــــــان یاف ـــــــان المک ـــــــز جه  در مغ
ـــــت ـــــاودان یاف ـــــان ج ـــــو ج ـــــوی ت  از ب

 تـــــوان یافـــــتدر کـــــون و مکـــــان نمـــــی
 درمـــــــان ز تـــــــو درد بیکـــــــران یافـــــــت
 درمـــــان همــــــه جهــــــان نهــــــان یافــــــت
 »چـــــون در تـــــو نگـــــاه کـــــرد آن یافـــــت

 

ای نسنجد و هرکه را به جمال ایـن پیش همت او پر پشه، یافت از ذروۀ عرش تا پشت فرشهرکه حالوت این نام 
ای کـه آفتـاب سـعادت ایـن نـام ند صید کردن و هـر کلبـههیچ صوت وصیت و رنگ و بو او را نتوا، نام صید کردند
هرکه حلقۀ بندگی این . تا او را پرستند، شرفات و کنگرۀ قصر ملوک عالم را خدمت آن کلبۀ او فرستند، بروی تافت

عُمرانـاتِ عـالم در ، هر کـه از مشـرب عـذب ایـن نـام سـرياب شـد. دنیا و عقبی را فراموش کرد، نام در گوش کرد
روزی که آفتاب سعادت از برج اقبال برآید و دوسـت دیرینـه از اقصـای سـینه ناگـاه . ت او خراب شدبصرو بصري
ام او را از دسـت ام از خـاک و بخریـدهکـه گزیـدهرا یعنی آن مؤمنی » افمن شرح الله صدره لالسالم«: بدرآید که

خــدمت و دقــایق پســندیدۀ آداب ام و او را الیــق ام و اوصــاف پســندیده بخشــیدهجهــل و خودپرســتی و پســندیده
ام که شَرَحَ و نرم گردانیده، ام و به شرحام و دل او را با وفا و صفا بسرشتهاجتبا و اصطفا کرده، امطاعات گردانیده

م ابخود کرده، امام که اللّهاین شرح که کرد؟ من کرده» افمن شرح الله؟«وَسَّعَ و زَیَّنَ و نَوَّرَ از یک قبیلند در معنی 
سینه بود که حرم کعبۀ دل ، صدر. صدرۀ صدر در میان تن است. به میکائیل حواله نکردم. به جربئیل باز نگذاشتم

» خـري االمـور اوسـطها«این حرم سینۀ بی کینـه در میـان تـن اسـت کـه ، است چنانکه آن حرم در میان زمني است
ایشـان . در میـان سـالمت بمانـد، آنچه خالصه است، بهرتین جواهر در میان قالده بود تا اگر به کنارها آفتی رسد
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بعضی مفسـران » لألسالم«فرماید؟ دگر چه می. ایگرد او همچون پاسبانان باشند و سینه در میان همچون خزینه
یعنی هرچه بريون اسالم است از هرنها و دانشها در دل عاریـت اسـت و اسـالم در ، این الم تملیک است: گویند

چنانکه در خانه مقصود عروس بود نه کنیزکان و نه گنده پريان حاجبه و آینده . صود اوستدل حقیقت است و مق
  .و رونده

صد هزار شمشـري و شمشـريزن و نیـزه و نیـزه  علیه صلوات الرحمن آن نامی است که موسی بن عمران» بسم الله«
آن نـامی اسـت کـه » بسم الله«. کرد لشکر آهن خای آتش پای فرعون را به عصایی به قوت این نام زیر و زبر، باز

بسـم «. از دریا بـرآورد، دوازده شاهراه خشک از بهر گذشنت بنی اسرائیل پیدا کرد در دریا و گرد، موسی بن عمران
سر از گور برآورد مـوی سـپید گشـته از هیبـت ایـن . زنده شد، آن نامی است که عیسی بن مریم بر مرده خواند» الله
مرده سر از گور برکرد؟ چرا ، مگر قصۀ عیسی را منکری که به آواز عیسی! ور از منکر و نکريای منکر سئوال گ. نام

آن نامی است که هر روز چندین لنگ و » بسم الله«سر از کفن بريون نکند و جواب نگوید؟ ، به آواز منکر و نکري
، چون او از اوراد فارغ شـدی، دادیجمع شدندی هر بام علیه السالم بر در صومعۀ عیسی، مبتال و رنجور و نابینا

بـا تمـام صـحت و قـوت بـه منزلهـای خـود روان ، همـه بـی علـت، این نام مبارک بر ایشان خواندی، بريون آمدی
گرد کعبـه طـواف مـی، شب مهتاب مه چهارده صلوات الله علیه آن نامی است که مصطفی، »بسم الله«، شدندی

از جوش . خشم کرد و حسدش بجوشید، ابوجهل او را دید به شب گردندو در مکه از غایت گرما اغلب خلق  کرد
  :کف کرد و گفت

  !باز در چه مکر است، خدا داند که این ساحر
ام که خلق را از مکر مکر از کجا و من از کجا؟ من آمده: جوابش گفت از راه شفقت که صلوات الله علیه مصطفی

  .و دام همچون تو گمراهان برهانم
جربئیـل . هـا برگرفتـه بـودسنگ ریزه، قاصد، بگو که در مشت من چیست؟ و او در مشت، ر ساحر نیستیاگ: گفت

و » السالم علیک ایها النبی و رحمـة اللـه و برکاتـه«: رساند کهترا سالم می، حق! یا محمد: امني در رسید و گفت
ایـم و بعضـی بعضی به خلقان گفته. ایمنهادهما ترا نامهای نیکو ، میندیش اگر ترا نام ساحر کنند چهی: گوید کهمی

او که باشـد کـه تـرا نـام » کلم الناس علی قدر عقولهم«: ایم کهبا ایشان نگفته، طاقت فهم آن ندارند، را که خلقان
کی رسد که خواجه را و خواجه زاده را نام ، غالم ادبار را که از در درآید. نهد؟ خواجه را رسد که غالم را نام نهد

کند که بگو در مشت مـن چیسـت؟ هم در گردن او آویزند و به دوزخ فرستند ترا امتحان می، ؟ نامی که او نهدنهد
بگوید که مـن ، آنکه بگویم که در مشت تو چیست یا آنکه آنچه در مشت توست، خواهیکدام می: جوابش بگو که

  کیستم؟
  .جوابش بگفت» بسم الله الرحمن الرحیم«: این نام مبارک را بر زبان راند که علیه السالم چون مصطفی
به نام پـاک خـدا هـر سـنگ . بگوید که تو کیستی، تر است که آنچه در مشت من استاین قوی، نی: ابوجهل گفت

، ابوجهل. ای ایمان آوردندطایفه. »محمدٌ رسول الله، ال اله االالله«: ای به آواز آمد از میان دست ابوجهل کهپاره
دیـدی کـه چـه کـردم مـن بـه دسـت : ها را بر زمني زد و سخت پشیمان شد به گفنت و گفتنگریزهاز غایت خشم س

  .که به الت و عزی که این هم جادوی است: خویش؟ باز خویشنت را بگرفت و بستیزه گفت
. مبیـا تـا او را بـدین امتحـان کنـی. بعضی از یاران ابوجهل گفتندش که جادوی در زمني رود و بر آسمان اثـر نکنـد

این ماه شب چهارده را بشکاف کـه ، سحر نیست و حق است و از خداست، کنیآمدند و گفتند که اگراین چه می
میندیش و نام مبارک مطهر مقدس قدیم لم یـزل : در حال جربئیل امني در رسید و گفت. سِحْر در آسمان اثر نکند

دو انگشت مبارکت را از هم باز کن تا قدرت ما را  و آن» بسم الله الرحمن الرحیم«: و الیزال ما را بخواان و بگو
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رفت و نیمی سوی انگشت چپش نیمی سوی انگشت راست پیغامرب می. در حال مه دو پاره شد. چنان کرد. ببینند
آمـد کـه چنـدین هـزار حیـوان در شـهر و صـحرا و بانگ با هیبت مـی» اقرتبت الساعه و انشق القمر«: رفت کهمی

لرزیدند و چندین خلـق رنجـور شـدند و قـومی را شـکم خـون انات از علف باز ایستادند و میبمردند و باقی حیو
چنانکـه ، گویی که زود این ماه را فراهم آور و درست کـنجمله تضرع کردند که بدان خدای که تو از وی می. شد

ین نام مبـارک را اعـادت کـرد باز ا صلوات الله علیه پیغامرب. بود و اگر نی همني ساعت همه جهان زیر و زبر شود
هـر دو نیمـه ، و دو انگشت را بهم آورد به فرمان خدا و به برکت ایـن نـام جـانفزا» بسم الله الرحمن الرحیم«: که

بـاز بجلـدی خـود را . ابوجهل را غصه زیـادت شـد و از دسـت برفـت .ایمان آوردند، بسیار، قومی دیگر. بهم آمد
بایـد کـه شـهرهای دیگـر از ، چشم بندی و گوش بندی و هوش بندی نباشد اگر این راست باشد و: بگرفت و گفت
رسید از اطراف عالم تا به اطراف عالم بردوستان ها میبعد از آن وَفْدها و کاروانها و پیکان و نامه. این خرب دارند

، در ایـن گنبـد ایـن دو شـمع را» فـاطر السـموات«که این چه واقعه بود که ماه اسمان بشـکافت کـه از آن روز کـه 
وجعل الشمس ضیاء و القمر «سوخته است که های ظلمات را به تابش تاب این دو گوهر میافروخته است و پرده

مـا هـیچ کـس حکایـت نکـرد و در هـیچ کتـابی  داز آبـا و اجـدا، هرگز جنس این واقعۀ عجیب غریب نادر، »نوراً
فامـا الـذین «: شدند کهوجهل و امثال او هر دم سیه روتر میرسید و ابنامه بر نامه می، ننوشتند و از اطراف شهرها

: تـر کـهتر و قوی ایمـانو آنها که ایمان آورده بودند هر روز قوی دل» فی قلوبهم مرض فزادتهم رجساً اىل رجسهم
  »لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم«

ــور مــی« ــه ن ــدفشــاند و ســگ بانــگ مــیم  کن
  از مـــــــاه نـــــــور گـــــــريد ارکـــــــان آســـــــمان

 

 چـه جـرم؟ خاصـیت سـگ چنـني بـودمه را
 »خود کیسـت آن سـگی کـه بخـار زمـني بـود

 

قل یا عبادی الذین اسرفوا علـی «: ای را کهاز بهر ارشاد سالکان جاده، از کالم ربی االعلی! ملک القراء، بخوان
رازق خار ، خالق جزوو کل، دانای نهان، واهب جزیل دارای جهان، ملک جلیل. »انفسهم التقنطوا من رحمة الله

، از بهر زنـده کـردن مـرده دالن و تـازه کـردن پژمـرده دالن، مالک الملک باستحقاق، پادشاه علی االطالق، و گل
  :بگو ای محمد که قال ترا حالل است که قال تو از حضرت جالل است: قل» قل یا عبادی«: فرماید کهچنني می
ــــــالل« ــــــوان ج ــــــه خ ــــــود ب ــــــا را ب   حکم

 

ـــه  ـــر س ـــحر ه ـــق و س ـــه و نط ـــالللقم  »ح
 

یعنـی ای ، نـدای بعیـد اسـت، یـا» یـا عبـادی«. ای قـال تـو کمـال کمـال، ای قـال تـو بهـرت از حـال، بگـو: »قل«
این سـوی ، راه: بعضی گویند، دورافتادگان از جادۀ راه به وسوسۀ دیو سیاه که چون کاروانی در بیابان حريان شود

بـرود از طـرف دور کـه از راه سـخت مخـالف . فتموقت خـود یـا: دیو گوید. از آنسوی است: است و بعضی گویند
زند اهل کاروان را به آوازی که ماند به آواز خویشان ایشان و دوسـتان و معتمـد ایشـان بـه بانـگ بانگ می، باشد

هـوش و گـوش داریـد و ! ای کـاروان مؤمنـان! هـان. بیایید بیایید که راه اینجاست: بلند و سخن فصیح مشفقانه که
کاروان در آن حريانی چون آن آواز مشفقانۀ خویشانه بشنوند همه سـوی آن ، هاستآن بانگ فتنه غره مشوید که در
کجا رفت؟ خواهند که بـاز گردنـد کـه ، اینجا بود، خواندآنکه ما را می: گویند که، چون بسیار بیایند .دیو روان شوند

بـر سـر راه بـاز . اینها را بگذارم که باز گردندحیف باشد که : دیو گوید. رهزن کاروان بود. این خود غول بیابان بود
اینجا بعضی . گفتاز آن گرمرت که اول می، بیایید، بیایید: دهد کهاز آن سوی گمراهی او را بینند که آواز می، از دور

ک بـه یـ! دچرا نایسـتاد و آشـنائی نـدا، نموداز اهل کاروان به گمان افتند که اگر او غمخوار ما بود و چنان که می
باشـد کـه از ، انـدآن سوی که آمده نگرندنگرند که سوی او برویم و به یک نظر باز پس مینظر به سوی آن دیو می

بعضی که از عنایت دورند هم در آن بیابان ضاللت و عناد و فساد در پی آن دیو بر ایـن ، ا شوددآن طرف کسی پی
از گرسنگی و تشـنگی همـه در آن . د و نه امکان مراجعتنسق و بر این شیوه چندان بروند که نه قوت بازگشنت مان
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تضرع آغاز کنند ، و بعضی که اهل عنایت باشند در میان بیابان ضاللت. علف گرگان شوند، بیابان ضاللت بمريند
ای را فرشـته تعاىل حق. عجب باشد اگر ما خالص یابیم. سخت دورافتادیم، از راه، ظلم کردیم» ربنا ظلمنا«: که

مصطفای مجتبی را تا از زبان حق ندا کنند ایشـان را از طـرف جـادۀ راه ، رسول معصوم را، بلکه نبیی را، تدبفرس
سخت دور رفتید تو مپندار که همـه اسـراف ، ای بندگان حق که اسراف کردید و از راه» الذین اسرفوا«: راست که

خرج کنی یا مرياثی مال بسیار بگزاف به  آن باشد که چند در می بگزاف خرج کنی یا چند خروار گندم بی حساب
: اسراف بزرگ ان است که عمر عزیز که یک سـاعته عمـر را کـه بـه صـد هـزار دینـار نیابنـد کـه. عشرت خرج کنی

یا قوتها و گوهرها ، یعنی چون وقت عمر مهلت دهد» الیواقیت تشرتی بالمواقیت و المواقیت التشرتی بالیواقیت«
  .مواقیت عمر نتوان خریدن، صد هزار یواقیت و جوهر اما به، توان بدست آوردن

  دانیازآن قدرش نمیای جان رابه زر نخریده«

 

 »کــه هنــدو قــدر نشناســد متــاع رایگــانی را
 

آتـش در دکـان خـود زدیـت و سـرمایۀ . کنیـداین ظلم بر خود کردید و پنداشتید که بر دیگـران مـی» علی انفسهم«
ه مکـن کـه خـود چَـ، بد مکن کـه بـدافتی«. سوزیمت که دکان خصمان خود را میبودیخود را سوختید و شاد می

  »افتی
ــــش خــــورد« ــــاب از دل دروی ــــه کب   ظــــالم ک

 

ــون درنگــری ز پهلــوی خــویش خــورد  »چ
 

  
  حکایت

فرمودی که بنـویس کـه فـالن چنـدین ، و کودکی نویسنده داشت بر دکاناند که قصابی گوشت به نسیه دادی آورده
ای کـودک : گفـت. روزی مرغ مردار خـوار از هـوا درپریـد و یکپـاره گوشـت بربـود. ندین استبرد پیش فالن چ

قصـاب . روزی دیگر مردار خوار به رسم عادت قصد گوشـت کـرد. پیش مردار خوار داریم، بنویش چارکی گوشت
: کـودک گفـت. سرش بربید و بر قنـاره درآویخـت از بهـر عـربت مـردار خـواران، مرغ درماند، حیله اندیشیده بود

چنـد نویسـم؟ اسـتاد ، آنچه مـرغ را پـیش توسـت» اسفرواعلی انفسهم«که ، آنچه تراست پیش مرغ نوشتم! استاد
یعنـی اگـر » التقنطوا من رحمة اللـه«من چه کنم؟ ، اگر از بهر سر سرخواهند، جامه بدرید که کار گوشت سهل بود

  .نومید مشوید، در این غرقاب افتادیت، چنني است
آنکـه اول  رضـی اللـه عنـه آمده اسـت کشـندۀ حمـزه» وحشی«مۀ تفسري چنني گویند که این آیات در حق بعضی ائ

بعد از اسالم این حمـزه چـون . آخر فرزندش شد و پیش، اول عم بود و خویش. لیث وغا بود و آخر شري خدا شد
، ه کمـال قـدرت و توانـا بـودیآن وقت که جوان بودی و ب! ای شري عرب: گفتندی. زره درنپوشیدی، به غزا رفتی

چـون ، هر آینـه تـن را ضـعیفی باشـد، این ساعت که به سن بزرگ شدی. نهادیپوشیدی و خود بر سر میزره می
چنانکـه شـري ، آن وقـت دلـريی طبیعتـی داشـتم: آیـی؟ گفـتای و برهنه در صـف مـیاست که زره و خود انداخته

بلکـه طبیعـت او آن اسـت و از حـالوت متابعـت ، بـازدان در نمیج، به امید حیاتی و زندگی، دلريی طبیعتی دارد
یـا ، چنانکـه پروانـه را نـور ابراهیمـی نیسـت کـه توکـل کنـد بـر حـق. شودخوف هالکت بر او پوشیده می، طبیعت

پوشـاند دست و پا و شکم آماسیده از آب خوردن و حالوت آب بر او آن همه را میبیند چنانکه مرد مستسقی می
از روي طبيعـت و غريـزت ، كـردم شـجاعت و مرديهـا كـه ميآن زنـدگی ، اممن نیز که حمزه. اندیشدنمی و از مرگ

ظلمت طبیعت از پیش چشم و ، که ایمان آوردماکنون . آن نور نداشتم. دیدممی، نه از آن بود كه من در مرگ، بود
ان ارواح در آن مجلـس کـه ارواح میـ، روح را. دلم برخاست دیدم که بعد از مرگ و کشـته شـدن چـه زندگیهاسـت

سراندازی مـی، بی سر، آشامندگريند و بی لب و دهان درمینوشند بی دست قدح میراح ارتیاح می، مجرد شده
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شـرح حـال » والتحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتـاً بـل احیـاء عنـد ربهـم«: کوبند کهپای می، پایکنند و بی
بی تن و بی معـده ، آشامندخورند و مییعنی می» یرزقون فرحني«: ان درچه راحتندفرماید که آن روحانیارواح می

زننـد کـه ای نومیـدان هـای و هـوی مـی، کنند از عـالم غیـبو بی لب و دهان و چون ارواح شراب راح نوش می
روز روشـن  از، ایت که اگر این قالب خاک بشکند از خوردن بمانیم از آشامیدن ماندیمقالب خاک که نومید شده

نظـر کافرانـه ، در گور چند نگری؟ آخر آن نظـر! ای کور. آخر در حال ما نگرید، در گور تنگ گرفتار شدیم، ماندیم
، »اذامتنـا و کناترابـا«: شريکی خود را کور بیند؟ آخر کافران گفتنـد. گور بیند، نه نظر مؤمنانه که عاقبت خود، است

منزلهـا بـربد؟ تـن بـه دل توانـد ره ، ا در راه چه قوت ماند؟ و بـه چـه دلقدم او ر، کسی که منزل خود را گور بیند
ن يـاچون قبلۀ نظر او گور باشد او را چه قوت و زور باشد؟ خـاک پـای بینا، رفت و دل به نظر تواند حرکت کردن

نـور ، تخاک گور نیس، بیند که آن سو، کشید چندانکه دید چشم تو از دیدن خاک و گور گذاره کندرا در چشم می
  کو نور پاک؟، کو گور و خاک. پاک است

  »باقی گوشت و پوست، آدمی دیده است«
، دانـیخود را اگر پاک مـی، خاکی، دانیاگر عاقبت خود را خاک می. دانی تو آنیبینی و میپلیدست آنچه می

  .پاکی
رفـتم و سـوی زخـم یزیرا سوی مرگ م، پوشیدم به وقت جنگپس حمزه ایشان را جواب داد که آن وقت زره می

بینم که چون در جنگ میاین ساعت به نور ایمان می. بی زره و بی حجاب رفنت، عقل نبود سوی مرگ. رفتممی
  :زره و حجاب رفنت با، عقل نبود سوی زندگی و حیات، رومسوی زندگی می، آیم

  ســـوی آن حضـــرت نپویـــد هـــیچ دل بـــا آرزو«

 

 »نخسبد هـیچکس بـا پـريهن، با چنني گلرخ
 

در دل . خویشی عزیز از خویشان آن زن کشته بود در غـزا، غالم بود از آنِ زنی از بزرگان عرب و حمزه» وحشی«
اگر تو چاره کنی و حمزه را بکشی ترا آزاد کـنم و : گفت کهوحشی را که غالم او بود می. آن زن از حمزه کینه بود

ها داشـتند کـه از خویشـان ایشـان در غـزا کشـته کینه، خون چندین سرمایه بدهم و دیگران نیز که با حمزه هم از بهر
  .اگر تو این هرن بکنی، فریفتند که فالن اسب ترا بخشیم و فالن کنیزک ترا بخشیماین وحشی را هم می. بود

چـون ، بیند بـه علـم و هـرنقاضی و حاکمی که موی در مومی. جادوی چشم بند است و گوش بند است، زر و مال
 رضـی اللـه عنـه چنانکـه علـی. چشم او ببندد و به روز روشن ظـالم را از مظلـوم نشناسـد، وت کندطمع مال و رش

  .»ارهٌ مکّارةٌ سحّارهٌدو أُحذّرُکم الدنیا فانّها غرّارةٌ غ«: فرمود در خطبۀ خویش
دسـت راسـت  یـک درم بـه. که روزی خدمتکار او دو درم آورد و به دست او داد رضی الله عنها آرنداز رابعه می

لقمـه در دهـانم نهیـد کـه دسـتم : گفـت. بخـور: گفتنـد. گرفت و یک درم به دست چپ و وقت نان خـوردن بـود
آن درم جادوست و ایـن ! معاذاللّه: گفت. آن دو درم را به یک دست بگري، این سهل است: گفتند. مشغول است
، ای بیندیشـندفتنـه، دو چون همنشـني شـوندکه ایشان هر ، من این دو جادو را بهمدیگر جمع نکنم، درم جادوست

جداکننـد : »امـایفرقون بـه بـني المـرء و زوجـهمیتعلمـون منه«: تدبري فراق ما کنند که، ایشان هم چون وصال یابند
زیرا زوج قدیم و جفـت ، در تفسري اهل ظاهر و جدا کنند میان روح و پیکر به نزدیک اهل تحقیق، میان مرد و زن

فـرد ، از درد برهاند، طاق کند، جفت او آن است که او را از جفتی برهاند. است» مقعد صدق«پاینده مر روح را 
  .کند

ـــاق« ـــدر آف ـــتش ان ـــت جف ـــه نیس ـــاق ک  آن ط
  طــاق خــواهی یــا جفــت؟: پــس گفــت مــرا کــه

 

ـــده بباخـــت جفـــت و طـــاقی بوفـــاق  بـــا بن
ــو جفــت وز همــه عــالم طــاق: گفــتم ــه ت  »ب

 

یکـی باشـی و چـون بـی او ، این حقیقت جفتی است که چـون بـا او باشـی. هر چیز که با چیز یار شود او دو شود
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همـه ، چهار چهار باشی و مثال این روح است با تـن کـه تـا روح در تـن اسـت، سه سه باشی، دو دو باشی، باشی
اي  چشم سويي رفت و گوش گوشه، اين يكی صد هزار شد، چون از او روح جدا شد، انداجزای متفرق یک نفس

چرا پراکنده شدند نه یک نفس بودنـد؟ و چـون . هر صاحب نیشی گرفت گوشت را، وان طريف گزيداسخ، گرفت
هـر یکـی بـه سـر . ای را خمره کردنـدپاره، ای را کاسه کردندپاره، ای از آن خاک را کوزه کردندپاره، خاک شوند

را بـه صـحبت روح یکـی شـده زیـ، بیگانـه چـرا شـدیم، ما یکـی بـودیم: گفتند. خویشنت از یکدیگر بیگانه ماندند
  .بودیم

 ثقلـــــــــت زجاجـــــــــات اتتنـــــــــا فرغـــــــــا«
ـــــــر بمـــــــاحَوْت   خفـــــــت و کـــــــادت اَنْ تطیَ

 

ـــــــرّاح ـــــــرْف ال ـــــــت بصِ ـــــــی اذا ملىَٔ  حت
ــــــاالرواح  »وکــــــذا الجســــــوم تخــــــف ب

 

 لشـکر مصـطفی، جست تا در حـربِ اُحُـدفرصت می. وحشی بدان مالها فریفته شد و به کشنت حمزه میان دربست
باول حمله کـافران را بشکسـتند و جماعـت تريانـدازان را مصـطفی فرمـوده بـود کـه در ایـن  لمصلی الله علیه و س

لشـکر کفـر را ، چون ترياندازان دیدنـد کـه لشـکر اسـالم. دربند بایستید و این دربند را نگاه دارید و از اینجا مروید
  .ن و لشکر کفر منهزم شدستدند از اشرتان و اسبان و غالماغنیمتها می، شکست و مسلمانان درافتادند

  .ایم؟ وقت غنیمت ستدن استما به چه ایستاده: گفتند
  چرا در بندِ غنیمت شویم؟، اشارت پیغامرب چنني است که ما در بند را نگاه داریم: قومی گفتند

مـا  :این طایفه گفتنـد. این ساعت جنگ نماند، این اشارت از بهر آن بود که هنوز جنگ قایم بود: قومی گفتند که
مخـالف شـدند و بیشـرت تريانـدازان درافتادنـد در . نتوانیم با این عقل سخن پیغامرب را تصرف کردن و تأویل کردن

حملـه ، چون دید کـه در بنـد خـاىل شـد. ابوسفیان با لشکر در کمني بود. غنیمت و کمینگاه و دربندها را رها کردند
، از صحابه یکی بود چـون سـالح درپوشـیدی و برنشسـتیکرد و بر مسلمانان زد و مسلمانان مشغول به غنیمت و 

هرکـه از . در آن چشم زخـم او کشـته شـد علیه السالم کم کسی توانستی فرق کردن صورت او را از صورت پیغامرب
علیـه  گریختنـد و پیغـامربشدند و میمنهزم می، پنداشت که آن زخم بر مصطفی استمی، دیداهل اسالم او را می

اذ تصـعدون والتلـون علـی احـد و الرسـول «: زد که بایسـتید کـه مـن برجـایم کـهن بانگ میاعقب ایش در السالم
  .»یدعوکم فی اخریکم

گریـزی؟ چـرا نمـی: گفتـیم. در این واقعه عمر را دیدیم به کنار لشـکرگاه سـالحها افکنـده ونشسـته: راویان گفتند
از او گذشـتیم . چنـانش دیـدیم، بایسـتگی بـرای او مـیو زند برکه گریزم؟ آن کس که مرا جان برای او بود: گفت

رسید در وقت دوانیدن هرکه از کافران با وی می، حمزه را دیدیم بر کنار لشکرگاه همچون شرت مست خاکسرت رنگ
  .کردبدو نیمش می، در عقب مؤمنان

چنان پنداشتیم که خطا کـرد ما همه . شمشري براند، حمزه. سوگند خوردند راویان که یکی از مبارزان پیش او رسید
هـای کـافران پـیش او تلهـا نظر کردیم سر آن مبارز را دیدیم در پیش حمزه افتاده و از کله. و از باالی سر او گذشت

در این حالت که او مشغول بود به کشنت کافران وحشی پیش حمزه امکان آمـدن ندیـد پـس پشـت . جمع شده بود
ناگـاه جـوقی از ، کرد که حمزه را سـخت مشـغول یابـداعتی سر برون میحمزه پس سنگی پنهان شده بود و هر س

  .کافران دررسیدند
حربـه را راسـت کـرد و بینـداخت بـر . وحشی فرصت یافـت و حمـزه برهنـه بـود. حمزه به کشنت ایشان مشغول شد

. ن بسـیار رفـتخو، تا از اینها فارغ شدن. کمرگاه حمزه رسید حمزه حربه را بگرفت و ازخ ود بريون کشید بقوت
الحمدللـه «: از پـی درآمـد و سـه بـار گفـت. چندان خون رفته بود که رمقی مانده بود، خواست که پی وحشی رود

» نحـن قسـمنها بیـنهم«دنیا و دینار شما را بخشید دین و دیدار مـا را بـدین قسـمت شـادانیم » علی دین االسالم
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  .»انالله و انا الیه راجعون«: آنگه از دنیا گذشت که
چون واقف شد بر شهادت و کشته شدن حمزه زخمی که بر ساق خویشتنش بـود و  علیه السالم بعد از آن مصطفی

آنچه دندان مبارکش را کافران شکسته بودند و آنکه چندین یاران کشته شده بودند از درد وفات حمزه بر وی همه 
خورد که به عوض تو کرد و سوگند میا پاک میسر حمزه را به کنار نهاد و به آستني مبارک رویش ر. فراموش شد

ما حمزه را به دولتها رسانیدیم این انتقام مکش ، نی: تا آیت آمد که. چندان بکشم و هالک کنم که در حصر نیاید
  .که راه تو لطف است و عفو

 صـلوات الـه علیـه گریستند از زنان و مردان و مصطفیکردند و میاند که هر قومی بر کشتگان خود نوحه میآورده
گریـان . نوحـه کننـد تـو سـزاوارتری بدانکـه برتـو گرینـد و، گریـدبر تو کسی نمی! حمزۀ من و عم من: فرمود کهمی

بسـی  صلوات الله علیـه پیامرب رضی الله عنه زنان آمدند به در مسجد نوحه کردند بر حمزه. گریان در مسجد رفت
عا و آن زنان را که بر حمزه نوحه کـرده بودنـد دعـا کـرد و بـر هـر شـهیدی گریست؛ بعد از آن دستها برداشت به د

  .یک بار نماز کرد و بر حمزه هفتاد بار نماز کرد
مـرا بـاری قبـول نخواهـد شـد چـون ، اگر ابلیس لعني را با همه ذریتش توبه قبول اسـت: گفت. وحشی نومید شد
ت و پیوند جان همۀ مالیکۀ آسـمان اسـت از حرکـت مـن ام و آنکس که بهرتین همۀ پیغامربان اسچنني کاری کرده

ایوب  اگر مرا عمر نوح باشد و ده عمر نوح بر همدگر بندند و در این همه عمر چو. دل مبارکش چنان خراب شد
رفت کرد و دودش بر آسمان میآه می. گمان ندارم که این گناه من هرگز توبه پذیرد و آمرزیده شود، صابر صرب کنم

بر سر آن گور وحشی حاضر شدی و خاک بر سر مـی، ن هر جا که نوحه گری نوحه کردی بر مرده در مکهبعد از آ
مرا تعزیتی است بر جان : تو هم خویش این مردۀ مایی؟ گفت! ای وحشی: گفتند. گریستیکردی و باعورتان می

  .تعزیت من است، خود که همۀ تعزیتهای عالم
یعنـی هـر کـه » ان الله الیغفران یشـرک بـه و یغفـر مـادون ذلـک لمـن یشـاء« :آمد کهبعد از آن آیتهای رحمت می

آن پادشاه بی زن و فرزند را شریک گوید و همباز گوید او را آمرزش نباشد باقی هر گناهی کـه او کـرده ، خداوند را
: حشـی گفـتو. به وحشی رسانیدند آیت را که چنـني وعـده رسـیده اسـت، آن را که خواهد، همه را بیامرزد، باشد

آن را کـه ، هر گناهی که کرده باشد بیامرزم، هر که مرا شریک و انباز نگوید و یگانه داند: فرمایی کهخداوندا تو می
  .این بگفت و خون از چشمهاش روان شد. دانم که وحشی را نخواهی خواسنت. خواهم

ت آسمان پرها بازگشادند کـه فرشتگان هف. جویهای بهشت از شري رحمت ماالمال شد. دریای رحمت بجوش آمد
بینیم تا موج رحمت و مغفرت چه گوهرهای عجـب بـه سـاحل بینیم و دریای رحمت به جوش میآثار رحمت می

عطـابخش عطاهـای بیعـدد بـه محبـوب خـویش ، در این ولوله بودند که دستگري ازل و ابد. خاک خواهد انداخنت
عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم التقنطوا مـن رحمـه اللـه ان قل یا «: وحی فرستاد که صلوات الله علیه مصطفی

ای زنـدانیان درد ! ای بندگان سوخته خرمن من! ای بندگان سوختۀ من! ای بندگان من» الله یغفر الذنوب جمیعاً
ای خونبـاران ! ای آتـش خـواران! ای خانه و خرمن خود سوخته به نادانی! ای سوختگان آتش پشیمانی! و حزن
: نومید مشوید از رحمت بی نهایت بی پایان بنـده نـواز کارسـاز خداونـدی مـا کـه، ایدد برده و نومید گشتهکه از ح

در آن آیت گفته بود که غري کفر همۀ گناهان را بیامرزم آن را که خواهم؛ در این آیت » ان الله یغفر الذنوب جمیعاً«
زیـرا آن نـیش اگـر خـواهم ، فرمـود آن را کـه خـواهمجهت درمان درد وحشی فرمود که همۀ گناهان را بیامرزم و ن

ای اگـر کـه . زنـدجگر وحشی را خسته کرده بود و سوراخ سوراخ کرده که اگر در میان است این اگر بر جگرم می
دارم که برگذرم؟ خاصه بدین گناه من همچو کربیت خشک آلودۀ چه امید می، در این راه من هفتاد خندق پرآتشی

  !م کربیت خشک گوگرد آلود را با خندق آتش چه آشنایی و چه امید امانگوگرد چنني گناه
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ــــــذری؟ ــــــون گ ــــــري چ ــــــودی از اث ــــــا خ    ب

 

ــــــذری؟ ــــــون گ ــــــعري چ ــــــی از س  »هیزم
 

دود » اگـر«به آب دیدۀ وحشی خندقهای آتـش را کـه از حـروف ، امداد لطف کریم و موجهای فضل قدیم رحیم
اولئک یبدل «: ه گل و ریحان و یاسمني و شکوفه گردانید کهآتش را چون آتش ابراهیم هم، زدوفروغش بريون می
  .خندق پر آتش سقر را و کلمۀ اگر را از میان برداشت و زمني و آسمان را پر رحمت کرد» الله سیئاتهم حسنات

ـــادا« ـــني ب ـــاد چن ـــا ب  معشـــوقه بســـامان شـــد ت
  آن لــــب کــــه همــــی زهــــر فشــــاندی ز تکــــرب

 

 تــا بــاد چنــني بــادا، کفــرش همــه ایمــان شــد
 »تـا بـاد چنـني بـادا، آن لب شکرافشـان شـد

 

دوان دوان ، جامۀ صربش چاک شد، وحشی چون آوازۀ آمرزش بشنید که همۀ گناهان را بیامرزم بی اگر و بی مگر
  .مالیدو سجده کنان و نعره زنان به خدمت رسول آمد روی در خاک می

ــذهب مــن« ــش کــه در م ــی بک ــی بکش ــر م   گ

 

 »از کشــــــنت دوســــــت زنــــــدگانی خیــــــزد
 

مدتهاسـت کـه از ! ای خالصـۀ آسـمان و زمـني! ای شفیع اولني و آخرین! و ای سلطان حقایق! ای بهرتین خالیق
سـوخته اسـت ولـیکن بـه کـدام روی توانسـتمی آمـدن بـه از گرمی جگر دستم مـی، امشوق تو دست بر جگر نهاده

  .هرتین خالیقی و من بدترین خالیقمتو ب. تا کمند حضرت الیزاىل در گردنم افکندی و کشانم کردی، حضرت تو
  در دولــــــــــت تــــــــــو ســــــــــیه گلیمــــــــــی«

 

 »زیــــــان نــــــدارد،گــــــر ســــــود کنــــــد
 

این چنني جنایتی را جـز چنـان عنـایتی نتوانـد تـدارک کـردن ، نتواند عفو کردناین چنني جرمی را جز چنان کرمی 
. را امر سلیمان تواند مسخر کردندیو ، مرده را نَفَس عیسی تواند زنده کردن و اهن را دست داوود تواند نرم کردن

زند تا قفص قالب بشکند این دم و بريون مرغ جانم پر می! ای روشنی جان هر موجود! ای فخر سلیمان و داوود
آن خدایی که ترا بر اهل آسمان و زمني و اولني و آخرین بگُزید و اختیار کرد کـه کلمـۀ مبـارک پـاکِ به حرمت . پرد

ای را کـه بـر زبـان از دانـۀ عزیز عزیز کننده را آن کلمه، ریف حیات بخش دولت بخش راآن کلمۀ ش، پاک کننده را
بـر مـن عرضـه کـن تـا ، تر است که کلمۀ شـهادت اسـتتر است آن کلمه را که از عرش و کرسی شریفنبات لطیف

ار خجلـت و به خلعت آن کلمه مشرف گـردم و از بهـر صـد هـز، پیش از آنکه جان از محنت خانۀ قالب بريون آید
اشهد ان الاله االالله و اشـهد ان «: آن کلمه را به حجت بر زبان در میان جان بدان جهان برم که، حاجت که دارم

  ».محمداً رسول الله
بچـۀ خـود را دانـه در دهـان ، چنانکه مـرغ: گفتمی، بر وی این کلمه عرضه کرد صلوات الله علیه چون مصطفی

کـرد از مـرغ بچـۀ جـانش گـردن دراز مـی، از شـوق آن دانـه. نهادیکان یکان می نهد آن کلمه را در دهان وحشی
بیم بود کـه مـرغ ، حرص تا دانۀ دوم و سوم را به یک لقمه بگريد که از غایت حرص و گردن دراز کردن سوی دانه

  .به عرصۀ عدم فرو افتد، بچۀ جانش از آشیانه و سقف خانۀ وجود
ــدی« ــن ش ــون رو بــه م  رتستــو از شــري مــ،چ

ـــراه اســـت ـــو هم ـــه ت ـــاه ب   از چـــرخ چـــو آن م

 

 زادبــــري مــــرتس، چــــون دولــــت تــــو مــــنم
 »مـــرتس، گـــر روز بگـــاه اســـت و گـــر دیـــر

 

خاصه آن مرغ بچگان نوزاده که در آشیانه مانده باشند و مادر پریده کـه ایشـان را نقـل آرد و در جسـنت چینـه دیـر 
ترسیده که مبادا که زیـر ، خواسته تا برگريد و به فرزندان برد، مانده و چینه دیر به دست آمده و آنجا که چینه را دید

  .دام باشد و من سوی دانه بروم و در کام دام بمانم، این دانه
ــــد« ــــام افت ــــع خ ــــج از طم ــــه رن ــــا را هم  م

  مرغــــــی کــــــه بــــــرای دانــــــه در دام افتــــــد

 

 وز فتنـــــۀ نفـــــس و خـــــارش کـــــام افتـــــد
 »انــــدر قفــــص تنــــگ و ســــر بــــام افتــــد

 

سـوزد از اش مـیبـا آنکـه معـده، مرغی که بهر دانه نیارد رفنت و هـر دانـه را نیـارد گـرفنتکم از ! ای نفس حریص
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دانه را از جـایی . این دانه را رها کن. این سوزش بِۀ از آنکه در دام بمانی: گوید کهعقل آن مرغک می، گرسنگی
ه آنجا خوف و خطر کمرت باشد و دور ای بنشیند کای که آن را صیاد نباشد و چون بر دانهجو که خوفی نباشد و دانه

ای در کمـني نباشـد کـه مـرا غافـل نگرد تا مردار خواری یا گربـههم پنجۀ بار چپ و راست می، از شر و ضرر باشد
  .دنزیرکان را آرزو کند که براو بخند، ق بینندهر که را احم، دزد آن را آرزو کند که او را نبندند. بیند

 بــــــر ســــــر دانــــــه مرغکــــــی صــــــد بــــــار«
  جـــــــان او بهـــــــر آن بدانـــــــدیش اســـــــت

 

ـــــس یمـــــني و یســـــار ـــــیش و پ  بنگـــــرد پ
 »کــش غــم جــان ز عشــق نــان بــیش اســت

 

مـردار ، نگـرمچپ و راست نگرد که نباید که با این لقمه کـه مـی، کسب خود نشیندکو آن صدیقی که چون بر دانۀ 
ه این دانه پیوسـته بـود؟ در رخ قصد من دارد یا دام قهر حق ب، خوار نفس در کمني باشد یا گربۀ شهوات شیطانی

کـنم مبـادا کـه انـدر سُـوَیدایِ به چشم پر خمـارش نظـر مـی. نباشد که گردنم در دام بماند، نگرماین زن بیگانه می
  .غیب جاسوسی باشد که گلوی من بگريد

ـــــــار« ـــــــر ک ـــــــه آخ ـــــــدربتان ک ـــــــر ان  منگ
  اول آن یـــــــــک نظـــــــــر نمایـــــــــد خـــــــــرد

 

ــــــــــــار، نگرســــــــــــنت  گرســــــــــــنت آرد ب
ــــ ــــرغ جس ــــد از آن م ــــربد، تبع ــــه ب  »دان

 

آب ، هر جا رنجـوری بـودی. در بنی اسرائیل بر صیصا نام عابدی بود که آوازۀ زهد او به مشرق و مغرب رفته بود
چنانکه همه کـس دانسـتندی کـه آن اثـر دم ، رنجور در حال که بخوردی صحت یافتی، فرستادندی تا او دم کردی

چنان معروف شده بود که طبیبان آن روزگـار بیکـار . اروستاوست دیر نکشیدی که به گمان شدندی که از فالن د
  .شده بودند
شـبی آن . ای نداشتخایید و چارهآن خطاب ملعون کن آهن می، آن دشمن کهن، آن حسود در کمني، شیطان لعني
فرد  هیچ کس نیست از شما که مرا از این غصه برهاندو این مرد: روی به فرزندان خود کرد و گفت که، ابلیس لعني

دل تو را ، را در دام خامی افکند؟ از میان فرزندانش یکی به دعوی برخاست که این بر من نویس و از من شناس
  .الجرم فرزند راستني من باشی و روشنایی چشم کور من باشی: گفت، من از او خنک گردانم

زیـرا ، زنـان جـوان نیسـتهیچ دامی خلق را ماورای صـورت : گفت، آن دیو بچه در خاطر ملعون خود سفری کرد
لقمه را جـان نیسـت . زر را حیات نیست که عاشق تو باشد، عاشق زری، تو. آرزوی زر و لقمه از یک طرف است

، عاشق و طالب ویـی و او، تو. اما عشق صورت زنان جوان از هر دو سوی است، که تو را جوید با تو سخن گوید
به وی راه ، کند تا تو که دزدیدزدی و آن کاله از آن سو حیله میکنی تا او را بتو حیله می، عاشق و طالب توست

یکی از این سوی ایسـتاده اسـت . نشود که از هر دوسوی چنان زود سوراخ، دیواری را که از یک سو بکَنند. یابی
. ر رسـندزود سـرهای دو تـرب بهـم دیگـ. انـدکند تربهای تیز بر گرفتهدیگری از آن رو هم بر این مقام می، کندو می

ایـن حجـاب  یعنی حجـاب خـوف خصـمان و مالمـت بیگانگـان و میان آن زن اکنون حجابی که در میان توست
کنی در عشق آن زن و آن زن از آن سـو همـني دیـوار از این سو سوراخ به مکر می، چون دیواری است در میان تو

کنـد کـه در را نیم شب حیلـه مـی، ز بريون سویدزدی که ا. پیونددالجرم زود به هم می، کندرا به حیله سوراخ می
این چه مانـد بـه آنکـه دزدی از . کنددر را باز می، از درون آن دزد را حریفی هست یا کنیزکی از اندرون، بگشاید

  .برون طالب زر است؟ زر یا تختۀ جامه برنخیزد و در را نگشاید
جسـت و مـیحسب با نسب پرنمک پر شـیوه مـی گشت و زن خوب با جمال با عقل باگرد عالم می، آن دیو بچه

. شهر به شهر از قوت حسد شیطانی ننگ قوادگی و سیه رویی فراموش کرده بود، خانه به خانه. گزید از بهر زاهد
همچـون ، خنک آن کس که جویندۀ چیزی بود که آن چیـز بـه جسـتنش بـريزد. »جوینده یابنده بود«. بسیار جست

سته کند در شکار و خود را خسته کند و روزگار بربد و صـیدهای لطیـف را بـه بـاد شکار خوک نبود که اسب را خ
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و نـه ، نـه پوسـت او، درنگـرد هـیچ چیـز او بـه کـار نیایـد، چون آخر کار خوک را بیندازد. دهد از بهر شکار خوک
  .مگوید از بهر چنني چیزی عمر به باد دادم و تريها تلف کرد. گوشت او نه دندان او و نه پشم او

ــــار« ــــدی ب ــــري زی ــــه کــــرای خــــر ب ــــاری ب   ب

 

 »بــــاری بــــه غــــم دلــــم بريزیــــدی یــــار
 

تر چشمش از آن شکار هر روز روشن. یابد با خود جنگش نبودنعاقل چیزی جوید که اگر نیاید ننگش نبود و اگر 
ور میگنج، دل رنجورش را آن گنج، کندچشمش را گلزار حسنش مخمور می. تر بودذوقش از آن نگار آبسنت، بود
بـیم ، خـوف مـرگ نـی. روداز دسـت مـی، بینددستان و شیوۀ او می. کندسرمستش می، زندنسیم بوی او می. کند

فال تعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعني جزاء بما کانوا «غارت غريت مزاحمی نی ، غصۀ پري شدن نی، فراق نی
بلقـیس ، که در خلوت سینه نشسته است منتظـرداند آن نفس خوش نفس فرماید که چه میحق تعاىل می» یعملون

بـرد و رخـت او را وار و هدهد خاطرش هر لحظه رقعۀ نیازی به منقار گرفته است و خرب او به حضرت سلیمان می
عجب صفت این عشرت را چون پایان باشد؟ کدام پای منزلهای ایـن دارد در جهـان . کشدسوی آب حیوانی می

ارد در عالم؟ گوش کو تا آن شنود؟ در جهان هوش کـو تـااین نـوش کنـد؟ بـه ذات و کدام قدوم مقدمی این قدم د
بلنـد پـران عـالم غیـب از سـرادقات آسـمان بـه ، شنویدگویم و شما این میدر این زمان که من این می، ذوالجالل

عجـب آن ای : گوینـد کـهو بـا همـدیگر مـی» کرامـا کـاتبني یعلمـون مـاتفعلون«: شنوند کـهگوش تیز شنو خود می
پرد؟ و چگونـه پـردۀ هسـتی چگونه بر آسمان نمی، زندگوید و آن آدمی که این نفس میوجودی که این سخن می

چه جای آدمی که اگر نسیم این سـخن ! گویداین آدمیی است که این می، مالند که عجبدرد؟ چشم را میبر نمی
ها معلق زنـان شـود ای آن کوه در هوای والء همچون ذرههپاره. ان شودها در باد شوق پرّبر کوه وزد همچو کۀ پاره

. شـوددک و پـاره پـاره نمـی، این وجود. »لوانزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیة الله«: که
رود یا در گـوش او مـیخداوندا چه چیز مانع دک است که این وجود آدمی که چنني عجایبی بر زبان و دل او می

حجاب ، آید که آنچه مانع دک استماند؟ خطاب عزت میچون برقرار می، رودچون می، نویسدیا به قلم میرود 
  .شک است

 ای در میـــان جـــانم و جـــان از تـــو بـــی خـــرب«
 چــون پــی بــرد بــه تــو دل و جــانم کــه جملــه تــو
ــوبی نصــیب ــال از ت ــال و خی ــو در خی ــش ت  نق
ـــق را ـــام و نشـــان اســـت خل ـــه ن ـــو خـــرب ب  از ت

 وهر دریــــــای کنــــــه تــــــوجوینــــــدگان گــــــ
 شـــرح و بیـــان تـــو چـــه کـــنم؟ زانکـــه تـــا ابـــد
ـــل ـــر جربئی ـــود مگـــس از پ ـــی خـــرب ب   چـــون ب

 

 از تو جهان پر است و جهـان از تـو بـی خـرب
 دل و جان از تو بـی خـرب، در جان و در دىل

 نــام تــو بــر زبــان و زبــان از تــو بــی خـــرب
 وانگــه همــه بــه نــام و نشــان از تــو بــی خــرب

 ز تــــو بــــی خــــربدر وادی یقــــني و گمــــان ا
 شرح از تو عاجز است و بیان از تو بـی خـرب
 »از تـــو خربدهنـــده چنـــان از تـــو بـــی خـــرب

 

دخـرت پادشـاه آن دیـار را ، بعد از طلب بسیار، آن شیطان لعني و آن دشمن در کمني. آمدیم به تمامی قصۀ برصیصا
. د و او را دیوانه و مختل و رنجور کـرددر مغز آن دخرت درآم. اختیار کرد که جمال او به نهایت و غایت رسیده بود

اگـر : شـیطان در لبـاس زاهـدی بیامـد و گفـت. همـه در عـالج او عـاجز شـدند.پادشاه اطبا و حکما را جمع کـرد
این دخرت را برِبرصیصا بریـد تـا او افسـون و دعـا بخوانـد و او را از ، خالص یابدخواهید که این دخرت از این رنج 

دیو او را بهشت ، دعا کرد. دخرت را به نزد برصیصا بردند. سخن او را شنیدند، چاره ندیدندایشان نیز . رنج برهاند
دخـرت را بـه صـحت بازآوردنـد و شـادی ، تا او صحت یافت تا این پادشاه بر قول این دیوباری دیگـر اعتمـاد کنـد

  .کردند
امـا ، برصیصـا بریـد ایـن را بـرِ: فتدیو آمد به همان صورت گ. ایشان عاجز شدند. بعد از مدتی بازش دیوانه کرد
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  . نربید، زود باز میاورید مدتی مدید چندانکه او خرب کند که صحت یافتم
چو صدها هزار نگار بر برصیصا و گفتند که این پیش تو باشد مدتی تا تمام صحت یابـد کـه مـا را ، دخرت را آوردند

  .گذاشتند وبازگشتنددخرت را در صومعۀ زاهد ب. انداند و چنني نمودهچنني گفته
، هرگز در صومعۀ خلوت دخرت را قبول نکردندی، زاهد و دخرت و شیطان اگر آن زاهد عالم بودی، ماند در صومعه

هرگـز زنـی جـوان بـا مـردی در : »التخلوا امرأة مع رجل فی منزل اال و ثالثهما الشـیطان«: علیه السالم قال النبی
  .یانجی ایشان باشدموضع خاىل جمع نیایند اال که شیطان م

دخـرت حاملـه . چندان کرد و زد و گرفت که برصیصا را میل تمام شد با دخرت و با دخرت صحبت کرد، القصة بطولها
  موجب فکرت چیست؟: گفت. شیطان به صورت آدمی بیامد پیش برصیصا و برصیصا را متفکر یافت. شد

  .قصه با او بازگفت که دخرت حامله شده است، برصیصا
  .تدبري آن است که دخرترا بکشی و گویی که مُرد و دفنش کردم: گفت

  .چنان کرد، برصیصا چاره نیافت
  .بیایید و بربید، شیطان بیامد به صورتی که دخرت صحت بیافت

  .خادمان پادشاه و حاجبان بیامدند و دخرت را طلب کردند
  .بازگشتند و تعزیت نهادند. دخرت مُرد و دفنش کردم: برصیصا گفت

  دخرت کو؟: ان به صورت دیگر رفت پیش پادشاه و گفت کهشیط
  .آنجا وفات یافت، پیش برصیصا بردیم: پادشاه گفت

  گوید؟که می: گفت
  .گویدبرصیصا می: گفت
دخـرت را کشـته اسـت و اگـر بـاور ، او با وی صحبت کرده است و دخرت حامله شـده اسـت. گویددروغ می: گفت
  .باز کاوید تا ببینید .فالن جا دفن کرده است، کنینمی

بر سـر ، آشفته و متغري، آمدنشست وباز به مقام خود میپادشاه هفت بار از مقام خود برخاست و به مقام دیگر می
  .بعد از آن پادشاه بر نشست با جماعتی و سوی صومعۀ برصیصا رفت. آتش

  دخرت کجاست؟: درآمد و او را گفت
  .دفنش کردم، وفات یافت: گفت
  ا چرا خرب نکردی؟ما ر: گفت
  .نرسیدم، مشغول بودم به اوراد: گفت

  . باشد که پیش رود، چون باشد؟ زاهد دُرُشتی نمود، اگر خالف این ظاهر شود: پادشاه گفت
برصیصـا را دسـتها بسـتند و . کشته، دخرت را بريون آوردند. باز کاویدند، پادشاه فرمود آن مقام را که نشان یافته بود

  .و کردند و خالیقی جمع شدندریسمان درگردن ا
بـودی کـه در بودی به آنکه دعای تو مستجاب است و شاد مـیشاد می! ای نفس شوم: گفتبرصیصا با خود می

ترسـیدی کـه نبایـد کـه قبـول کـم بودی به احسنت و شاباش خلق و میدل و دیدۀ خلقان عزیز و عظیمی و شاد می
آوردنـدش . کرد و سود نبودبا خویشنت آه می. خلق مار پُرزهر است قبول. شود و بحقیقت آن همه مار و کژدم بود

همـان شـیطان خـود را . انداختنـدآن سـاعت کـه در گـردن او مـی. طناب فرو آویختند، نردبان بنهادند، زیردار بلند
 مـرا سـجده. چارۀ تـو در دسـت مـن اسـت. ام وهنوز قادرماین همه بر تو من کرده: بدان صورت بدو نمود و گفت

  .بکن تا ترا برهانم
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  !گردن من در طناب است، این چه مقام سجود است: گفت
طنـاب . برصیصا از حالوت جان سـجود کـرد» والعاقل یکفیه االشاره«به سر اشارتی بکن به نیت سجود : گفت

  .در گردنش سخت شد
چون شما را یار بـدی از ! ای مؤمنان! ای مردمان: جل جالله فرماید خداوندمی» انّی بریٌ منک«: شیطان گفت

مـا ، تـو آنِ مـایی، بريون به بدی خواندو شما را وعده دهد که از این کار منفعت خواهد بودن و یاران بد گویند تـرا
خواهند تا شما را بدین دمدمـه همچـون به آن غره مشوید که ایشان می: فرماید کهمی. یم در مرگ و زندگانیيآنِ تو

، از شـما بیـزار شـوند، نه یار شما مانند و نه دوسـت شـما، چون شما را آلوده کنند. ندخود فاسد کنند ودر فساد کش
بعـد از آن بیـزار ، چندانکـه او را در دام افکنـد. نمـودمثل آن شیطان که حکایت کردیم که غمخوارگی و یاری می

  .شد
 همـی بـر خویشـنت خنـدد،بنددهرآنکو برتودل«

 ز شـوخیآری تـو ادسـترابهورازنو کیسه عشقی
  وگرتو نیسـتی جـز جـان چنـان بسـتانم از تـو دل

 

 چــو تــو دلدارنپســندد، کــه جزهمچــون تونــااهلی
 کمرهــا کــز تــو بــر بنــدد، قباهــا کــز تــو بــردرد

 خنـددهمـیگریدددگرچشـمتهمیچشمتیککه
 

  ٭
ـــت« ـــم دادس ـــی غ ـــد ب ـــرا امی ـــه ت ـــس ک  آنک

  روز شــــــادی همــــــه جهــــــان یــــــار توانــــــد

 

 ادســـتدم د کـــه او تـــرا، هـــان تـــا نخـــوری
 نشــان کســی کــم دادســت، یــار شــب غــم

 

  ٭
  »یار الهی باشد، یار شب غم«

میـان ایشـان  تعـاىل کـه اخـوتی وبـرادری اسـت کـه حـق» انما المؤمنـون اخـوه«: که ایشان را بود وفای الهی که
  .آن گسسته نشود، انداخته است و آنچه حق پیوند کند

ـــــــــــود« ـــــــــــاقالن دژم نش ـــــــــــردم از ع  م
 

ـــــود ـــــل ب ـــــز عق ـــــر ک ـــــم ، مه ـــــودک  »نش
 

اندر او درآویزی بسـکلد و امـا مهـری کـه بـی ، همچون رسن پوسیده بود، مهری که به غرضی بود فانی و عارضی
فمن یکفر بالطاغوت و یـؤمن باللـه «: آن حبل الله بود که هرگز گسسته نشود که، نی به غرضی، عرضی بود صحیح

کــافر و مــؤمن جملــه در وقــت ، ع و عاصــیمطیــ، عــالم و جاهــل ســفیه و عاقــل» فقــد استمســک بــالعروه الــوثقی
اما اول صف بر آن کسی مانـد کـه آخـر کارهـا . دست در حبل الله زنند و از اسباب شیطانی بیزار شوند، درماندگی

ه ال الـه «: کدام فرعون بود که به وقت غرقاب نگفـت. آخر کار را نظاره کند، نکو داند که هم از اول کار آمنـتُ انـّ
  .»به بنواسرائیل و انا من المسلمنياال الذی آمَنَتْ 

فصـل خریـف ، نکـردی، فصـل تابسـتان گذشـت، نکـردی، فصل بهار گذشـت. سرایی بنا کنید: پادشاهی فرمود که
االن وقـد عصـیت «: خـواهی کـه کـاه گـل سـازی؟ نـدا آیـد، این ساعت که عالم یخ بند شد. هم نکردی، گذشت

  »قبل
ــــی کــــه ناهنگــــام آوازی دهــــد«    مــــرغ را بین

 

ــام را ــرغ بیهنگ ــد م ــدن واجــب آی ــر بری  »س
 

سـت کـه در حالـت غرغـره توبـه اامـا سـخن در آن » من تاب قبل الغرغره تاب الله علیـه«: علیه السالم قال النبی
اگـر بـه ظـاهر مخـالف بـود وبـه بـاطن ، تا کسی را استعداد توبه در حالت صحت ثابـت نباشـد، تواند کردن یا نی

اما کسی که نه ظـاهر و . آن مقدار بیگانگی به وقت غرغره دفع شود، به اندرون نزدیکبه بريون دور بودو ، موافق
نتوان او را به دمی و بادی مستقیم ، نه باطن دارد و شایستۀ توبه نبوده باشد و از اصل و بیخ خویش کژ رسته باشد

  .کردن
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ـــــک« ـــــرآورد ولی ـــــوان کـــــوزه ب ـــــرف ت   از ب

 

ـــرد آن کـــس ـــر ب ـــردن،کیف ـــر ک ـــهِ پ ـــه گَ  »ب
 

و لکـن میـان زبـان و دل تعلقـی » کتب فی قلوبهم االیمان«: محل ایمان دل است که. تصدیق قلب است، یمانا
چنانکـه در گیـاه ، آن مایـه قـوت گـريد، زبان به تسبیح و تهلیل مشـغول باشـد، چون در دل مایۀ ایمان باشد. هست

همچنـني . آن بـاد عـني آتـش شـود، بـدآتشی ضعیف باشد به دمیدن قوت گريد و آن آتش چون باال گريد و مـدد یا
لیـزدادوا ایمانـاً مـع «: آن نـور بیفزایـد کـه، ای باشد از نور هدایت و کلمۀ طیبه کـه بـر زبـان رانـیچون در دل ماده

فویل للمصلني «: جز غبار خاکسرت برنخیزد که، هرچند که دردمی، اما اگر در گیاه آتش نباشد جز خاکسرت» ایمانهم
کنـد و هرکه بیند او را پف مـی، دمیمدرمی، نمایند که مامی: یعنی» م ساهون الذین هم یراؤنالذین هم عن صلوته

افروزد و نداند که در تنـورۀ دل جـز خاکسـرت چنني گمان برد که او آتش می. کند و نداند که در گیاه چیستتف می
تسبیح و تهلیل باشد و در دل مایه نباشد اال این نادر باشد که داعیۀ » ذلک قولهم بافواههم«: فرماید کهمی. نیست

  .نی از زبان، از بهر آنکه داعیه از دل خیزد. این نادر باشد
 ای هســـــتبــــه نــــزد عقــــل هــــر داننــــده«

 

ــــده ــــا گردن ــــده، کــــه ب  »ای هســــتگردانن
 

طیعـی در نادر باشد و ایـن نـادر از بهـر آن باشـد تـا هـر م، در اندرون نبودو مایۀ ثابت  و این که او را داعیه خیزد
الخوف «: اند بزرگان کهپخته نشود و چنان گفته، خایف بود از بهر آنکه این مطبوخ بی آتش خوف، طاعت خود

، رجـا. تـاریکی اسـت، خـوف. لفـظ تولـد بـرای تفهـیم اسـت» ذکر و الرجاء انثی یتولد منها الباقیات الصالحات
بنـده قـايم اسـت و در ف اوسـت ر رجـا تصـّرو به معنی به عکس آن اسـت از بهـر آنکـه د، روشنی است به ظاهر

از حق ، و هر صالحی که هستفسادي و سستييي كه هست از تصرف اوست تصرف او معطل است و هر ، خوف
  .است

صـیقل آینـۀ کـل اسـت و چـون در آینـۀ کـل ، زیـرا کـه ایـن سـخن، جواب همـۀ سؤالهاسـت بتمـام، سوال در سخن
اکنـون چـون . هم گوش هم بنـاگوش را، هم پیشانی را، هم چشم را، اهم بینی ر، را ببینی روی خود کّل، درنگری

ن جـزو نیـز آ، شومی آنکه آن ساعت آینه کل راترک کـرده باشـی، مشغول شوی به جز وی و از آینه کل غافل شوی
قرآن  علیه السالم چون مصطفی: یعنی» فاذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا«: فرماید کهاز این رو می. فهم نشود

تا به برکـت » لعلکم ترحمون«: مشغول شنیدن باشید و هیچ سوال مکنید، ایدشما که صحابه، خواند و وحی گوید
بر شما رحمت کنند و شما را از همۀ اشکالها بـريون آرنـد کـه ، آن که استماع حقیقت آینۀ کل کنید و خاموش کنید

  .از اشکال بنده را رحمت حق بريون آرد نه قیل و نه قال
انـد کـه از هـزار اند و سـخن را در بـاریکی جـایی رسـانیدهبنگر که بسیار متکلمان در جواب و سوال تصنیفها کرده

انـد تـا بـدانی کـه و هنـوز ایشـان از ظلمـت شـبهت و اشـکال بـريون نیامـده، طالب زیرک یکی ره نربد از بـاریکی
و ای بسا کسان که به قیل و قـال مشـغول » لغیبوعنده مفاتح ا«: رحمت خدا باید تا بنده از اشکال بريون آید که

اال قـومی را ، از همـۀ شـبهت و اشـکال خـالص یافتنـد، نشدند و گوش و هوش به استماع کـالم کـامالن داشـتند
ن اغـرض ایشـ، اندغرض آن است تا ذوق گفت و گوی که به آن خو کرده، غرض آن نیست که از اشکال بريون آیند

خـارد غـرض او از خاریـدن آن نیسـت کـه چنانکه گر گینی که خود را می. ب استذوق شطرنج بازی سوال و جوا
  .نه خوشی صحت، زایل شود و صحت یابد اال غرض او خوشی گر خاریدن است، گر

اگرچـه ، تو مخار و دارو را از جـا مـرب، مالماال من دارو می، از این خاریدن صحت حاصل نیاید: گویدحکیم می
اکنون کالم عارف کامـل داروی خارشـهای سـؤال و . خارش چنان برود که هیچ باز نیایدخاردت تا آن خارش می

، نـه سـخن پوسـت پوسـت و از مغـز مغـز، زیـرا سـخن مغـز مغـز اسـت، جواب و قال و قیل مشرقی و مغربی است
صــحت حاصــل آیــد و همــۀ خــارش ســؤال و جــواب و شــک و شــبهت و انکــار و تــاریکی بــرود و همــۀ علتهــا و 
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و ننزل من القرآن ما هـو «: برود ازدل و درون آدمی را صحت دینی و ایمانی حاصل آید بدین سخن که رنجوریها
خاموش کنید و یقني است که صحابۀ پـاک بـه ، فرمود که چون وحی گزارد و قرآن خواند» شفاء و رحمة للمؤمنني

پـس . اال سؤال کردندی، به همدیگرافسانه نگفتندی و حکایت نکردندی  علیه السالم وقت قرآن خواندن پیغامرب
  .معنیش آن است که سؤال مکنید در میان سخن او، »خاموش کنید«: مراد از اینکه فرمود

» کـأنّ الطـري علـی رؤوسـنا«چنان بودیمی که  علیه السالم ما به وقت سخن گفنت پیغامرب: بعد از آن صحابه گفتند
از ، و سـخن گفـنت نکس نیارد دست جنبانیدن و سـر جنبانیـد آنبر سر کسی بنشیند و ، چنانکه مرغی لطیفی بیاید

عنقای مقصودها بود از کوه قاف عنایـت پریـده باشـد بایـد کـه ، بیم آنکه شاید که آن مرغ برپد و خاصه که آن مرغ
یک سر مویی بر وی نجنبد تا از سایۀ او برخوردار گردد و مشکالت او بـی گفـت و گـو حـل ، مستمع خاموش کند

  .شود
، خیال است و این ساعت هر چند با تو حجت گویند کـه آن خیـال اسـت، آن، دوانیآن شکار نیست که آن سو می

بـا ، و گویی خود خیال تو راست که از این سخن محرومی؛ همچنانکه اول چو کودک بـودی، قبول نکنی از گوینده
، آن بمانی و هر چند که تو را گفتندی کـه آندویدی سوی بازیها که نباید که کودکان بازی کنند و تو از کودکان می
بلکـه آن ، هرگـز قبـول نکردیـی، نه شکم سري کند ونه تو را پوشیده گرداند، حاصلی ندارد، باطل است، خیال است

و عقل در تو آمد به نور عقل اندرونی دانستی و ، گوینده را دشمن گرفتئی و از او بگریختیی تا چون بزرگ شدی
گفتند تا بدانی دویدیم و آن نصیحت کنندگان راست میدی که آن باطل و خیال بود که ما میاندک اندک فهم کر

، پنـد بـريونش سـود نـدارد و هرکـه را در انـدرون او روشـنایی بـود، که تا کسی را در اندرون اندک روشنایی نبود
البتـه نـور ، چشم روشنایی نبود چنانکه در، روشنایی کالم عارفان ازگوش او درآیدبه آن روشنایی اندرونی بپیوندد

نـور . روشنایی آفتاب به روشنایی چشم پیوندد که جنس اوسـت، آفتاب سود ندارد اما چون در چشم روشنایی بود
  .سوی نور رود

ــــــی« ــــــزار م ــــــر صــــــد ه ــــــور اگ ــــــدن   بین

 

ــــیند ــــویش ننش ــــل خ ــــر اص ــــه ب ــــز ک  »ج
 

آراسـته چـو گلشـن ، را به اندیشۀ عاقبـت کـارسینۀ همه . دیدۀ همه را بدیدن راه راست روشن دار! ملکا و پادشاها
قوت مخیله هر یک را از . فلا بخش، دل همه را به مهر مودت و احسان قدیم خویش و عطایای باقی خویش. دار

دشمنان ظاهر کفر و معصیت معصوم دار و از دشمنان پنهان ریا و شـک و نفـاق و حسـد و بغـض و کینـه محفـوظ 
ان کثـرياً مـن «: نگـاه دار تـا قلعـه دزدان نقـاب بسـته کـه، ا از خواب و سـهو عُطلـتپاسبانان این قلعۀ دین ر. دار

تشنگان شـهوت . بر این قلعه ظفر نیابند» األحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله
از زهـر آن و ت مغرور شوند فریباند تا از غایت تشنگی به خنکی آن شربایشان را به زهراب دنیا می، را که شیطان
و از آب کـوثر و حـالوت شـریعت او  صـلی اللـه علیـه و سـلم این تشنگان را از حوض رسول صادق، غافل باشند

عابـدان ملـت را کـه شـب و روز قصـد خـدمت و عبـادت . خنک جگر گردان تا به زهراب شیطانی مغـرور نشـوند
نگـاه دار تـا همچـون عبـادت جهـودان و ترسـایان بـر  از آفت خودپرسـتی و فتنـۀ اصـنام نفـس، حضرت تو دارند

مبشرات نصرت خویش را بفرست تا لشکر قایمان و صایمان و مجاهدان را بـه بشـارت . ضاللت و بطالن نباشند
کـه ، که لشکر شـیطان اسـت» واجلب علیهم بخیلک و رجلک«نصرت تو ثابت قدم دارند تا از لشکر سیاهپوش 

تا لشکر طالبان حق را منهزم کنند طالبان حق را ثابت قـدم دار و اشـارت و بشـارت هر روز سیصد بار حمله آرند 
ترسی که در دل طالبان است که ، »انی معکم فثبتوا الذین آمنوا«: آرند از حضرت کهفرشتگان مقرب که پیغام می

ای دیـن نِـۀ تـا در دل ضـعف، و قوتی کـه در دل شـیاطني اسـت، آن ترس هزیمت انگیزد در دل شیاطني موسوس نِۀ
فهزمـوهم بـاذن «: داوود وار منهزم گردانند به اندک جنگی یا به یـک دو سـنگی کـه، ایشان را به قوت و تأیید تو
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وقتـل داود جـالوت و «: اسري و شکسته و مستأصل گردان کـه، و جالوت نفس اماره را به دست داوود عقل» الله
! ای مالک هر دو ملک. ک آن جهان هم به دست توستملک این جهان به دست توست و مل» آتاه الله الملک

مـا سـؤال » السـؤال و ان قـل ثمـن النـوال و ان جـل«: دین مگـردان کـهممالیک ضعیف خود را پاکوفتۀ دشمنان 
ضعیفانۀ عاجزانۀ خود به حضرت تو عرض کـردیم تـو نـوال بـی زوال بـاقی متالقـی بـی پایـان بـی کـران رحمـت 

  .المني و یا خري الناصرینیا اله الع. خویش ارزانی دار
  

  فی معنی بسم الله الرحمن الرحیم
امـا اخـتالف اسـت میـان ، ابتدا نکنند» با«که عرب به حرف ، اتفاق مفسران است که اینجا مضمری هست، بسم

  .مفسران که آن مضمر چیست
به نام من آغاز کـن ایـن ، نگريی از شیطاچون پناه می، که ای بندۀ من تعاىل امر است از حق، آن مضمر: گویند که

کـنم از فریاد می! آن مضمر اخبار است از بنده که ای خدا: چیز را تا از شر او پناه یابی و بعضی مفسران گویند که
دانم که آغاز کار خود به نام تو کنم و در نام تـو گریـزم و جز این نمی، گريم و پناه گرفنت به توشیطان به تو و پناه می

آن کـار نـاقص و ابـرت ، کار خود را در نام تو گریزانم که هر کاری که آغاز آن بـه نـام مبـارک تـو نبـود عمل خود را و
  .ای حاصل نباشدبماندو ثمره
  »کل امرذی بال لم یبدأ باسم الله فهوابرت«: علیه السالم قال النبی

چـون بـه نـام ، ای باشـدد و فایـدههرکاری که در او خطری باشد و عزتـی باشـ: که علیه السالم فرماید مصطفیمی
آن کار تمام نشود و عاقبت سر به پشیمانی و خسارت بـريون ، هر چند که جهد کنند، خدا پناه نگريد در آغاز آن کار

آید درنگر در فرعون و شداد و نمرود که بـا چنـدان هـزار آلـت و عـدت و لشـکر و ملـک و کند و اگر باورت نمی
های عالم خرج کردند تا ایشان را از آن ملـک برخـورداری باشـد و نـام نیکـو خزینه بازو بکوشیدند و اندیشدند و

چون به نام خدا پناه نگرفتند در آن کار ، بماند تا سالهای دراز ایشان را به نیکی و بزرگی یاد کنند و دوست دارند
  .خویش آن همه کارهاشان باژگونه شد و همه امیدهاشان نگوسار شد

در دلهـا عظمـت و حرمـت . بـدنام عـالم شـدند، نیکنـامی خواسـتند. شـمن روی عـالم گشـتندد، دوستی خواسـتند
تر شود در حال انبیا نظر کـن از پشه و مگس حقريتر و ننگني تر شدند و اگر خواهی که این سخن روشن، خواستند

کردند و این نام را در میـان  آغاز به این کردند و پناه به این نام گرفتند و خدمت این نام، که ایشان هرکار که کردند
یـا ، جان و دل جا کردند و مال خود فدای این نام کردند و در بند قبول خلق نبودنـد کـه خلـق ایشـان را بـد گوینـد

نیک گویند؛ در بند آن بودند تا خلق را به خدمت این نام کشند و در پناه این نام کشند و دربند آن نبودند که میـان 
بلکه دربند آن بودند تا این نام حق عزیز و معظم باشد و تعظیم ایـن نـام ، نام ایشان بماند نیک نام باشند و، خلق

هم از بهر این نام خواستند تا خلقان بشنوند که این نام بـزرگ نامشـان را چـون ، بماند و اگر نام خود را خواستند
نـام ، ديـخواهد و اگـر نـام خـود را مـیهای خلق را بگشایند که راه غلط مکنیتا دیده، بزرگ کرد و چون عزیز کرد

فرامـوش حرمت اين نام را نگاه داريد و نام خود را ، اين نام را بگيرد و اگر حرمت خود ميخواهيد، بهليدخود را 
، نام خود را گم کرد و هر که نام خـود را در ایـن نـام گـم کـرد، کنید و این نام را یاد دارید که هرکه نام خود جست

در این خدمت نیکنامی . چست تر بود صلی الله علیه و سلم مصطفی علیهم السالم ا ابد و از انبیانیکنامی یافت ت
مرغکـان ضـعیف ابابیـل دمـار از دمـاغ پـیالن مسـت ، چون دسـت در ایـن نـام زدنـد. او از دیگران افزون تر شد

  .برآوردند
رند حرمت این نـام را و چـون پنـاه بـه کوری آن کسانی که منک» الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل«: برخوان
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چـون حرمـت ایـن نـام را . را بـرهم زداو ای دمار از دماغ شهنشاه نمرود برآورد و لشکر زیـور پشه، این نام گرفتند
از ، قرص ماه چهارده شبه بشکافت از بهر خدمت این نام و چون این نام را نوح پناه خود سـاخت، امتحان کردند

گوینـد کـه عـالم هرگـز چنـني طوفان برخاست و صدهزار لشکر و قبیله را بر هم زد که میمشرق تا مغرب موجهای 
هر کس بـه نـام . هرگز چنان نامدار نشده بودند در عالم که در آن عهد بودند. معمور نشده بود که در عهد نوح بود

کردند و قبول نمی، کردیاین نام را بر ایشان عرضه م، شدند و هر چند نوحنازیدند و مست میو حرمت خود می
موجی است که از دریای معنـی برآمـده ، زیرا صورت پرست بودند و این نام، کردنددر این نام به خواری نظر می

الیمسـه «: چشمهای صورت پرستان را زهره نباشد که در اینجا نگرند تـا خـود را بـه هفتـاد آب نشـویند کـه. است
  .»االالمطهرون

هـا را بـه اشـک بشـویید و دیده، بینید که چه عظیم است و چه بزرگ استن نام را نمیاگر شما ای: گفتنوح می
تـوانم بـر شـما مـن تـا مـی، کنیدزار زار بگریید و بر نابینایی و محرومی خویش واقف شوید و اگر شما نوحه نمی

ه حقیقتهـای شـما در این ساعت ک. کنم خدا مرا خود نام نوح کرد برای آنکه نوحه گر شما خواهم بودننوحه می
کننـد امـا ای مـیچنانکه رنجور را چون مرگ نزدیک آیـد نوحـه، امیدوارانه، کنمنوحه می، غرقاب هالکت است

پیشـرت آیـد و دسـت در صـورتهای . بینیدبینم شما نمیمن می، دارند و چون این غرقاب هالکت استهم امید می
اغرقوا فادخلوا نـاراً فلـم یجـدوا لهـم «: اما نوحۀ ناامیدانه که کنممن بر باالی کشتی باشم هم نوحه می. شما زند

چون این نام را خوار داشتند و تعظیم این نام نکردند و نوح را که دالل دولـت ایـن : یعنی. »دون الله انصاراً من
دابر القوم  فقطع«: نگوسار کرد عاقبت عزت این نام ایشان را بگرفت و نامهای ایشان را، التفات نکردند، نام بود

  .و الحمدلله رب العالمني» الذین ظلموا
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  فوائده رزقنا الله من موائدهمن  المجلس الثانی
الغالب علی الکون بمـا قضـی و قـدر قسـم المواهـب علـی البشـر ، الحمدلله الذی فلا بني عجائب الفطر

میـادین صـنعه و تـدبريه  نافذ مشیّته و انقاد کل جبار فی زمام الذل بحسن تقدیره و استکان کلّ کائن فـی
و اشـهد ان ال الـه اال اللـه ، احمده و الحمد مدعاه لزواید نعمـه و اشـکره و الشـکر مسـتزید لغرائـب کرمـه

وحده الشریک له و اشهد ان محمداً رسول الله الملـک الخـالق المبعـوث اىل مکـارم االخـالق الباعـث 
لیـه و علـی آلـه و اصـحابه و ازواجـه الطیبـني الناهی عن اتباع الهوی و الزلل صلی الله ع، بحسن العمل

  .الطاهرین و سلم تسلیماً کثرياً
  

  مناجات
بـه ، انـداین ممالیک و عبید و نیازمندان که به نیازهای صادق و نیتهای خـالص در ایـن موضـع جمـع آمـده! ملکا

. را از هـر یـک بـازمگريامداد الطـاف خـود . همه را به سعادات و مرادات دین و دنیا آراسته دار، امید رحمت تو
. شجرۀ نهاد هر یک را بـه ثمـرۀ طاعـات آراسـته گـردان. خفتگان خواب غفلت را به تنبیه لطف خود بیدار گردان

قاعدۀ ملـک . که ملجاء اقاصی و ادانی روی زمني است از تاب آفتاب نوائبش نگاه دار، شاه معظم، پادشاه وقت
س دار مستقیمش را به اَمداد و حفظ و اصناف تائید رایـت دولـتش را بـه آیـت نصـر و طغـرای سـعادت و . مؤسـّ

انصـار و . اقالیم ربع مسکون را از معدلت و سلطنت او سالهای دراز خاىل مگردان. فريوزی و بهروزی آراسته دار
 همـه را سـعادت و اقبـال افـزون، اند و کمر طاعت او بر میان دارندارکان دولت را که کاله جاه از خدمت او یافته

  .دار
ناصـر ، قـامع البدعـه، ناصـح الملـوک و السـالطني، نصري االسـالم و المسـلمني، ینمجلس موالنا فالن الملّه و الدّ

مفتی البشر که استاد ناصح و مربی مشفق این دعاگوی است و التفات خاطر مبارک وی بـه ، منشی النظر، الشریعه
سـبب سـعادت دیـن و ، ایاسـتگی ذات کـه او را دادهایـن آر، خداونـدا، هیچ جا از احوال این داعی جدا نیسـت

دعای مادر و پـدر ، آن دعایی که فرض و حتم است و افتتاح و ختم سخن جز بدان دعا نشاید. دنیاوی وی گردان
همچنانکه این ضـعیف را ، خداوندا ایشان را در پناه افضال خود آسوده دار. است که نشو و نما دهندۀ این نهالند

  .بر سر ایشان دار، جناح و پراحسان خود. ناح تربیت خود برپوریدندبه زیر پر و ج
ـــــــدر و مـــــــادری کـــــــه نـــــــاز آرنـــــــد«  پ

 

 »انبیــــــــــا عقــــــــــل و روح را دارنــــــــــد
 

همـه را بـه . همـه را در نـور حضـور رحمـت خـویش دار، انـدبزرگان و خویشـان و دوسـتان کـه اینجـا جمـع آمـده
  .برحمتک یا ارحم الراحمني، لناصرینیا اله العالمني و یا خري ا. دارالسالم جمع گردان

  هـــــر کـــــه از مـــــا کنـــــد بـــــه نیکـــــی یـــــاد«

 

ــــاد ــــه نیکــــی ب ــــدر جهــــان ب ــــادش ان  »ی
 

علمای ملت و واعظان امت را سنت آن است که در افتتاح اقامت این خرب به حدیثی از احادیث طیبۀ سـید اوالد 
صـراط المسـتقیم قـدم زنـدو در همـان خواهـد کـه بـر همـان اکنون این دعاگوی مخلص مـی. بنی آدم افتتاح کنند

  .منهاج قویم سلوک نماید
 گـــــر تـــــرا بخـــــت یـــــار خواهـــــد بـــــود«

ــــــدان بحســــــاب ــــــی عاشــــــقی م ــــــر ب   عم

 

ـــــود  عشـــــق را بـــــا تـــــو کـــــار خواهـــــد ب
 »کـــــان بـــــرون از شـــــمار خواهـــــد بـــــود

 

رج مـن مـن خـ«: صلی الله علیه و سـلم قال رسول الله: انه قال رضی الله عنه روی عن عمر بن الخطاب: حدیث
ذل المعاصی اىل عز التقوی اغناه الله بالمال و اعزه بالعشرية و من رضی من الله بالیسـري مـن الـرزق رضـی اللـه 



۲۶ 

  .»عنه بالقلیل من العمل
آن ، آن محتسـب شـهر شـریعت رضـی اللـه عنـه ترجمۀ حدیث و پارسی خرب آن است که امريالمؤمنني عمر خطـاب

ابلـیس را زهـرۀ آن ، چون درۀ عدل در دست امضای اقتضای عقل گرفـتآن مردی که ، عادل مسند اصل طریقت
» ان الشـیطان لیفـرّ مـن ظـّل عمـر«: کـه، جیـب دىل بشـکافد، نبود که در بازار وسوسۀ خویش به طـراری و دزدی

به روغن ، صادقی بود در خدمت که هرگز دهر پر مداهنت. راه وفاق او نزد، عاشقی بود بر حضرت که هرگز نفاق
  .فرق دیانت او چرب نکرده بود، تخیان

 زهــــــــــــره دارد حــــــــــــوادث طبعــــــــــــی«
ـــــی ـــــر م ـــــه پ ـــــا ب ـــــکم ـــــوی فل ـــــریم س   پ

 

 کـــــه بگـــــردد بـــــه گـــــرد لشـــــکر مـــــا
 »زانکـــه عـــرش اســـت اصـــل و جـــوهر مـــا

 

کـه  اگـر مـرا، »و من اتبعـک«: و ای معاتب عتاب» حسبک«: ای مخاطب خطاب» لولم ابعث لبعثت یا عمر«
، تـرا کـه عمـری بـه حکـم عـدل، بريون نفرستادندی» الک لما خلقت االفالکلو«به پیغامربی از حجرۀ  محمدم

ای از فضـایل او به میدان رسالت آخر زمانیان فرسـتادندی ایـن عمـر کـه شـمه» بلغ«اهمیت آن بودی که با منشور 
: آن مـردی کـه قمـر در خـدمت او کمـر بسـتی کـه، کند از سید ممالک و خواجۀ مسـالکچنني روایت می، شنیدی

پیش از همه شراب اتحاد . نطق صدق زد او بود، اول مرغی که درسحرگاه محبت» اقرتبت الساعه و انشق القمر«
  .نوشید و قبای استعداد پوشید

ـــــــــاییم« ـــــــــی م ـــــــــۀ اســـــــــرار اله  گنجین
 بنشســــــته بــــــه تخــــــت پادشــــــاهی مــــــاییم

 

 بحــــــــــــر درر نامتنــــــــــــاهی مــــــــــــاییم
ــــاییم ــــاهی م ــــه م ــــا ب ــــاه ت ــــه زم  »بگرفت

 

نه سمک در زیر زمـني ، نه مشعلۀ فلک، هنوز نه ولولۀ مَلَکْ بود، ازار شهود ننشسته بودنددر ب، هنوز گذریان وجود
هنوز نقاشـان قـدر ایـن صـفۀ گـچ انـدود صـف آسـمان را پـردۀ الژوردی ، نه سماک بر افالک درخشیده، جنبیده

نـور وجـود مـن کـه  فضای این چار طاق عناصر در بیدای وجود نزده بودنـد کـه، هنوز فراشان قضا، نکشیده بودند
مست گشتم » قل«هست گشتم و به شراب » کن«به امر ، لمعان نموده» انا ارسلناک«از مشرق ، صبح شهود بود

ای را زهرۀ آن نبود که پایۀ تخت آدم را هیچ فرشته، بر در سراپردۀ آدم نزده بودند، نوبتیان قضا، تا نوبت نبوت من
  .ببوسد

  مقصـــــــــــــود ز عـــــــــــــالم آدم آمـــــــــــــد«

 

 »آدم آن دم آمـــــــــــــــد مقصـــــــــــــــود ز
 

  .مستخربان روزگار به استفسار حال من آمدند، چون به عالم وجود آمدم
ــــــــــــالک ــــــــــــو ورای اف ــــــــــــند ت  ای مس
 طغــــــــــرای جــــــــــالل تــــــــــو لعمــــــــــرک
ـــــــت ـــــــره پیش ـــــــت مه ـــــــه و هف ـــــــه حق  ن
ــــــــــو ــــــــــت ت ــــــــــش صــــــــــفحات رای   نق

 

ـــــوده ـــــو و خـــــاک ت ـــــدر ت  خاشـــــاک، ق
 منشــــــــور والیـــــــــت تــــــــو لـــــــــوالک
 دســـــت تـــــو و دامـــــن تـــــو زان پـــــاک

ــــــت اال ــــــا خلق ــــــوالک لم ــــــالکل  »ف
 

مربان منشـور عمـل توکیـل اکـه همـۀ پیغـ! گفتم چه جای این اسـت. تویی در شهر شریعت، که محمدا تویی عادل
، تبجیـل اسـماعیل و خلـت خلیـل، حدیث شـیث، مؤانست موسی، درسِ ادریس، فتح نوح، دم آدم. انددرمن یافته

  .همه با من است
ــــا عجــــب اســــت ــــرد دان ــــتی وجــــود م  کش

  آن نیســـت عجـــب کشـــتی کـــه بـــه دریـــا بـــود

 

ـــا عجـــب اســـت ـــه چـــاه مـــرد بین ـــاده ب  افت
ــا عجــب اســت ــزار دری ــتی ه  »در یــک کش

 

  .مستان خرابان شرک را حد زنم. ام تا رندان محلت کفر را ادب کنمای؟ آمدهمحمدا به چه کار آمده



۲۷ 

خموشـان آن ، آن صـدیقان صـادق، روزی مهرت عالم و سرور بنی ادم نشسته بـود و صـحابه در پـیش او حلقـه زده
آید و آن هزار دستان بوستان » قل«راز را با حضرت بی نیاز فرستاده بودند تا آن عنقای عالم غیب به آواز ، ناطق

رج دُر اسـرار بگشـاد و سـر دِ�ُ، مهـرت عـالم. معرفت به شاخ گل آید و نوای عاشقانه بسراید و مراد دین و دنیا برآید
مـن خـرج مـن ذل المعاصـی اىل «: ب معنـی نهـاد و چنـني فرمودکـهاین لفظ بر نطع بازرگانان جانباز جانان طلـ

بی تهمت ریا و غفلت به صـحرای پرهیزگـاری و ترسـکاری نهـد و کیمیـای ، هرکه قدم از ذل معصیت» عزالتقوی
اره افکنـد و بـه قـدم مجاهـده سـوی انـوار ارۀ امّـارۀ مکّـتقوی را به دست طلب معنی بـر مـس نفـس سـحارۀ غـّد

  .این بنده را بی مال توانگر گرداند، کمال فضل الهیت به محض لطف ربوبیت» اه الله بالمالاغن«، مشاهده رود
 بـــــس کـــــه شـــــنیدی صـــــفت روم و چـــــني«

ــــل ــــرص و بخ ــــی ح ــــی ب ــــه دل بین ــــا هم  ت
ــــــدم ــــــر ق ــــــه زی ــــــرش ب ــــــه و ع ــــــای ن  پ

 هســــــــت او چنــــــــان: گــــــــاه وىل گویــــــــد
 او ز همــــــــــه فــــــــــارغ و آزاد و خــــــــــوش

 

ــــــني ــــــنایی بب ــــــک س ــــــا مل ــــــز و بی  خی
 نــــی بــــی کــــرب و کــــنيتــــا همــــه جــــان بی

 دســـــت نـــــه و ملـــــک بـــــه زیـــــر نگـــــني
ـــــد ـــــدو گوی ـــــاه ع ـــــني: گ ـــــت او چن  هس

 »چـون گـل و چـون سوسـن و چـون یاســمني
 

  .توانگری به کثرت مال دانند، عامالن. پرهیزگاری سرمایۀ او باشد، تقوی پريایۀ او گردد
ــــــدارد از آب زالل« ــــــه خــــــرب ن ــــــی ک   مرغ

 

 »منقـــــار در آب شـــــور دارد همـــــه ســـــال
 

تـوانگری دل اسـت نـه ، تـوانگری» غنـی القلـب الغنـی المـال، الغنی«: فرماید مهرت عالماند که میردهاما غلط ک
گلغونـۀ حمـرت بـر ، بـه صـنع صـانع و ابـداع مبـدع، از مکان کان فـانی، درمی چند و دیناری چند. توانگری مال

وی کشـیده و بـه کـورۀ امتحـان  ای بـرنقشی و دایره، بان رعنااضر، رنگی و هنگی به وی داده، صفحات او کشیده
چه الیق عشقبازی بنـدگان حضـرت و شـاهان بـا غـريت ، گشنت پیشه کرده، درآورده دست به دست و شهر به شهر

  .باشد
 مـــه دوش بـــه بـــالني تـــو آمـــد بـــه ســـرای«

  مـــه کیســـت کـــه او بـــا تـــو نشـــیند یـــک جـــای

 

ــــتم کــــه ز غــــريتش بکــــوبم ســــروپای  گف
 »شــــبگرد جهــــان دیــــدۀ انگشــــت نمــــای

 

رب توانگری از آن دانند که در دار الضّـ، اما عاشقان حضرت حق، اندن توانگری از این دانند اما غلط کردهعاقال
  .سبیکۀ راز و سکۀ نیازدارند، نماز

 ارملـــــک تعـــــاىل در حـــــق عـــــالم غـــــّد«
  زمانـــه بـــر مثـــل لعبـــت اســـت مـــرد فریـــب

 

 نــــدای فــــاعتربوا کــــرد یــــا اوىل االبصــــار
 »وارچو نیک درنگری زنگی است مردم خـ

 

و هـر بـاری کـه بـادی ، آنجـا طبلـی دیـد آویختـه در پهلـوی درخـت افکنـده. ای رفتاند که روباهی در بیشهآورده
روباه چون بزرگی طبـل بدیـد و بلنـدی آواز . آواز بلند به گوش روباه آمدی، شاخ درخت بر طبل رسیدی، بجستی
همۀ روز تا به شـب بکوشـید . واز او باشداز حرص طمع دربست که گوشت و پوست او درخور شخص و آ، بشنید

چون بـدانجا . و به هیچ کاری التفات نکرد تا به حیلۀ بسیار به طبل رسید که گرد طبل خارها بود و خصمان بودند
  :حه آغاز کرد کهنو، همچون عاشقان دنیا به شب هنگام مرگ. هیچ چربویی نیافت، رسید و آن را بدرید

ـــ« ـــن ب ـــد دام ای ـــد و دری ـــیدم بش ـــتص  رت اس
 خـــام ایـــن برتاســـت و کـــار دل ســـوخته گشـــت

 

 درد شـد و شکسـت جـام ایـن برتاســت،مـی
 »ایــن برتاســت، نــه تمــام دیــن ضــایع و دنیــا

 

شـکار شـکار ، به آواز طبل التفات نکنند، در این بیشۀ روباه، اما روشن چشمان معرفت و سرمه کشیدگان حضرت
  .باقی جویند



۲۸ 

 نــدآن شــب روان کــه در شــب خلــوت ســفر کن«
 

ــد ــر کنن ــارت نظ ــه حق ــروان ب ــاج خس  »در ت
 

  او را چه جای پروای آواز دهل است؟، است» قل«آن را که در گوش آواز وحی 
  ســـوری کـــه در او هـــزار جـــان قربـــان اســـت«

 

ــی ســامان اســت ــان ب  »چــه جــای دهــل زن
 

  ٭
 بــــاش و بــــا کــــرب پلنــــگهمــــت بــــاز بــــا«

  کــــم کــــن بــــر عنــــدلیب و طــــاووس درنــــگ

 

ـــه شـــکار و ـــه گ ـــا ب ـــگ زیب ـــه جن ـــريوز ب  پ
 »کاینجــا همــه آواســت و آنجــا همــه رنــگ

 

، نقد دل را از کان حقیقت جویند وزر خالص اخالص از آنجا حاصل کنند و سکۀ شهود بروی نویسند، و صادقان
نی هر کـس ایـن . برآرند» سبحانی ما اعظم شأنی«سکۀ ، ابایزید وار از عني عشق، سر در بازند، حسني منصوروار

انی ألجد نفـس «: محمدی باید تا از چمن یمن این گل چیند که. ونه هر دل این درد تواند کشید، دیدزر را تواند 
  :مجنون صادق باید تااین رمز بغمز آرد که. »الرحمن من قبل الیمن

  ارادوالیخفواقربهــــــــــا عــــــــــن محبهــــــــــا«

 

ــــرب ــــی الق ــــرب دل عل ــــراب الق ــــب ت  »فطی
 

  .بس کاهل استاما راهرونده ، راه بس نزدیک است! ای دوست من
 بـرمهر زمان زین سبز گلشـن رخـت بـريون مـی«

 زنممی» هب ىل ربّ«تخت وخاتم نی و کوس 
 نهـــمبـــه دریـــا مـــی، بیـــنمهرچـــه آب روح مـــی

 آینه استچونمنوجهان درپیشمن چون طوطی
ـــه تلقـــني مـــی ـــم از پـــس آیین ـــدهرچـــه عقل  کن

 از بــــــرون تابخانــــــۀ طبــــــع یــــــابی نــــــزهتم
ــــــۀ دل ــــــاختم آیین ــــــافتم آب، س  حیــــــات ی

ـــان  ـــر زب ـــاکنون» ان نعبداالصـــنام«ب ـــودم ت  ب
  امدرقـــالدۀ ســـگ نـــژادان گرچـــه کمـــرت مهـــره

 

 آورمبــه کــف مــی، عــالمی از عــالم وحــدت
 پـرممـی» انااللـه«طور و آتش نی و در اوج 

 بـرمدر آتـش مـی، یـابمهرچه نقـد عقـل مـی
ــذورم و جــز خویشــنت مــی  ننگــرمالجــرم مع

 آورممن همان معنی به صورت در زبـان مـی
ـــرم ـــی منظ ـــرخ بین ـــاق چ ـــار ط  وز ورای چ

 هم خضر و هم اسکندرم، گرچه باور نایدت
 شــد رهــربم» انــی الاحــبّ اآلفلــني«دل بــه 

 »قیمتـــی تـــر گـــوهرم، در طویلـــۀ شـــريمردان
 

، کردنـی اسـت نـی گفتنـی و ایـن دنیـا، دانـی کـه ایـن کـارنمـی، در همۀ نقدها نَبَهْرهوی ، ای در همۀ کویها بیگانه
او آرند که چون به راه حق آشـنا گشـت و دیـدۀ دل می رحمة اللّه علیه ابراهیم ادهم را. نه داشتنی، استگذاشتنی 

، تـن بگـداختی، رقّ چـه افتـادت در دقّ! ابراهیمـا: گفتنـد. درباخت، هرچه داشت، به عیب این جهان بینا گشت
بـه صـبوری ، شدی در مملکـت بلـخموی ، کام وجودت تلخ گردانید و در زلف مسلسل دین، حرارت مرارت هجر

  شه رخ زدی؟، تلخ
ــر شــود او پســت،از حــال گدانیســت عجــب  گ

ــــــم ــــــر اده ــــــو، روزی پس ــــــی آه ــــــدر پ  ان
 کــــز لــــذت بــــویش، دادیــــش یکــــی شــــربت

ــــ ــــه ســــر کــــوی تحّی ــــه کــــس ب ــــد هم  رگفتن
ــرغ ــی م ــه یک ــلیمان ب ــه س ــود آنک ــو ب ــام ت  از ن

ـــه ـــود آنک ـــو ب ـــاد ت ـــارت، از ی ـــه اش ـــد ب    محم

 

 ســـرافکند، هتیـــغ غـــم تـــو از ســـر صـــد شـــا
 ماننــــد صــــبا مرکــــب شــــبدیز درافکنــــد
 مســتیش بــه ســر بــر شــد و ز اســب برافکنــد

ــد تــاج و، مســکني پســر ادهــم«  »کمــر افکن
 در ملکـــت بلقـــیش شـــکوه و ظفـــر افکنـــد
 غوغــای دو نیمــه شــدن انــدر قمــر افکنــد

 

نـدایی . مـرا حجـت نـی قاضی عادل دیـدم و، زندانی دیدم و مرا قوت نی: گویدمی رحمة الله علیه ابراهیم ادهم
، طلبـیاگـر مـنعم مـی، از جـان بـرآ، و اگـر وصـل جانـان خـواهی، به کار درآ، اگر ملک جاویدان خواهی: شنیدم
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بـاد شـو تـا یعقـوب . نامۀ بلقیس به تو دهد، هدهد شو تا سلیمان. خواهی بندگی کنو اگر نعمت می، عاشقی کن
  .رنگني مباش، چون تذرو. خرب وصل یوسف از تو پرسد

آوازۀ ملـک . در دوران زمـان نظـر کـرد. در اقلـیم جهـان سـفر کـرد. هدهد روزی چندی از پیش سلیمان غایب شـد
سـر از دریچـۀ ، سلیمان بر تخت ملک نشسته بود ولشکر سلیمان مستمع و هر روز بامداد کـه آفتـاب. بلقیس بیاورد

خلعت نور بخشیدی جن و انـس بـه اطـراف  خاکیان را، تیغ زر اندوه از قراب مشرق برکشیدی، عقبۀ کوه برکردی
آشـنا گشـته کـه چـه مـی، بـا مـیش، فرمـایی؟ گـرگکه چه مـی، شر و شور درگذاشته، شري. آمدندتخت سلیمان می

گویی؟ شاهني و تذرو منقار نقار در باقی کرده که فرمان چیست؟ اگر موری در جوف صخرۀ صما غمـی و همـی 
  .ش را بشنیدی و بدانستیمضمون غم وهم و حرکات، سلیمان، گفتی

پـريزن از . در انبان آرد پريزنی درآمد و آن آرد پـريزن را بریخـت، از راه سرعت حرکت، به حکم توسنی، روزی باد
زن ، تهور باد به تظلم به حضرت سلیمان آمد که ای ولیعهد امر حق و ای فیصل اعاجیب مقامات و مهمـات خلـق

بــه رســم ذات » ویرســل الریــاح«فعــل ، شــدمــی» وســخرناله الــریح«درویشــم بــاد کــه بــه حکــم توســت در میــدان 
تـا بـار دیگـر ، یا باد را ادب کـن، تاوان آرد من از باد بستان. نامحسوس خود در انبان آرد من آمد و آردم بریخت

  .گرد دست رست بیوه زنان نگردد
تـاوان آرد ، برویـد از کسـب زنبیـل بـافی مـن. هم باد را ادب کنم و هم ترا ضـمان و غرامـت بکشـم: سلیمان گفت

از بهـر حـق ، پريزن بدهید و باد را به زندان حبس کنید تا بدانیـد کـه بـادی را کـه نـه مکلـف اسـت و نـه مخاطـب
فـرو ، و جـوان را بـه ظلـم کبـاب کننـدظالمـانی را کـه دل پـري » لمـن الملـک الیـوم«عدل . کنندپريزنی حبس می
  .»والتحسنب الله غافالً عما یعمل الظالمون«نخواهد گذاشنت 

ـــــــــــــاه«  اذا خـــــــــــــان االمـــــــــــــري و کاتب
ـــــــــل ـــــــــم وی ـــــــــل ث ـــــــــل، فوی ـــــــــم وی  ث

 

 و قاضـــــی االرض داهـــــی فـــــی القضـــــاء
ــــماء ــــی الس ــــن قاض ــــی االرض م  »لقاض

 

  ٭
 فلیتـــــــــــک تحلووالحیـــــــــــاة مریـــــــــــره«

ــــــک عــــــامر ــــــی و بین ــــــذی بین ــــــت ال  ولی
ــــــال هــــــنيم اذا صــــــّح ــــــود فالم ــــــک ال   ن

 

ــــــاب  ــــــام غض ــــــی واالن ــــــک ترض ولیت
ـــــــراب ـــــــالمني خ ـــــــني الع ـــــــی و ب  وبین
  .»و کـــــل الـــــذی فـــــوق الـــــرتاب تـــــراب

 

  ٭
ـــــام« ـــــه هش ـــــک روز صـــــوفئی ب ـــــت ی  گف

ـــــــــت ـــــــــوایی توس ـــــــــی ن ـــــــــتا پرزب  روس
ــــو ســــیاه چــــو شــــب  خــــون مــــا شــــد ز ت

 ریجِپــــــــیش هشــــــــام کــــــــوفی از صَــــــــ
 گــــــرم شــــــد زان حــــــدیث ســــــرد هشــــــام
ــــــــد کهــــــــرتان انصــــــــاف  گفــــــــت خواهن

 نیدم مـــــــن از تـــــــو ایـــــــن دیـــــــدمآن شـــــــ
 و خطـــــــــــر دارد کانکـــــــــــه او دانـــــــــــش

 ســـــــــتم از مصـــــــــلحت ندانـــــــــد عـــــــــام
 آفتــــــــــابی کــــــــــه در جهــــــــــان گــــــــــردد
  آفتـــــــاب اصـــــــل چـــــــرخ و گـــــــنج آمـــــــد

 

ــــام ــــون آش ــــري خ ــــو ش ــــا همچ ــــای زم  ک
ــــــت ــــــدایی توس ــــــجدی گ ــــــا مس  هرکج
 نــــان تــــو گــــر ســــپید شــــد چــــه عجــــب؟
ــــری ــــای گ ــــای ه ــــت ه ــــی گف ــــن هم  ای
ـــــوش کـــــرد آن جـــــام ـــــم ن ـــــک از حل  لی

ــــــز راه  ــــــک ن ــــــتخفافلی ــــــل و اس  جه
ـــــــت بخشـــــــودم  آنـــــــت بخشـــــــیدم، این

ــــــــاج ســــــــر دارد ــــــــالش شــــــــاه و ت  م
ـــــــــــد خـــــــــــام ـــــــــــام از ادب ندان  انتق
ــــــان گــــــردد؟ ــــــاش کــــــی نه ــــــر خف  به
 »گرچــــه خفــــاش از او بــــه رنــــج آمــــد
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چنانکـه سـید . به ذات پاک ذوالجالل که قدم از قدم برندارند روز حساب تا از عهدۀ این سه سئوال بريون نیایند
عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیمـا ابـاله و : الیرفع المومن قدماً عن قدم حتی یسال عن ثلث«: فرمایدعالم می

  »عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه
  :ای را فرو نگذارند تا از عهدۀ این سه سئوال بريون نیایدفردای قیامت هیچ بنده

  یکی سئوال کنند که عمر عزیز را درچه گذاشتی؟
  به چه چیز رسانیدی به سر؟ دوم آنکه جوانی

  سوم آنکه دنیا را از کجا جمع کردی و به کجا به کار بردی؟
: باش تا داغ عزل بر گوش مدعیان زننـد و ایـن نـدا بـه سـمع عالمیـان دردهنـد کـه. هر کس را در دنیا دعوی است

آریـم و همـه را زبانهـا مهـر  ها را برداریم و همه را به صـحرا بـريونامروز روزی است که پرده» یوم تبلی السرائر«
  »هذا یوم الینطقون«: کنیم

 ای حریقــــــــــــان آتــــــــــــش شــــــــــــهوات
 چنـــد از ایـــن حـــرص و چنـــد از ایـــن شـــهوت
 چنـــد از ایـــن هـــزل و چنـــد از ایـــن هـــذیان
 چنــــد از ایــــن مکــــرو چنــــد از ایــــن تلبــــیس
ـــــــب ـــــــن ســـــــرای مـــــــرد فری  الحـــــــذر زی
 در بهــــــــــــــار حیــــــــــــــات بفرســــــــــــــتید
ــــــد امــــــروز  کــــــوس دولــــــت همــــــی زنی

ــــــــه ــــــــرکیس ــــــــد ب ــــــــای امی ــــــــد ه  دوزی
 ای خـــــــدایی کـــــــه لطـــــــف تـــــــو ســـــــازد

ــــــــ ــــــــو مرّص  ع کــــــــردزرگــــــــر صــــــــنع ت
  شــــــــــبه معــــــــــذرت ز مــــــــــا بپــــــــــذیر

 

 وی غریقـــــــــــان قلـــــــــــزم خطـــــــــــرات
 ت؟چنــد از ایــن فســق و چنــد از ایــن زالّ

ــد از ایــن طامــات؟ ــد از ایــن فعــل و چن  چن
 چنــد از ایــن رســم و چنــد از ایــن عــادات؟

 یـــــــن ربـــــــاط پـــــــر آفـــــــاتزالهـــــــرب 
ــــی خــــوش ســــوی رمــــیم و رفــــات  نفس

ـــــــــــاز ن برکشـــــــــــید ـــــــــــاتي  از دل رای
 ایـــن دم لطـــف و رحمـــت اســـت وصـــالت
 ســــــــال و مــــــــه را وظیفــــــــۀ میقــــــــات
ـــــــــۀ اوقـــــــــات ـــــــــن حلی  گـــــــــوی زری
 »ای کــــــــــریم از قــــــــــالدۀ طاعــــــــــات

 

تـن را . دل را بگـوی تـا عافیـت را بـدرود کنـد. زهر بیماریش چون شکرنوش کن. پوینده چون باد باش، در طلب
زهر بـال ، موج بسیار بیند و هر که دعوی محبت کند، لب دریا کندای بر بگوی تا سالمت را تربا دهد که هرکه خانه

  .و محنت بسیار چشد
  تــــا درنزنـــــی بـــــه هـــــر چـــــه داری آتـــــش«

 

 »هرگـــز نشـــود حقیقـــت وقـــت تـــو خـــوش
 

بسـم اللـه الـرحمن : بگـو کـه. سالسل جالجل اجزای عاشقان را به الحان قرآن بجنبان، بیار ای مقریقرأ المقری 
  .الرحیم

ــــــــه« ــــــــم اال ل ــــــــباببس ــــــــبب االس  مس
 ورضــــــــیت بــــــــالرحمن ربــــــــی محســــــــناً
 و رجـــــــوت مغفـــــــره الـــــــرحیم المرتجـــــــی

 مســــــــتی؟، ای عمــــــــر بــــــــه بــــــــاد داده«
 درهــــــــــای جفــــــــــا همــــــــــه گشــــــــــادی
ــــا تــــو بســــته اســــت  عهــــدی کــــه خــــدای ب
ــــــــــی شــــــــــکایت  پیوســــــــــته چــــــــــرا کن
  حســــــرت چــــــه خــــــوری نــــــدارت ســــــود

ــــــــــــواب ــــــــــــتح االب ــــــــــــاده و مف  لعب
 فهــــــو الــــــذی یعطــــــی بغــــــري حســــــاب

ــــــــــعندالــــــــــذنوب الغــــــــــافر ال  »ابوّت
ــــــــن هواپرســــــــتی؟ ــــــــد از ای ــــــــا چن  ت
ـــــــــتی ـــــــــه ببس ـــــــــا هم ـــــــــای وف  دره
ــــــــــتی ــــــــــدای را شکس ــــــــــد خ  آن عه
ـــــــــــا و تنگدســـــــــــتی ـــــــــــج و عن  از رن
ــــتی ــــج هس ــــه رن  »گــــر نیســــت شــــوی ب
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از فـیض فضـل اوسـت ، هرکـه را عـزی اسـت. بسم الله نام آن ملکی است که رستگاری بندگان در رضای اوسـت
هرکجـا . فنـای آدمیـان بـه ارادت اوسـت. به مشیت اوسـت از کمال عدل اوست بقای عالمیان، ی استهرکه را ذلّ

ار باریـک کـه برمیـان خسـتۀ قهـر اوسـت از زیـر زنّـ، هر کجا ذلیلـی اسـت، آراستۀ خلعت کرم اوست، عزیزی است
از ریشۀ طیلسان که بـر کتـف عارفـان افکنـده اسـت » وهو العزیز القدیر«: آید کهاین آواز می، بیگانگان بسته است

  .»و هو اللطیف الخبري«: آید کهاین آواز می
سلیمان چون بشنید که بلقیس . بسم الله آن نامی است که بلقیس را در عهد سلیمان از دست تلبیس ابلیس بازستد

: ای بنوشت در دو انگشت خط کهنامه، بردخلقی را مسخر خود کرده است و از راه حق به باطل می، در شهر سبا
هدهد را پیک ساخت به رسوىل از حضرت خـویش بـه والیـت ، »له الرحمن الرحیمانه من سلیمان و انه بسم ال«

آن گمراهان فرستاد تا آن منقطعان بادیۀ تهمت را به نور مشعلۀ هدایت از ظلمـت ضـاللت برهانـد و بلقـیس را از 
  .دست تلبیس ابلیس به صحرای تحقیق و تقدیس آرد

ره . بر گوشۀ کنگرۀ ایوان بلقیس نشست. ر والیت ضاللت شدد، بر اوج هوا طريان کرد، آن مرغک ضعیف به پرفر
. بدان روزن درپرید. از خلوت خانۀ بلقیس به صحرا باز گشاده، جست تا به حضرت بلقیس در رود روزنی دیدمی

زخمی بر سـینۀ بلقـیس زد و بـه نظـاره در گوشـۀ طـاق ، نامۀ دعوت بر کنارش نهاد و به منقار. بلقیس را خفته دید
  .ق نشستاشتیا

که تواند بود که به چندین حجاب و دربنـد درآیـد و مـا ، لرزه بر وجودش افتاده که این، بلقیس از خواب درجست
بنـدهای آهنـني درگـذرد  را به قهر زخم خویش بیدار کند؟ خصمی عظیم باشد که به چندین ایوانهای حصـني و در

سطری دید ، نامه را باز کرد. لمانی دید بر کنارش افتادهای در دعوت مسنامه. متحري شد. سر بر کرد و کسی را ندید
. صید باز ایمـان شـد، کبک دلش. ای زددلش در صمیم سینۀ میم شعله. نبشه چشمش بر نقطۀ بای بسم الله افتاد

مرغ ضـعیف دیـد بـر گوشـۀ ، ناگهان، کردآخر این نامه را پیکی بباید و چشم را بمالید و گرد خانه نظر می: گفت
پیکی بدین کوچکی و پیغامی بـدین ، این مرغ باشد؟ ای عجب، پیک این نامه: با خود گفت. رای نشستهطاق س
  !عظیمی

عقل است ، اره و مراد از هدهدنفس امّ، حضرت حق است و مراد از بلقیس، مراد من از سلیمان! ای دوستان من
زند و این بلقیس نفس را از خـواب می ای در سینۀ بلقیسکه در گوشۀ سرای بلقیس نفس هر لحظه منقار اندیشه

  .کندکند و نامه بر او عرض میغفلت بیدار می
ـــــــار« ـــــــب ای عاشـــــــقان خـــــــوش رفت  طل

 هـــــــني ره صـــــــحرا، تــــــا کـــــــی از خانــــــه
ــــــــارغ ــــــــا ف ــــــــاهدی و م ــــــــان ش  در جه
 زیــــن ســــپس دســــت مــــا و دامــــن دوســــت
 خیـــــــــــــز تـــــــــــــا زاب روی بنشـــــــــــــانیم
ــــــــــــکنیم ــــــــــــیم و در ش ــــــــــــازی کن   ترکت

 

ـــــــار ـــــــريین ک ـــــــوان ش ـــــــرب ای نیک  ط
ــــــا ــــــه ت ــــــ، کــــــی از کعب  ارهــــــني در خّم

ـــــــــه ـــــــــدح جرع ـــــــــیاردر ق  ای و ماهش
ــــار ــــۀ ی ــــا و حلق ــــوش م ــــپس گ ــــن س  زی
 ارگــــــرد ایــــــن خــــــاک تــــــودۀ غــــــّد
ـــــــازار ـــــــزاج را ب ـــــــی م ـــــــس زنگ  »نف

 

  .و نفعنا الله ایانا و ایاکم و صلی الله علی نبینا محمد و آله اجمعني
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  من کالمه افاض الله علینا عمیم انعامه المجلس الثالث
مولج الضیاء فی الظالم و الظالم فی الضیاء محیـی ، متوحد بالکربیاء المتفرد بخلق االشیاءالحمدلله ال

قدمه منزه عن تقدیر االبتداء ، تعزز بالمجد و الثناء و تعاىل عن الزوال و الفناء، االموات و ممیت االحیاء
فـی وصـف صـمدیته ه عقـول العقـال و برقـت تغرقت فی بحار سـرمدی، و بقاؤه مقدس عن توهم االنتهاء

سـید االنبیـاء و امـام االتقیـاء و ، علوم العلماء و نشهد ان ال اله اال الله و نشـهد ان محمـداً عبـده و رسـوله
شفیع األمة یوم الجزاء و خري من عرج به اىل السماء اىل محل الکرامه و االصطفاء صلی الله علیه و علی 

الصدق و الوفاء و علـی عمـربن الخطـاب الفـاروق  معدن، علی ابی بکر الصدیق: آله و اصحابه خصوصاً
بني الحق و المـراء و علـی عثمـان ذی النـورین ذی الحلـم و الحیـاء و علـی علـی بـن ابیطالـب صـاحب 

  .السیف و السخاء و علی جمیع المهاجرین و االنصار و االمناء و سلم تسلیما و کثرياً
  

  مناجات
، تحف تحیات و صـالت صـلوات بـه روان پـاک سـید المرسـلني، در این لحظه و در این ساعت! ملکا و پادشاها

ایـم بـر خاشـاک از آسـیب چنگـال گربـۀ های اعمال نهـادهبیضه، در رسان رسول الله محمد، چراغ آسمان و زمني
. ما را هنگی و قوتی بخش تا ربـوده نشـود! خداوندا، کاهربایی دارند در دل ما، ماهرویان عمل. شهوت نگاه دار

دل مـا را کـه . پاک و طیب گردان، به توفیق مجاهده، شوره گشته است، گشتۀ ما را که از آب شور حرص تن شوره
تابـۀ طبـع مـا را از . به بـاران توفیـق و خضـر طاعـات مـزین گـردان، ها پای کوب گشته استاز خیل خیال وسوسه

، بـريون خواهـد رفـنت، بـه وقـت مـرگ چـون مـرغ جـان مـا از قفـص قالـب. صدمۀ سنگ سـنگني دالن نگـاه دار
پـر و بـال خـوش بزنـد و بـه نشـاط بـی اکـراه ، مرغ روح ما را بنما تـادر آرزوی آن، شاخهای درخت سبز سعادت

  .بريون پرد
ــــــــت الهــــــــی« ــــــــه عنای ــــــــو ب ــــــــم ت  ه

 از ظلمــــــــــــــت تــــــــــــــن رهــــــــــــــاییم ده
 روزی کـــــــــه مـــــــــرا ز مـــــــــن ســـــــــتانی
ـــــاز ـــــی ب ـــــن ده ـــــه م ـــــرا ب ـــــه م  و آن دم ک
ـــــــردم ـــــــور گ ـــــــرین ن ـــــــو ق ـــــــا ت ـــــــا ب  ت

ــــــز چــــــر ــــــه ک  اغ دور اســــــتآن ســــــایه ن
ـــــــــانی ـــــــــا نه ـــــــــیکس و رخته ـــــــــن ب  م
ــــــــاد ــــــــرگ فری ــــــــنم ز م ــــــــد ک ــــــــا چن  ت
ــــــان کــــــه رای اســــــت  گــــــر بنگــــــرم آنچن
  از خـــــــــورد گهـــــــــی بـــــــــه خوابگـــــــــاهی

 

 آنجــــــا قــــــدمم رســــــان کــــــه خــــــواهی
 بـــــــــا نـــــــــور خـــــــــود آشـــــــــناییم ده
 ضــــــایع مکــــــن از مــــــن آنچــــــه دانــــــی
ـــــداز ـــــر مـــــن ان ـــــک ســـــایۀ لطـــــف ب  ی
ــــــــردم ــــــــور ز ســــــــایه دور گ  چــــــــون ن
ـــــت ـــــور اس ـــــراغ ن ـــــه از چ ـــــایه ک  آن س

ـــــ ـــــیه ـــــو دان ـــــان ت ـــــس بیکس  ان ای ک
ــــاد ــــرگم از اوســــت مــــرگ مــــن ب  گــــر م

ـــرگ ـــه م ـــرگ ن ـــای اســـت، آن م ـــل ج  نق
 وز خــــــــوابگهی بــــــــه بــــــــزم شــــــــاهی

 

  .»والناشطات نشطا«: که
عـن النبـی » دُرر االخبـار«لقـد جـاء فـی  صلوات اللـه علیـه افتتاح مقاالت به حدیثی کنیم از احادیث مصطفوی

کیف اصـبحت یـا «: حارثه صباح یوملها و اکمل التحیات و اسناها انه قال علیه افضل الصلوات و اعال المختار
عزلت نفسی عن الدنیا فاظمـاءت : ان لکل حق حقیقه فما حقیقة ایمانک؟ قال: اصبحت مومناً قال: حارثه؟ قال

ل النـار نهاری و اسهرت لیلی فکاءنی انظر اىل عرش ربی بارزاً و کـانی انظـر اىل اهـل الجنـه یتـزاورون و اىل اهـ



۳۳ 

  .»هذا عبدا نوّر الله قلبه بنور جالله«: ثم اقبل اىل اصحابه وقال» اصبت فالزم«: یتغاوون فقال النبی
: به حارثه کرد و گفت، روزی میان یاران نشسته بود روی صلی الله علیه و سلم چراغ آسمان و زمني، سید المرسلني

  امروز چون برخاستی از خواب؟! ای حارثه
  .مؤمن بی گمان و تقلید، مؤمن حقیقی، مؤمن راستی. برخاستممؤمن : گفت

 نشســـــتیم،آن جـــــای کـــــه احـــــرار نشـــــینند«
ــــالیم ــــه وب ــــدۀ صــــد گون ــــه در عه ــــدیم ک  دی
ـــود ـــق ب ـــرزش ح ـــه آم ـــود ب ـــه مقص ـــارا هم   م

 

ـــــرار گزیدنـــــد ـــــدیم، وان کـــــار کـــــه اب  گزی
 خــود را بــه یکــی جــان ز همــه بــاز خریــدیم
ــــه مقصــــود رســــیدیم ــــه کــــه ب ــــة لل  »المن

 

نشـان ایمـان تـو . هر راستی را نشانی است و هر حقیقتی را عالمتی است: فرمود که صلی الله علیه و سلم ربپیغام
  چیست؟
تشنه صـرب کـردم و ، به روز. من از دنیا دور شدم که دنیا را دام غرور دیدم و حجاب نور دیدم! یا رسول الله: گفت
بیننـد و آسـمان را مـی، چنانکـه خلـق، بیـنمشم ظاهر میبیدار بودم و این ساعت معني عرش رحمان را به چ، شب

گريند و اهـل دوزخ را کنند و کنار میمیان بهشت یکدیگر را زیارت می، بینم به این چشم ظاهراهل بهشت را می
  .شنومکنند و فریادشان به گوش ظاهر میبینم که غریو میبا این چشم می

بینـی هـم بـر ایـن روش آنچـه مـی. راه راسـت دیـدی، یـافتی: »فالزم اصبت«: فرمود صلی الله علیه و سلم رسول
بعـد از آن . زیرا دیـدن دیگـر اسـت و ملـک شـدن دیگـر، تا آنچه دیدی مقام تو شودو ملک تو شود، محکم باش

نـده آن ب، ایـن بنـده: »هذا عبد نوّر الله قلبه بنـور جاللـه«: رو به یاران کرد و فرمود صلی الله و علیه و سلم رسول
  .عزو جل است که خدای

  آن ســـــــــرمه کـــــــــش بلنـــــــــد بینـــــــــان«

 

ـــــــــــینان ـــــــــــن درون نش ـــــــــــاز ک  »در ب
 

  .چشم دل این مرد را سرمۀ معرفت کشیده است و چشم و دل او را منور گردانیده است
 گـــر پـــردۀ هســـتیت بســـوزی بـــه ریاضـــت«

ـــار ـــونني بیکب ـــویش و ز ک ـــوی از خ ـــان ش  پنه
ــت ــی اس ــالم نف ــن ع ــد، ای ــوان دی ــات ت   در اثب

 

 خلق در آن استاینکهورطهون شوی زینبري
 بـــر دیـــدۀ تـــو ایـــن ســـرآنگه بعیـــان اســـت
 »سرگشته در این واقعه این خلق از آن اسـت

 

، چون حارثه طاعت خود را پیش آورد که روز به روزه بودم و شب بیدار و از دنیا دور شدم تا اینها دیدم و شـنیدم
نیـاز ، به لطف او را بیدار کرد که نماز خـود را مبـني لله علیه و سلمصلی ا رسول، شنوندبینند و نمیآنچه خلق نمی
  .آن به عنایت و بخشش حق دان، خود را مگو

 از مــا و خــدمت مــا چیــزی نیایــد ای جــان«
  دارالمــــــالم کــــــردی، دارالســــــالم مــــــا را

 

 هـــم تـــو تمـــام گـــردان، هـــم تـــو بنانهـــادی
ــــا را ــــالم م ــــردان، دارالم ــــالم گ  »دار الس

 

تی تی و . طفالن در فر و جمال آن باز حريان شدند. د از دست شاه به دستوری بر گوشۀ بام نشستباز سپیدی پری
ندانند که آن باز بـه . از بهر تی تی و توتوی ایشان نشسته است، پندارند که آن باز سلطانکنند و از دور میتوتو می

یعنـی مگـو کـه روز چنـني کـردم و شـب » جاللـه نور الله قلبه بنور«. عنایت پادشاه به گوشۀ آن ویرانه نشسته است
اال بگو که آن خداوندی که روز را منور کرد و شب را مسرت کرد به عنایت خویش و بخشش خویش بـر ، چنان کردم

  .دل و دیدۀ من رحمت کرد
ــد«  دل کیســت کــو حــدیث خــود ودردخــود کن

 

ــد ــا رس ــا کج ــبش دل ت ــه جن ــود ک ــدا ب  »!پی
 

عارفـان از . زاهدان از عمل اندیشند که چنني کنیم و چنـان کنـیم» کونوا من ابناء االزلالتکونوامن ابناء العمل و «



۳۴ 

  .های و هوی عمل خود نیندیشند ازل اندیشند که حق چنني کرد و چنان کرد و از
ـــــــد« ـــــــدیم زنن ـــــــون دم از ق ـــــــان چ  عارف

 

ـــــد ـــــان دو نـــــیم زنن  »هـــــای و هـــــورا می
 

  »الزاهد یقول کیف اصنع و العارف یقول کیف یصنع«
ـــــه مـــــن چـــــه کـــــنم«  زاهـــــد از تـــــرس گفت

ــــــد ــــــه او چــــــه کن  عــــــارف از عشــــــق گفت
ـــــــوی خـــــــودی ـــــــه س ـــــــود ب ـــــــر آن ب  نظ
 نظــــــر ایــــــن بــــــود بــــــه ســــــوی خــــــدا
ـــــــــال ـــــــــی االعم ـــــــــدین ف ـــــــــر الزاه  نظ
ـــــــــال ـــــــــن االعم  صـــــــــحوة الزاهـــــــــد م
ـــــــــــد ـــــــــــرب متکـــــــــــا الزاه ـــــــــــل ال  عم
ـــــــــــّرب ـــــــــــری نفســـــــــــه بفعـــــــــــل ال  ذای
ــــــــــــدود ــــــــــــدی مع  ذاک احســــــــــــانه م
 ذاک فـــــــــــی االرض عمـــــــــــره یفنـــــــــــی

 و رجـــــــازاهـــــــد انـــــــدر میـــــــان خـــــــوف 
  مســــــــکن الزاهــــــــدین فــــــــی ذاالفــــــــرش

 

ــــــنم ــــــني محــــــن چــــــه ک ــــــان چن  در می
 عجـــــب از بهـــــر مـــــن خـــــدا چـــــه تنـــــد
 کــــه کــــنم نیــــک و نگــــروم بــــه بــــدی
 نگـــــــــرد دائمـــــــــا بـــــــــه روی خـــــــــدا
 نظـــــــر العـــــــارفني فـــــــی اضـــــــمحالل
 ســـــــکرة العـــــــارف مـــــــن االجـــــــالل
ـــــــد ـــــــدی الواح ـــــــارف ل ـــــــح الع  مطم
 ذاک للحــــــــق شــــــــاهد فــــــــی الســــــــرّ
ـــــــدود ـــــــادم المح ـــــــق ه ـــــــارف الح  ع

 فــــــی البقــــــاء ســــــماءعــــــارف الحــــــق 
ـــــــی ـــــــارفوق حج ـــــــق ط ـــــــارف الح  ع
ـــــــرش ـــــــی ذی الع ـــــــارفني ف ـــــــة الع  هم

 

  آه تا او چه کند؟: گویدآه آه چه کنم من؟ عارف می: گویدزاهد می
ـــــک روزه راه« ـــــی ی ـــــر مه ـــــد ه   ســـــري زاه

 

ـــا تخـــت شـــاه  »ســـري عـــارف هـــر دمـــی ت
 

  ٭
ـــــــال« ـــــــود آن جم ـــــــو را،رخ چـــــــو بنم  ت

 

 »تــــــو را، پــــــاک بــــــر بــــــود آن کمــــــال
 

  ٭
ـــه ســـوی او ز حقیقـــت خـــربیهرکـــه آ«  یـــد ب

 التفــــــاتی نبــــــود همــــــت او را بــــــه علــــــل
 ز خــویش هرکــه از خــود متالشــی شــود و محــو

ــــل ــــه حل ــــی ب ــــد صــــافی متحل  جــــوهری بین
 تــو بــه صــورت چــه قناعــت کنــی از صــحبت او

 

ــــــری ــــــد اث ــــــریت بنمان ــــــدر او از بش  ان
 گـــر همـــه علـــت گـــريد ز علـــی تابـــه ثـــری
 بـــه ســـوی او کنـــد از عـــني حقیقـــت نظـــری

ــــــتمکن  ــــــانوریم ــــــد ج ــــــده در کالب  ش
 »کـه اوشـدد گـری، رود گر شود تو به تحقیق

 

  ٭
  زاهــــــدی چیســــــت؟ تــــــرک بــــــد گفــــــنت«

 

 »عاشــــقی چیســــت؟ تــــرک خــــود گفــــنت
 

  
  حکایت

پادشاه عهد ما را برداد و عـدل و ! خداوندا رعیت پرسی، خدای ترسی، عادىل، عالمی، اند که پادشاهی بودآورده
. بعضی اهل قلم که تدبري ملک را از مدبرات امر تعلیم کرده بودند. امريان بودند و آن پادشاه را انصاف ثابت دار

را زهره نبودی که گـرد  یمکرو تزویر و مظلوم شکن. نرفتی اال به خريات، قلمشان چون قلم فرشته در دست راست
وان قیامـت و بعضـی همچون نامۀ مؤمنـان در دیـ، در دیوان روشنایی دادی، ایشان یدفرتها. دفرت و قلمشان گشتی

  .جانباز، اهل شمشري و عَلَمْ بودند، بندگان
ــــوم« ــــو م ــــزم چ ــــیم و در ب ــــو آهن   در رزم چ

 

 »بـــر دوســـت مبـــارکیم و بـــا دشـــمن شـــوم
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پادشـاه او را از همـه . در علـم او را قـدرتی نـی، در قلم او را هرنی نـی. ود بی دست و پا تر از همهبیک غالمی 
، ن بود و راز ایشان با او گفتی و راز او با ایشان نگفتی و خلعتها و جامگیهای اواشتر از ایدوسترت داشتی و مقرب
عنایـت ، چنانکـه در قصـۀ یوسـف و بـرادران، کشیدسرمۀ حسد در دیدۀ ایشان می، وسوسه، از ایشان افزون بودی
و اخـوه احـب ىل  اذ قالوا لیوسـف«خاییدند از غضب و حمیت که پنهان دست می، و برادران. پدر با یوسف بود

بـه چـه صـورت او را بـر مـا چنـدین فضـیلت ، به چه خـدمت، آخر به چه هرن: گفتندبا هم به خلوت می، »ابینامنا
بینایان بیننـد ، بر دل و رخ او داغ عداوت بنویسند تا چون بهم رسند، نماید؟ و چون کسی بد کسی گوید در غیبت

  .و نابینایان هم گمان برند
ــــــــدآنهــــــــا کــــــــه محققــــــــان و«  ره بینانن

ـــــد ـــــس ندرانن ـــــردۀ ک ـــــرم پ ـــــه ک ـــــیکن ب   ل

 

 داننــــداحــــوال تــــو را یکــــان یکــــان مــــی
 »راننـــدمـــی، رودزان ســـان کـــه زمانـــه مـــی

 

بداندیشـی و بـدگویی ایشـان مـی، پادشاه و آن غالم خاص در پیشانی امريان و در چشم ایشان و در گفـت ایشـان
فرماید مر رسول را از می تعاىل چنانکه خدای. پیداست البد اثر غیبت در پیشانی و درچشم ایشان و گفت. دیدند

  .کردنددانستند و نادانسته میاما می، »ولتعرفنهم فی لحن القول«: بهر غیبت منافقان که
ـــــی«  دان و مگـــــو تـــــا نشـــــود رســـــواییم

 

 »هســــــت در گنجــــــایی، زیبــــــایی مــــــرد
 

آن . حاىل او را رسوا نکنیم، آن روز توبه کند باشد که پیش از» یوم تبلی السرائر«. روز رسوائی خود در پیش است
اگر بی انصاف اسـت . دست اوست، دست. حاکم است. جوشیدند که چه کنیم پادشاه استامريان با یکدیگر می

  که گوید که خطاست؟، که گوید که مگو؟ و اگر روز را شب گوید
 گــــوییگــــر قامــــت ســــرو را دوتــــا مــــی«

ــن دل و زهــره کــه راســ ــدر همــه عــالم ای  ت؟ان
 

 گــــوییور مــــاه دو هفتــــه را جفــــا مــــی
 »گـــویی؟تـــا بـــا تـــو بگویـــد کـــه چـــرا مـــی

 

  ٭
ــــــ« ــــــجنّن ــــــی و هــــــی جّن ــــــاا بلیل   ت بغرين

 

ــــــدها ــــــة النری ــــــا مجنون ــــــری بن  »و اخ
 

  ٭
ـــو« ـــر ت ـــا عاشـــقیم ب ـــه،م ـــر آین ـــو عاشـــق ب  ت

  جهـــــان را ســـــیه کـــــنم، از دود آه خـــــویش

 

ــــو ــــر ت ــــاه ب ــــا را نگ ــــه، م ــــدر آین ــــرا ان  ت
ــــد دیگــــ ــــا هــــیچ صــــیقلی نکن ــــهت  »ر آین

 

و ای بـرادران اگـر شـما را صـرب ، ای امـريان: گفت، روزی از آن امريان یکی که گرم دماغ تر بود و بی صربتر بود
چیسـت؟ : اگـر بگویـد کـه، زانو زنم به خدمت سلطان و خاک بر سر کنم، امروز بروم. مرا باری صرب نیست، هست
  :بگویم

 گفتـــی کـــه سرشـــک تـــو چـــرا گلگـــون شـــد؟
   ریخـــــت دلـــــمتـــــو مـــــی خونابـــــۀ ســـــودای

 

ــد ــویم چــون ش ــیدی راســت بگ  :چــون پرس
 »ز ســر بــريون شــد، چــون جــوش بــرآورد

 

  ٭
 کـــارم چـــو زغـــم بـــه جـــان رســـانیدی بـــس«

  از پوســـت بـــرون رفـــت مکـــن بـــی رحمـــی

 

ــــس ــــان رســــانیدی ب ــــه جه ــــه هم  دودم ب
ــس ــانیدی ب ــه اســتخوان رس ــارد ب  »چــون ک

 

صـرب : گفـت. »الصرب مفتاح الفـرج«روزی چند صرب کن که  اال از بهر خاطر ما، گوییای برادر راست می: گفتند
  .تا فرصت نگاه داریم: کنم تا چه شود؟ گفتند

  کـــه بـــی هنگـــام آوازی دهـــد، مـــرغ را بینـــی«

 

 مــرغ بــی هنگــام را، ســر بریــدن واجــب آیــد
 

ت رحمت خوش طبع و گشاده باشد و با ما خندان باشد آن ساع، روزی که پادشاه: وقت کدام باشد؟ گفتند: گفت
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آن سـاعت کـه دلهـای شـما : فرماید کهمی صلی الله علیه و سلم رسول» اغتنموا الدعاء عندالرقه«. در جوش باشد
، وقـت حاجـت خواسـنت اسـت، آن سـاعت، سـوزی و نیـازی پیـدا شـود، های شما پـر آب شـودتنگ شود و دیده

  .حاجتها بخواهید، غنیمت دارید که آن ساعت در رحمت باز است
ـــ« ـــوی، اد ســـحرای ب ـــه کـــوی آن سلســـله م  ب

ــــه روی ــــد م ــــود نباش ــــر آب خ ــــک ب  ور زان
 

ــــم بگــــوی  اگــــر باشــــد روی، احــــوال دل
ــــده ــــرا ندی ــــار م ــــوی، ایزنه ــــیچ مگ  »ه

 

  ٭
دل ، پادشـاه ازل و ابـد را شـکار عزیـز. تا روزی پادشاه شکارهای عجب کرده بود و سخت شادمان و خندان بود

زهی تقاضای رحمت کـه بنـدگان را بگریزانـد بـه غـريت و . »بده المؤمنان الله یفرح بتوبة ع«: عاشقان است که
  .بیگانه کند و باز شکار کند به رحمت

ــــازی« ــــی س ــــريه نطع ــــاک ت ــــه ز خ  ای آنک
ـــــایم ـــــداری ق ـــــه ب ـــــی و گ ـــــات کن ـــــه م   گ

 

 هــــر لحظــــه در او صــــنعت دیگــــر بــــازی
 »زهـــی صـــنعت بـــا خـــود بـــازی، احســـنت

 

ای شـاه : جملـه بـه خـدمتش زانـو زدنـد و گفتنـد، فتنديات را باز امريان چون شاه را شادمان دیدند ودرهای رحم
چـون ، مدتهاست که ریسمان دل ما گره بر گـره اسـت، عادت کرم تو نبود این، چند و چند؟ آخر ما را کشتی! عالم

  .رشتۀ تب برتس از شب دودآلود و از شفق خون آلود
ـــــدن« ـــــده خری ـــــون بن ـــــاموز کن ـــــف بی  از زل

ــــه دا ــــه ب ــــاد رس آن را ک ــــادفری ــــو درافت  م ت
ــــو کــــه در دام ــــه دام ت ــــدم ب ــــا صــــرب گزیدی  م
 زین رو که رضای تو بـه انـدوه تـو جفـت اسـت
ـــار ـــه یکب ـــورد ب ـــت خ ـــاریم غم ـــن روی نی  زی
  بشــــنو ســــخن بنــــده ســــنایی و مکــــن جــــور

 

ــــدن ــــرده دری ــــه ای پ  کــــز چشــــم بیاموخت
ـــیدن؟ ـــاد رس ـــذهب فری ـــرا م ـــت ت ـــا نیس  ی
 بیچــــاره شــــکاری خفــــه گــــردد ز طپیــــدن

 چــو شــکر شــد بــه چشــیدنانــدوه تــو مــا را 
 زیــــرا کــــه شــــکر هــــیچ نمانــــد ز مزیــــدن
ـــده ســـنایی بـــه شـــنیدن  »کـــارزد ســـخن بن

 

  ام در حق شما؟چه کرده: پادشاه گفت
جنگ وقت نفسی ، در صف چنگ، داریماز جان عزیزتر چه بود؟ از رضای تو دریغ نمی، ما بندگان توایم: گفتند

بـه چـه نیـک ، ای؟ بـه چـه هـرنن را بر سر ما بدین حـد برگزیـدهای چگونه است فالنفسی جانبازیهای ما را دیده
  :اما. حاکمی و فرمان داری، بندگی؟ از ما چه تقصري آمد

  آنکــــس کــــه بــــه بنــــدگیت اقــــرار دهــــد«

 

 »بـــا او تـــو چنـــني کنـــی دلـــت بـــار دهـــد؟
 

ا اندکی خرب کن که آید؟ پادشاهی کن و ما رکند که آن بندگی لطیف است و در نظر ما درنمیآخر او چه بندگی می
  .شما نتوانید کردن، کندچه گویم؟ آنچه او می: گفت. آن کدام بندگی است؟ تا ما هم بکوشیم وهرن خود بنماییم

 گــر ســخن بــر وفــق عقــل هــر ســخنور گــویمی«
 دریابــد کــه مــن، کــو کســی کاســرار چــون بشــنود

 نهــد؟کــز وهــم پــای عقــل برتــر مــی، کــو کســی
 ش ساخت؟کوکسی کزسینه کرسی کردوازدل عر

 کز قعر ظلمت پـا نهـد یـک گـام پـیش، کو کسی
 صــاحب مشــامی کــزیمن بــویی کشــد، کــو یکــی
 کو عربه خواهد کرد از این دوزخ سرا؟، کو کسی

  گـــر دل عطـــار پســـت خـــاک نقشـــني نیســـتی

 

 با خلق کمرت گویمی، شک نبودی کاین سخن
 پــیش او هــر ســاعتی اســرار دیگــر گــویمی

 ویمیتــا ســخن بــا او بســی از عــرش برتــر گــ
 تانشــــان عــــالم صــــغریش در بــــر گــــویمی
ـــا ز ســـر هفـــت در و چـــار گـــوهر گـــویمی  ت
ـــرب گـــویمی ـــت و عـــود معن ـــا ز مشـــک تب  ت
 تا من از صـد نـوع بـا او شـرح معـرب گـویمی
ــوق هفــت اخــرت گــویمی ــعر ف ــدی ش  »از بلن
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یلت او را بـدانیم و خود را بشناسـیم و فضـ، اگر از عهده بريون نیاییم، آخر ما را امتحان کن! ای شاه عالم: گفتند
  .بعد از آن جنگ با خود کنیم نه با خیال شاه، از حسد وسوسه فارغ شویم

ـــــزم« ـــــان برخی ـــــر ج ـــــیم از س ـــــر دل ده  گ
ـــده بـــه خـــوی تـــو نمـــی   دانـــم زیســـتمـــن بن

 

ــــزم  جــــان بــــاز و از جــــان و جهــــان برخی
ـــزم ـــا از آن برخی ـــو چیســـت؟ ت  »مقصـــود ت

 

. روشنائی یابد و زود خالص بینـد، پادشاه را عادل گفته باشد، باشدمستغفر ، که هرکه رنج و بال از گناه خود گريد
اسريان و ! ای محمد. »قل لمن فی ایدیکم من االسری ان یعلم الله فی قلوبکم خرياً یؤتکم خرياً مما اخذ منکم«

یـن حالـت در در ا، اگر آن کس که شما به تقدیر نافذ او اسريید، بستگان غم را بگو که از من در این رنج و اسريی
  .بیش از آن و بِه از آن دهد، هرچه از شما یاوه شد، دل شما اندیشۀ نیک بیند

ای : گفتنـد. داردنگرد و چشـم از روی مـن بـر نمـییک هرن غالم من آن است که دایماً مرا می: پادشاه فرمود که
خاک بر سـر کارهـای . نگریم ترا، ما همه روز و شب بعد از این. این سهل کاری است، پس زودتر بگو! شاه عالم

  !از این خوشرت کار چه باشد، دیگر
  آن کــــس کــــه تــــرا بینــــد و شــــادی نکنــــد

 

ـــاد ـــر و ســـیه کاســـه و ســـرگردان ب  »ســـر زی
 

بعد از این سالح مـا روی : جمله امريان از این شادی سجده کردند و سالحها از خود گشادند و انداختند و گفتند
بـا خـود . کردنـدصف کشیدند و بر روی پادشاه نظـر مـی. خانه و فضلی بسیاری به در حّج، صالح ما کوی تو، تو
  :گفتمی

  مسی از زر بپالوی و می الفی چه سـود اینجـا؟

 

 بینـیامتحانچوسنگالفیایکه رسواگردی
 

  ٭
  دعــــــوی عشــــــق کــــــردن آســــــان اســــــت«

 

ـــــان اســـــت ـــــل و بره ـــــک آن را دلی  »لی
 

هرچه آنجاست از کو و دهل بگو تا همه را بر بام قصر آرنـد و ، برو به طبل خانه: در گوش حاجب خاص گفت که
همه چپ و راست . بیکبار بانگهای با هیبت و زلزله برخاست. رفتند و چنان کردند. از این روزن بیکبار دراندازند
مـا زاغ البصـر و «: شـودو چشـم او در رخ شـاه مانـد کـه سـیمای شـاه چـه مـی! شـودنگریستند که بارگـاه چـه مـی

  .»غیماط
، مقصـود از ایـن پادشـاه نـه پادشـاه اسـت. امريان و سپاه نیسـت. پادشاه نیست، مقصود از این قصه! ای عزیز من

: مقصـود از ایـن امـريان نـه امرياننـد بلکـه فرشـتگان هفـت آسـمانند تعاىل و تقـدس بلکه حضرت عزت اله است
  .»الیعصون الله ما امرهم«

همـه فریـاد ، مـني معـزول کـردیم و ایـن والیـت را بـه اقطـاع بـه آدم دادیـممان آمد که شـما را از مسـکن زرچون ف
در این زمني قومی آوری که فساد کنند و معصـیت و خـون ریـزی کننـد؟ » اتجعل فیها من یفسد فیها«: برآوردند که

روز و شـب بـه خـدمت مشـغولیم و بـه بنـدگی و ، کنـیو ما را معزول مـی» و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک«
  ح و تقدیس؟تسبی

  .دانم که از شما آن خدمت نیایداال من از ایشان خدمتی می، این هست: که جل جالله جواب فرمود
پیشـوای ، آن چه خدمت باشد که از فرشتگان پاک نیایـد و از بنـی آدم آلـوده بیایـد؟ رسـول کـونني، عجب: گفتند
عجایب و غرایـب هفـت آسـمان ، جلوه کردند چون شب معراج او را صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی، ثقلني

مـازاغ البصـر و «که . البته نظر از جمال الوهیت برنگرفت، را بروی عرضه کردند عرش و کرسی بر او جلوه کردند
  .»ماطغی

ــو یکســان شــود« ــزد ت ــان و آشــکارا ن  خـدمتت آسـان شـود،صحبتت پیوسته گـردد چــون نه



۳۸ 

 آفتابــــت راســــت گــــردد رو نمایــــد بــــی قفــــا
 اینـت بخـت و روزگـار، اینت اقبـال و سـعادت

  گـــویم بـــر گشـــایم راز مـــردان را ولیـــکفـــاش 

 

 هرچــه خــواهی آن شــود، ای ســایه نمانــدذره
 زنــدۀ بــا جــان بــه نــزد زنــدۀ بــی جــان شــود

 »زانکه سرگردان شـود، هرکسی طاقت ندارد
 

  .والحمدلله اوالً و آخراً و صل الله علی محمد و آله
  



۳۹ 

  رّنا الالله بمشرق انوارهمن اسراره نو المجلس الرابع
معیـد الخالیـق علـی صـعید الحشـر لیـوم ، الحمدلله مقدر الکائنات و مافیها و مدبر الموجودات و باریها

مظهـر ، وارفی لجّة الخضراء و الفلک علـی صـفحات المـاء و مزجیهـامجری الفلک الدّ، النشر و مبدیها
، الربوق سیوفها علی اعجاز العوادی و هوادیهافاذا سلت ، کتائب السحائب علی اکناف الهواء و منشیها

تبـارک اللـه ، ارسلت سهام االقطار اىل اغراض االوطار و مرامیها و نادی خطیب الرعـد علـی منـرب الغـیم
العلیم الذی الیعزب عن علمه خطرات االقـالم فـی مـدارجهاو الخطـوات االقـدام » مجریها و مرسیها«

السـمیع ، بصره اصناف الـدرر فـی اعطـاف االصـداف و مطاویهـا البصري الذی الیخفی علی، فی مجاریها
الذی یسمع برید اصوات االنام فی غلبات الظالم و دیاجیها و ترصیع االلحان مـن االطیـار علـی اغصـان 

عن نغمات اللغات و حرکات اللهجات و تقدس عـن  ّلالمتکلم بکالم قدیمی ازىل ج، االشجار و مراقیها
والیها فی القراءة تالیها و نشهد ان ال اله االالله وحـده الشـریک لـه و نشـهد رسوم رفع ظروف و حروف ی

ان محمداً عبده و رسوله صلی الله علیه و علی اله خصوصاً علی ابی بکر التقی و علی عمر النقی و علی 
  .الوفی و علی جمیع المهاجرین و االنصار و سلم تسلیماً کثرياً عثمان الزکی و علی علّی

  
  مناجات

جوینـد بـه سـالمت و عبـور مـی، جان مشتاقان لقای خود را که از دریای هستی به کشتی اجتهـاد! ملکا و پادشاها
دردمندان لقای فـراق خـود را بـه مـرهم و درمـان امـان خـویش . سعادت به ساحل فضل و رحمت خویش برسان

. ر بسـتان غیـب گشـاده گـرداندیدۀ دل هر یکی را بـه تماشـای انـوار و ازهـا. صحت و عافیت ابدی روزی گردان
» اهبطـوا«ای خـدایی کـه بـه امـر . شربوان خلوت را در ظلمات هـوی و شـهوات از گمراهـی و برياهـی نگـاه دار

بـه کمـاىل فضـل خـویش از ایـن دامگـاه صـعب بـه ، مرغان ارواح ما را به دام و دانۀ قالب خاکی محبوس کردی
  .خريالناصرینیا اله العالمني و یا ، گشاد عالم غیب راه نمای

  :صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی، ابتدای کالم و آغاز پیام به حدیثی کنیم از احادیث رسول صادق
ان لله تبارک و تعاىل عباداً امجاداً محلهم فی االرض کمحل «: ح االخبار عن افصح االخیار انه قالروی فی اصّ

  .»رر اخرج الدّاخرج البُرّوان وقع علی البح رالمطران وقع علی البّ
: و قاصی صلی الله علیـه و سـلم رهنمای دانی، پناه مطیع و عاصی، کلید هر مراد، فرماید مصلح هر فسادچنني می

سلطان بی کیف را در جهان آب ، خداوند بی حیف را، مبدع طباق هفت آسمان را، خدای خالق زمني و زمان را
  .و گل بندگانند پاک تر از جان و دل

ـــــــــــودۀ الســـــــــــتندآنهـــــــــــا کـــــــــــه ر«  ب
ـــــــــــــزل درد ـــــــــــــد، در من ـــــــــــــته پاین  بس

ـــــــــا شـــــــــربت بیخـــــــــودی چشـــــــــیدند  ت
ـــــــــني ـــــــــني و غ  هرگـــــــــز، رســـــــــتند ز ع

ـــــک گـــــام ـــــه ی ـــــس ب  چـــــاالک شـــــدند پ
 ربرخاســـــــــــــــته از ســـــــــــــــر تصـــــــــــــــّد
ــــــاقی ــــــت ب ــــــه دوس ــــــود و ب ــــــانی ز خ  ف

ــــــــدایــــــــن طایفــــــــه  انــــــــد اهــــــــل توحی
 

 از عهـــــــــد الســـــــــت بـــــــــاز مســـــــــتند
 در دادن جــــــــــان گشــــــــــاده دســــــــــتند
ـــــــــاز رســـــــــتند ـــــــــد ب ـــــــــیم و امی  از ب

ـــــــــــــــــتنددل در از ـــــــــــــــــد نبس  ل و اب
 از جـــــــوی حـــــــدوث بـــــــاز جســـــــتند
 بــــــــر مســــــــند خــــــــواجگی نشســــــــتند
 ایــــــن طرفــــــه کــــــه نیســــــتند و هســــــتند
ـــــــاقی همـــــــه خویشـــــــنت پرســـــــتند  »ب

 



۴۰ 

ظاهر و بـاطنش را از ریـا و ، ای را شایسته مقام قرب گرداند و او را شراب لطف ابد بچشاندچون بنده تعاىل حق
مشاهد لطف خفی گردد به چشـم عـربت در حقیقـت ، نجایی نماندمحبت اغیار را در باطن او گ، نفاق صافی کند
آنگه از مصنوعات ملـول گـردد و بـه . رسدنگرد و از مقدور به قادر میکند از مصنوع به صانع میکون نظاره می

غـذای او ذکـر محبـوب . عقبی را بـر خـاطر او گـذر نمانـد، دنیا را پیش او خطر نماند. محبت صانع مشغول گردد
نـه روی اعـراض و نـه سـامان ، گـدازدنازد و جان در محبت محبـوب مـیتنش در هیجان شوق معبود میگردد و 
کل اعضاش از حرکت طبیعـتش ممتنـع گـردد ایـن ، چون بمريد و حواس ظاهرش از دور فلک بريون آید، اعرتاض
با خلق مردگـان » الرب اموات عند الخلق احیاء عند«ر ظاهر را بودولیکن باطن از شوق و محبت پر بود همه تغیّ

  .و نزد حق زندگان
زینهار خلقند در روزی به برکت ایشان باز شـود ، بدیشان بالها دفع شود، این بندگان رحمت عالمند: فرماید کهمی

گـنج روان باشـند حیـات بخـش ، بر مثال بارانند هرجا که بارند مبارک باشـند و برکـت باشـند. و در بال بسته شود
صدفها پر در کند و درو ، گندم و نعمت بار آرد و گر بر دریا بارد، ی باشند باران اگر بر زمني باردآب زندگان، باشند

  .گوهر رویاند
قالب و صورت آدمیان است که به برکات صحبت اولیا آراسته گردد و ، مراد از این خشکی: بعضی محققان گویند

دها و منارهـا و معبـدها و پلهـا و رباطهـا و عمل و زهد و نیاز و شفقت و مرحمـت و خـريات و صـدقات و مسـج
انـد و از ایشـان این همه خريات ظاهر در عالم از صحبت آن بندگان حاصل شده است و از ایشان دزدیـده، غريآن
زنده گردانیدن دلهاست و بینا شدن دلها و روشن شدن دلها از صحبت ایشان ، اند و مراد از باریدن بر دریاآموخته

  .وعروس جان به جواهر علم و معرفت و شوق و ذوقو آراسته شدن ن
ـــــــــد« ـــــــــردۀ عینن ـــــــــه پ ـــــــــزان ک  آن عزی

ــــــــــۀ مجاهــــــــــده ــــــــــدگــــــــــاه در عقب  ان
 انــــــد و هــــــم مســــــتندهمــــــه هــــــم بــــــاده

 نیســــــت گشــــــته همــــــه ز غــــــريت هســــــت
 جسمشـــــــــــــان تـــــــــــــا والیـــــــــــــت آدم
 خمشــــــــــانی ز جــــــــــان بــــــــــآیني تــــــــــر
 جانفروشــــــــــــــان بارگــــــــــــــاه عــــــــــــــدم
 همـــــــــــــه از روی افتقـــــــــــــار و ولـــــــــــــه
 نـــــــــور دیـــــــــدم درو رونـــــــــده یکـــــــــی

ـــــــه ـــــــرد از آن والیـــــــت دور ک ـــــــی ک  هم
 خواســــــــتم تــــــــا در آن طریــــــــق شــــــــوم
 عاشـــــــقی زان صـــــــف ســـــــقیم صـــــــحیح

ـــر ـــت ب ـــه دس ـــت ک ـــاد و گف ـــن نه ـــت: م  بیس
ـــــــر ســـــــوی الیجـــــــوز و یجـــــــوز ـــــــاز پ  ب

 

 در خرابـــــــــــات قـــــــــــاب قوســـــــــــینند
ــــــــس مشــــــــاهده  انــــــــدگــــــــاه در مجل

 همــــــه هــــــم نیســــــتند و هــــــم هســــــتند
 عَلَـــــــم بـــــــی نیـــــــازی انـــــــدر دســـــــت
ـــــــــالم ـــــــــت ع ـــــــــا نهای ـــــــــان ت  اسمش

ـــــــــ ـــــــــانی ز قن ـــــــــرترش ـــــــــريین ت  د ش
 خرقـــــــــه پوشـــــــــان خانقـــــــــاه قـــــــــدم
 الشـــــــــــده در جمـــــــــــال اال اللـــــــــــه
 همچــــــو مــــــاهی رونــــــده بــــــر فلکــــــی

ـــــه ـــــورخرق ـــــر ن ـــــابش پ ـــــه ت ـــــان ب  هاش
 خواســــــــتم تــــــــا از آن رفیــــــــق شــــــــوم
ـــــیح ـــــک فص ـــــوش لی ـــــد خم ـــــم آم  پیش

ــدین جــا کــه جــای ــو نیســت، هــم ب  جــای ت
 »رشـــته در دســـت صـــورت اســـت هنـــوز

 

از بهشت و دوزخ و ارواح و اجسام ، از دل بريون کردند، لله بودتا بر در حجرۀ دل ساکن شدند و هرچه ما سوی ا
، پس چـون بـدین مقـام رسـیدند. طالب و طلب و مطلوب: پس سه چیز آمد. االترک طلب حق نکردند، و غري آن

» والتقولـوا«: از سـرادقات عـزت خطـاب. برگـردن وجـود خـود دیدنـد» ثالث ثالثـه«زنار ترسایی ، درنگریستند
  .فرد مطلق باقی ماند، ان دیده و عقل در برابر داشتند که طالب و طلب فانی شدچند، بشنیدند
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ــــۀ اوســــت  زان مــــی خــــوردم کــــه روح پیمان
ـــــه مـــــن آمـــــد   آتشـــــی در مـــــن زد، دودی ب

 

ــل ــه عق ــدم ک ــۀ اوســت، زان مســت ش  دیوان
 »زان شــــمع کــــه آفتــــاب پروانــــۀ اوســــت

 

نه حسن مانـد نـه خیـال نـه وهـم ، ن طالع شدچو» افمن شرح الله«لمعان ینبوع اعظم جالل قدس حق از مشرق 
  .ماند و نه عقل ماند

ــــویی؟« ــــه پ ــــداری چ ــــن ره ن ــــای ای ــــا پ  تن
 از ایـــــن رهـــــروان مخـــــالف چـــــه چـــــاره
 اگـــــر عاشـــــقی کفـــــر و ایمـــــان یکـــــی دان
 تـــــو جـــــانی و انگاشتســـــتی کـــــه شخصـــــی
ـــــــابی ـــــــا نجـــــــویی نی ـــــــز را ت ـــــــه چی  هم
 یقــــــني دان کــــــه تــــــو او نباشــــــی ولــــــیکن

 

ـــدانی ـــت ن ـــای آن ب ـــه، دال ج ـــویی؟ چ  ج
 چـــــو بـــــر الفگـــــاه ســـــر چـــــار ســـــویی
ـــگ خـــویی ـــل رعناســـت آن تن ـــه در عق  ک
ــــــــبویی ــــــــتی س ــــــــی و پنداش ــــــــو آب  ت
 جـــز ایـــن دوســـت را تـــا نیـــابی نجـــویی

 »تــــو اویــــی، چــــو تــــو در میانــــه نباشــــی
 

ای را مسلط کند بر رحم مادران کـه او را ملـک فرشته تعاىل پس حق، آنگه عَلَقه آنگه مضغه، آدمی اول نطفه بود
بـريون از ، نشان صورت برداشته بـود، آن فرشته از لوح محفوظ. نقش کن! فرمان آید که ای فرشته. ام گوینداالرح
فرمـان آیـد کـه ای ، چون نقش صـورت تمـام گشـت عزوجل برابر رحم بایستد و نقاشی کند به فرمان خدای، رحم
کند و هیچ کس ندانـد کـه جـان چـه چیـز  بعد از آن جان اندر وی ترکیب، باز رو که ما را با وی سری است! فرشته
  .بعد از آن امر آید که بنویس رزق او را و عمل او را و بنویس که شقی است یا سعید. است

گوشـت و اسـتخوان و پوسـت ، سرش که از گـل بـود. جان را فرمان داد که تا سَرِ وَیْ اندر آمد، آدم را چون بیافرید
  .تا همۀ فضلها از خدا بیند، خود را همه گِل دید تن، چشم باز کرد. آن باقی همه گل، کُشت
، رفتروزی از فساد خانۀ خویش بريون آمد و به سوی بیابان می از بنی اسرائیل بود که» عازم«اند از قصۀ آورده

نده ها آکقومی دید که کِشْت کرده بودند و تیمار داشته تا کشتشان تمام رسیده و بلند شده و دانه، تا رسید به جایی
  .آتش آوردند و آن همه کشت را سوختند. الیق درودن و خرمن کردن شد، شد

ــــــــت ــــــــود گف ــــــــا خ ــــــــب: ب ــــــــل، ای عج ــــــــني دخ ــــــــوخنت چن ــــــــی، س ــــــــان نم ــــــــد؟دریغش   آی
کوشید تا آن سـنگ را مردی دید که با سنگی می. رفت تا رسید به جاییاز آنجا درگذشت و حريان و بتعجب می

کوشـید تـا هـر نست از جا جنبانیدن سنگی دگر آورده و پهلوی آن نهاده میتواتوانست برگرفنت و نمینمی. بردارد
  .بجنبانید نتوانست برگرفنت. دو را بهم برگريد

توانـد از جـا چـون مـی، توانست از جا جنبانیدن اکنون که دو شد و گرانرت شـدنمی، ای عجب تا یکی بود: گفت
  .هر سه را برداشت و روان شد، ن سه سنگ شدچو. پهلوی آن دو نهاد، سنگ سوم آورد، جنبانیدن؟ رفت

یکـی بـر . داشـتندگوسفندی دید که پنج کس آن را نگاه مـی. این عجایب نیز بدید و باز در بیابان روان شد، عازم
دوشـید فند را گرفته بـود و مـیسپشت گوسفند سوار شده بودو یکی گوسفند بر او سوار شده بود و یکی پستان گو

از آنجـا . اش را به دو دست گرفته بودو عازم را دستوری پرسیدن نیرا گرفته بود و یکی دنبه یکی سُروُی گوسفند
  .در شکم او سگ بچگان جمله به بانگ آمده. ماده سگی دید. رفتمی، روان شده
  !چه عجایبها دیدم: عازم گفت

  .دیدم عجایبها، در این راه که آمدم! ای شیخ: گفت. پريی را دید، چون به در شهر رسید
  چه دیدی؟: گفت
  .آتش در زدند، چون تمام شد، دیدم قومی را کِشْت کرده بودند: گفت
، اند کـه طاعتهـا کـرده بودنـدآنها قومی. خواست که به تو بنمایدمی تعاىل خدای، آن مثاىل است که خدای: گفت
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و قد منا اىل مـاعلموا «. حبطه کردعملهای ایشان را  تعاىل خداوند. ها و معصیت مشغول شدندآخر کار به مفسده
  »من علم فجعلناه هباء منثورا

  دیگر چه دیدی؟: گفت
  .توانست تا تمام قصه را بگفتنمی، خواست که برگريددیدم مردی سنگی را می: گفت

توانست آن را نمی، ترسیدعظیم و بزرگ بود و می، نزدیک او آن. این مثل مردی است که یک گناه کرد: پري گفت
جنبانیـد و چـون دیـد کـه مـی، تا آن سنگ دو شد. اندکی سبکرت شد، داشنت و از آن اندیشیدن گناهی دیگر بکردبر

همـۀ گناههـا ، گناهی و فسادی دیگر بکرد، بعد از آن سوم بار. توانست از جای جنبانیدنمی، سنگ اولني تنها بود
  .بر او سهل شد و سبک شد

  .صفت که گفته شددیدم که گوسفندی بدان ! ای شیخ: گفت
درویشانند ، پادشاهانند و آنکه گوسفند بر او سوار بود، آنکه بر پشت او سوار بود. آن گوسفند مثل دنیاست: گفت

آن مثـل مـردی اسـت کـه کـارش بـه پایـان آمـده ، اش را گرفته بودکنند و آنکه دنبهکه از مردمان چیزی گدایی می
  . اندکاست و اجلش نزدیک رسیده و نمانده است اال

  چنـــــــــدت انـــــــــدوه پـــــــــريهن باشـــــــــد«

 

 »بـــــــوک آن پـــــــريهن کفـــــــن باشـــــــد
 

اال به مشقت بسیار و ، مثل آن کس است که در دنیا زندگانی نکند، و آنکه دیدی که دو شاخ گوسفند را گرفته بود
دیـدم : بازرگانان و خداوندان سرمایه و سود باشند و گفت، دوشیدندرنج و اما آنکه پستانش را گرفته بودند و می

  .کردندسگ بچگان در اندرون شکم مادر بانگ می، ماده سگی
ایشان به مثل سگ بچگانند که هنوز در شکم مادرند و بانگ می. این مثل آنهاست که سخن بیوقت گویند: گفت
  .کنند

 عقـــــل داری و بصـــــر،گـــــر در سروچشـــــم«
  مــــــاهی طمــــــع از زبــــــان گویــــــا بربیــــــد

 

 بفــــروش زبــــان را و ســــر از تیــــغ بخـــــر
ـــــیزان  ـــــرم ـــــاهی س ـــــن م ـــــد از ت  »نَبُرن

 

کجاست و در کدام محله اسـت؟ ، روداکنون خانۀ فالنه که به سیم می، آنچه گفتی، ای شیخ فهم کردم: عازم گفت
! ای بـدبخت: شیخ سه بـار بـر روی عـازم تـف کـرد و گفـت. گویند سخت شاهد است و من به هوس او آمدممی

بدین صورت ، من ملک الموتم، من شیخ نیستم. ند التفات نکردیمثلهات نمود، به گوش نکردی، پندهات دادند
زرد شدن آغاز کرد و ، در حال عازم. نمودم و این ساعت جانت را بستانم به امر حق و مهلت ندهم که آب خوری

  .جانش را قبض کرد در حال بفرمان رب العالمني. گداخنت گرفت
 ای خداونـــــدان مـــــال االعتبـــــار االعتبـــــار

ـــد ای ـــد گريی ـــد پن ـــای پن ـــه ج ـــیاهیتان گرفت  س
 پیش از آن کاین جان عـذر آور فرومانـد ز نطـق
در جهـان شــاهان بســی بودنــد کــز گــردون ملــک 
 بنگرید اکنون بنات الـنعش وار از دسـت مـرگ
ــانی درســت ــیطانی ورحم ــوانی و ش ــو حی  در ت
ـــود ـــرافیلی ش ـــا از صـــدمت صـــور س ـــاش ت  ب

 

 ای خداونــــدان قــــال االعتــــذار االعتــــذار
 ی سـپیدیتان دمیـده بـر عــذارعـذر خواهیـد ا

 فروماند ز کار نيبچشم عربت کاینپیش ازآن
 تريشان پروین گسـل بـود و سـنان جوزاگـذار

ــزه ــارتريهاشــان شــاخ شــاخ و نی  هاشــان تارت
 آن بـــوی روزشـــمار، از شـــمار هرکـــه باشـــی

 »صورت خوبت نهان و سريت زشت آشکار
 

  ٭
   ســــريتی کــــان در وجــــودت غالــــب اســــت

 

 حشــرت واجــب اســت هــم بــر آن تصــویر
  

. همـۀ معصـیتهای او را طاعـت گردانـد تعـاىل خداونـد، ای که بحقیقت توبه کنـد و بـه سـر گنـاه بـازنگردداما بنده
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، طاعت گردد و جفا، کدام بازرگان از این سودمندتر باشد که معصیت بنده» فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات«
 صلی الله علیـه و سـلم رسول. به پیشگاه رود، آشنائی گردد بر در بود، نزدیکی شود و بیگانگی، وفا شود و دوری

و زانـوی شـرت ببنـدد . فـرود آیـد، تر از آن نبود که در میان بیابان عظیم رسدفرزند آدم شادمانه، به هیچ چیز: فرمود
درنگـرد ، شـودچون از خواب بیـدار . وروی زمني را نهالني سازد و دست خود را بالش خود کند و ساعتی بخسبد
گاهی راست دود و گاهی . همه را برده، شرت رفته باشد و توشۀ راه و پای افزار و قماش وی بر سر شرت و شرت رفته

ناگـاه شـرت را . همانجا باز آید که شرت را گم کـرده بـود. دل بر هالکت بنهد. هیچ جایی اثر و نشان شرت نبیند. چپ
. »اللهم انت ربـی و انـا عبـدک«: گویده وی نهاده از شادی پیوسته میمهار در دست و پای افکنده روی ب، ببیند

مـن بنـدۀ ، از غایت شادی خطا کرد و خواست گفنت تو خدای منـی» اللهم انت عبدی و انا ربک«: این بار گفت
  .تو بندۀ منی و من خدای تو، یارب: گفت، از شادی غلط کرد، تو

از آن مـردی کـه شـرت را ، عاصی خـویش هبه توبۀ بند تعاىل خداوند: دصلی الله علیه و سلم فرمو بعد از آن رسول
  .شادتر است، یافت و به یافنت شرت شاد شد

اکنـون آن مـرد ، آن چیـز را عزیـز دارد، معنی شادی خداوند به توبۀ بنده آن است که چون بنده به چیزی شاد شود
  .ای بود که گناه کند و آن گناه او را در بهشت آردبنده: سخت عزیز باشد و فرمود که تعاىل تائب نیز نزد خداوند

  چون باشد یا رسول اللّه؟: گفتند
ایـن پشـیمانی و . خواهـدخورد و عـذر مـیآن گناه در پیش چشم وی ایستاده بود و وی هر دم پشیمانی می: گفت
روی : او را گوینـد. وزخ گـريدراه د، ای چـون روز قیامـت نامـۀ گنـاه بینـدبنـده. او را آخر به بهشت اندر آرد، عذر

معصـیتهای او را بـه طاعـت  تعـاىل از بهر آنکه توبـۀ نصـوح کـردو حـق، همه طاعت بیند، برخواند. دیگر برخوان
نـرم و گِـل را از بهـر عیسـی ، آن خدایی که ریگ را از بهر خلیل آرد و آهن را از بهر داوود موم کرد، مبدل گردانید

  .ذای فرزندان گردانید معصیتها را به طاعت مبدل تواند کردن به روزگارمرغ گردانید و خون حیض را غ
خرمـای نیکـو دیـد بـر ، زنـی بیامـد. خرمـا فروختـی» ارمقبل تّم«شخصی بود : گفت صلی الله علیه و سلم رسول
ویخـت و چون زن به دکان درآمد زن را بوسـه داد و در چـادر او درآ. در دکان اندرون بهرت دارم: گفت، تماردکان 

بـه خداونـد عاصـی گشـتی و بـه خـواهر خـود بـه مسـلمانی ، بـدکاری کـردی: گفتکرد و میآن زن او را دفع می
  .خیانت کردی

مقبل چون توبۀ نصوح . باید کردنمقصود آن است که نودانی که درمان گناه چه می، مقصود ذکر قصۀ مقبل نیست
لموا انفسهم ذکروا الله فاستغفر والذنوبهم و من یغفـر الـذنوب والذین اذا فعلوا فاحشه اوظ«: این آیت بیامد، کرد

  .آمده است» بهلول نباش«گویند این درشأن جماعتی می» اال الله
خـدمت رسـول . نـام وی ثعلبـه بـن عبـدالرحمن بـود، کند که جـوانی بـود از انصـارروایت می رضی الله عنه جابر
و در آن سرای نظر کرد چشم وی بر روی زنی افتـاد کـه خویشـنت  روزی بر در سرای یکی از انصار گذر کرد. کردی
علیه وحی فرستد بـه رسـول تعاىل نگریست ناگاه به دلش آمد نباید که خدایبایستاد در وی بقصد می. شسترا می
ه بـدان کـوه کـه میـان مکـه و مدینـ، از مدینه بريون آمـد از شـرم. نظر شهوت پشیمان شداز آن ، در حق من السالم
، آمدپرسید و آن چهل روز بود که وحی نمیکرد و رسول از وی میچهل شبانه روز بان کوه بود و زاری می، است

خواهـد بـه مـن از آتـش فریـاد مـی، ناگاه جربئیل آمد که آن بنده در میان کـوه» ودعه ربه و قاله«: تا کافران گفتند
  .دوزخ
هـر دو از . بفرستاد که ثعلبه را پـیش مـن آریـد رضی الله عنهما عمر خطاب و سلمان فارسی را علیه السالم رسول

  .شبان دقاقه را پرسیدند. مدینه بريون آمدند
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نالـد کـه چهل روز است که هـر دو دسـت بـر میـان سـر نهـاده اسـت و مـی، طلبیداین چنني کس که شما می: گفت
بعضـی از شـب ، چـون بـه کـوه رسـیدند. کاشکی جان من از میان جانها بستدی و مـرا روز قیامـت زنـده نکـردی

یالیتنی قبضت روحـی فـی االوراح و تالشـت جسـدی فـی االجسـاد : گفتآن جوان برون آمد و می. گذشته بود
مرا وقتی پیش رسول بر کـه وی ! متی الخالص من االوزار؟ یا عمر، االمان، االمان: چون عمر او را بگرفت گفت

  .اندر نماز باشد یا بالل اندر قامت بود
چون رسول از نمـاز فـارغ شـد . عقل از وی زایل شد و بر جای بیفتاد، چون ثعلبه آواز قران خواندن رسول بشنود

یـا رسـول اللـه از تشـویر گنـاه و خجالـت : از پرتو رسول ثعلبه به خود آمـد و دل بازیافـت و گفـت. به نزد ثعلبه آمد
ربنـا آتنـا فـی الـدنیا حسـنه و فـی «: ده را بـدان بیامرزنـدآیتی آموزم تـرا کـه بنـ: گفت علیه السالم رسول. گریختم

  .»االخره حسنه و قنا عذاب النار
ثعلبه به خانه . تر است از گناه توعظیم، بل کالم الله: گفت علیه السالم رسول. تر استگناه من از آن عظیم: گفت

فرمـان آمـد کـه . ر او سـروی در کنـار نهـادبیامـد بـ علیـه السـالم رسـول. رفت سه شبان روز در نماز زار و نزار شـد
  »انا لله و انا الیه راجعون«معصیت او را درگذرانیم ثعلبه هم در آن دم از دنیا گذشت و بر وی نماز کردند 

 از روز قیامــــــت جهــــــان ســــــوز بــــــرتس«
 ای در شــــب حــــرص خفتــــه در خــــواب دراز

 

ــــــــرتس ــــــــام دل دوز ب ــــــــاوک انتق  وز ن
ـــــد ـــــت دمی ـــــرتس، صـــــبح اجل  »از روز ب

 

  ٭
ــــــــذب« ــــــــواد مع ــــــــاً و الف ــــــــت کتاب  کتب

 المــــــوت اصــــــعب فرقــــــةً و کنــــــت اظــــــّن
 

ـــــب ـــــر الرضـــــا یتقل ـــــی جم ـــــی عل  و قلب
 »و اصــــــعب ففــــــرقتکم عنــــــدی اشــــــّد

 

  .و صلی الله علیه محمد و اله االکرمني
  



۴۵ 

  من بیانه نورنا الله بنور عرفانه المجلس الخامس
لـذی کـل موجـود اىل عتبـة جاللـه االخـر ا، االول الذی ماوفی حـق کربیائـه مجتهـد والجاهـدالحمدلله 

الباطن الذی کل ذرة فـی السـموات و االرض ، ی بهرت آیاته العقول فالیجحده جاحدذالظاهر ال، قاصد
و انـه ، السماء قبّته و ایوانه و االرض فراشه و میدانه البسیط بسـاط و شـاذروانه، علی وحدانیّته علم شاهد

ار سـجنه و مالکهـا ، لجنـة رحمتـه و خـازن الجنـة رضـوانها، ه و القضـاء صـولجانهتقلوب العارفني اکرّ النـّ
فمن یعمـل مثقـال ذرّه خـرياً یـره و مـن یعمـل «القیامة مجمعه االکرب و مظالمه االعظم و دیوانه ، سجانه

عمّ العالمني رأفته و احسانه و شـمل العاصـني رحمتـه و غفرانـه مـن ، مکیاله و میزانه» مثقال ذرّه شراً یره
کـلّ یـوم هـو فـی «وصافه کل لسانه و من جال فی میدان جالله تقاعس و ان طال جوالنه غاص فی بحرا

  .فاحذروا مخالفة من هذا شأنه» شان
و ان یکـاد الـذین «، العنایة االزلیّة بضاعته و انشقاق القمر اشارته صلی الله علیه و سلم بعث نبیّنا محمداً

همتـه و رتبتـه الـدنیا مفقـوده و العقبـی موجـوده و » غیما زاغ البصـر و مـاط«، و تمیمتهتعویذه » کفروا
الرّب معبوده و المعبوده مقصوده و الله عاصمه و جربئیل خادمه و الرباق مرکبه و المعراج سفرته و سدره 

الفـاروق عدلـه و حسـامه و ، المنتهی مقامـه و قـاب قوسـني مطلبـه و مرامـه و الصـدیق عاشـقة و مسـتهامه
  .مه و المرتضی شجاعه و صمصامه علیهم رضوان الله و سالمهختنه و اما، ذوالنورین

  
  مناجات

ای بـی ملـک توحیـدمان تـو داده، و قایم است و ملکی و دولتی که تو بخشی دایم استای ملکی که ذاتت باقی 
 به ناشکری ما و بـه تقصـري مـا بـه، ایبر فرق ما نهاده» ولقد کرمنا«تاج زرین ، سابقۀ خدمت و بی الحقۀ طاعت

اندیشد تـا جامـۀ آشـنایی و کند مکرها میگرد ما تکاپوی می، دشمن ابلیس به قصد ما. تاراج قهر از سرما برمگري
شـفیع و دوست . این بندگان را دشمن کام او مگردان! ای خالق دشمن و دوست. خلعت روشنائی از سرما برکشد

بسته است و بر گوشۀ صراط ایستاده تا زمرۀ امت را کمر شفاعت بر میان  صلوات الله علیه نور رفیع پیغامرب ماست
آن آفتاب عالم و رحمت بنی آدم را بـر مـا مشـفق و مهربـان گـردان و بـه سـتاری . بسالمت گذراند، از دود عذاب

و از عـذاب کـردن مجرمـان ، ای ملک تو را از ثـواب دادن مطیعـان زیـانی نـی. خویش ما را از او خجل مگردان
. های کباب گشته ازتاب آتش محبت تو که جگر ما را به آتـش فـراق ابـد سـوخته مگـردانبه حق جگر! سودی نی

ای ، سزاوار آنیم و جز فضـل و رحمـت تـو حیلـه و چـاره نـدانیم، توانی کرد و هر عتاب که فرمایی، هرچه خواهی
دوستان را صـدف دُرِ سایۀ لطف ابدی بر سر ما انداز و انعام عامت که دل ! چاره گر بیچارگان و ای پناه آوارگان

پیش خلف . عذاب مده، صدف دل ما را به دست تلف. آرایش گردان، آالیش ما را بدان انعام، توحید کرده است
غالم توست و قاهران آسـمان و زمـني مقهـور توانـد و ، چون جهان بکام توست و فلک. و سلف ما را رسوا مکن

از چنـني دولتـی کـه مـا را ، کات خـوار دولـت منصـور توانـدگدای نور تواند و ملوک و سالطني ز، رات درخشاننیّ
  .بیخود گردان، ما را تمام از خود، واقف کردی محروم مگردان

 ای ســـــــــــاقیبـــــــــــادۀ عشـــــــــــق در ده«
 

 تــــــــا شــــــــود الف عقــــــــل در بــــــــاقی
 

مـا را از دسـت صـدهزار ، تمـام بـر مـا ریـز، گفتنـد» بلی«مست وار ، ذرات ارواح، از آن شرابی که در روز الست
  .دیشه و وسوسه باز خران

ـــــــه اول دادی« ـــــــاده ک  رطلـــــی دو در انـــــداز و بیفـــــزا شـــــادی ای ســـــــاقی از آن ب
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 یـــــــا چاشـــــــنئی از آن نبایســـــــت نمـــــــود
 

 »یــا مســت و خــراب کــن چــو ســر بگشــادی
 

آفتـاب ، رسـول ثقلـني، آغاز و افتتاح این خرب به حدیثی کنیم از اخبار خوش آثار سـرور و مهـرت و بهـرت عـالم و آدم
آثار نورش چـون ، آنکه پیش از آن که آفتاب وجودش از مشرق آب و گِل برآید، فخر بنی آدم، رحمت عالم، کونني
  .عالم را از نور پر کرده بود، صبح

کافران به نزدیک عبدالمطلب آمدند که آخـر تـدبري ایـن ، آورند که قحطی افتاده بود درمکه پیش از اینچنانکه می
دود از خلـق ، حمـت بجنبانیـدی و بـر در قضـا تقاضـا کـردی کـه آتـش قحـطچیست؟ کسی بایستی که حلقـۀ در ر

  .هم اکنون نفی شود خطۀ اثبات، هم اکنون نه حیوان ماند و نه نبات، برآورد
امـا نـوری بـود در پیشـانی مـن از عـدن ، مرا باری نه بـر آسـمان آب روی اسـت و نـه در زمـني: عبدالمطلب گفت

. عبداللـه بـه امانـت بـه ایمنـه سـرپد. آن را به ودیعت به عبداللـه دادنـد، کردهگذر ، عدنان آمده بر ناف عبد مناف
باشـد کـه بـه دولـت او ، او را بیارید تا به حرمت او از خدا بـاران خـواهیم. اکنون آن نور به عالم ظهور آمده است

  .کاری برآرید
  .او را درصدر نشاند، عبدالمطلب پیش او برخاست. را بیاوردند) ص( محمد
  نشانی؟طفلی را بر صدر می: ندگفت
شـنوم کـه او بـه صـدر از تـو حـق اما از بارگاه معنی غلغله مـی، امآری اگر چه بصورت من در صدر نشسته: گفت
. نوازند و به در خانۀ کعبه آوردچنانکه پادشاه زادگان را بندگان می، بعد از ان عبدالمطلب او را بنواخت. تراست

: چنانکه عادت است که طفالن را به بازی بـه دسـت براندازنـد و گفـت، انداختا برمیکرد و او ربا او بازی می
  .محمد و گریه بروی افتاد این بندۀ توست! ای خداوند

بـاران ، بخاری از جانب زمني برآمد و بر چشم ابر زد، ای رحمت به جوش آمديدر، دایۀ لطف قدیم را مهر بجنبید
چـون بـه سـبب ذات . عـالم مـرده زنـده شـد. ردابها پر و نباتهـا سـرياب شـدندچاهها و گ، باریدن گرفت به اطراف

کمر شفاعت بـر ، روزی که این شفیع قیامت، در هنگام طفولیت کافران بت پرست از بال خالص یافتند، مبارک او
؟ ایـن آن رحمت بی پایان کی روا دارد که مومنان در عقوبت ماننـد، میان بندد و شفاعت کردن گريد به ذات خود

  :چنني میفرماید که، ای از فضایل او شنیدیهمهرت که شّم
عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجـاة و سـایر النـاس : الناس رجالن. العلم حیوة القلوب و العمل کفارة الذنوب«

اء مـن الرغبـة فـی الـدع: قیل و ما ریاض الجنه قال حلق الذکر قیل و ما الرتوع؟ قال، همج ارتعوافی ریاض الجنه
  صدق رسول الله» احب العلم و العلماء لم تکتب له خطیئته قطّ

علـم زنـدگی : العلـم حیـات القلـوب: فرمایـدچنني می صلی الله علیه و سلم مهرت و بهرت موجودات، رسول کاینات
، چون دست تو بی خرب شود. بی آگاهی مردگی است، آگاهی زندگی است. زیرا علم آگاهی دل است، دلهاست

اکنون اگر دل اشارت کند دست را که . دستم مرده است: گویی که، سرما و گرما خرب ندارد و از زخم خرب ندارد از
آن دسـت را مـرده نگوینـد زیـرا ، اگـر بـه عـذری و رنجـی باشـد، اشارت دل را فرمان نربد، کوزه را برگري و دست
امـا آن دسـتی کـه هـیچ خـرب . رنـج از او بـرود اما منتظر است کـه، خواهد که بکندکند و میاشارت دل را فهم می

ندارد از اشارت دل و هیچ عمل نکند و دل را جاسوسی هم نکند که نداند که سرماست یا گرماست یا آتش اسـت 
آن دست مرده باشد و همچنني هر آدمئی که نداند و حس نیابد که اثر گرمـای طاعـت چیسـت و اثـر ، یا زخم است

صـورت شـخص هسـت ، آن شخص همچو آن دست مرده باشد، خم عتاب چیستسرمای معصیت چیست و اثر ز
شب کسی پندارد که پاسبان است که بـاغ و . چنانکه بر سر بستانها شخصی سازند از بهر مرتس، وىل معنی نیست

و تـرا هـم «: داننـد کـه کسـی نیسـت، آنها که به نور صبح بدو نگرنـد. او خود کسی نباشد. داردبوستان را نگاه می
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اگر تو از ظلمت نفس و هوی بريون آیی و در نور صبح دل درآیی و بـه نـور دل . »نظرون الیک و هم الیبصرونی
  .همچو آن مرتس بستان بینی، اغلب خلق را در بستان دین، بنگری

ــــــی« ــــــدانی ن ــــــدان فــــــراخ و مــــــرد می  می
ــــــک ــــــد لی ــــــا مان ــــــه اولی ــــــان ب  ظاهرهاش

 

 دانـــی نـــیاحـــوال جهـــان چنانکـــه مـــی
 »مســــــلمانی نــــــیدر باطنشــــــان بــــــوی 

 

عملهـای بـد را محـو ، یعنی عمـل صـالح» و العمل کفاره الذنوب«: فرماید رسول محبوبدیگر چه می. نعوذبالله
تـرا ، مثالً تو اندیشیدی که فالن کس در حق من چنـني بـد کـرد و چنـني سـعی و دشـمناذگی کـرد. کند و پاک کند

ی که فالن روز چنني نیکویی کـرد و چنـني خـدمت کـرد و از باز اندیشید. خشمی آمد که او را بزنم و در زندان کنم
، آن خطا کـه کـرده بـود، نشاید چنني دوستی را آزردن: بهر من به فالن کس جنگ کرد آن خشم از تو رفت و گفتی

همچنني اکرم االکرمني طاعتها فرمود و آموخت بندگان را تا عذر خواه بـدی و . بقصد نبود و عذر خواسنت گرفتی
ها و سرپها آفرید تا دفع زخم شمشـري و تـري چنانکه داروها آفرید تا دفع بیماریها باشد و جوشنها و زره، دفساد شو

سرپ را محکم مـی، کند و سرپ گر که عقل و علم استشمشري تیز می، و نیزۀ گناهان باشد شمشري گر که شیطان است
ایـن عامـل . کندهای زره را تنگ و محکم میحلقه، کند و زره گر توبهپیکان را سر تیز می، کند و تري تراش نفس

  .روی بی سرپ توبه و طاعت مروسوی تیغ می! ای برادر. قهر است و آن عامل لطف
عالم همچـون قـالوز اسـت مـر مسـافران ره » عالم و متعلم علی سبیل النجاة: الناس رجالن«: فرمایددیگرچه می

طبیب است مر علتهای صـعب ، چه داند قدر قالوزرا؟ عالم، ندارد کسی را که دل سفر آخرت. روان را به کار آید
مرده چه دانـد قـدر طبیـب را؟ . نهدکند و منت بر جان خود میزر و مال فدا می، بیمار زار داند قدر طبیب را. را

را که درد شنود او چه داند قدر دارو را؟ کسی دارو کسی را به کار آید که دردی دارد آن که درد ندارد به گوش می
پـیش او صـدهزار ، نـیم درم سـنگ داروی چشـم، داروی چشم را چه کند؟ آن را که درد چشم است، چشم نیست

  .ارزددرم می
 آن شــــــــنیدی کــــــــه رفــــــــت نــــــــادانی«

ـــــت ـــــزین: گف ـــــاش ح ـــــن مب ـــــت ازی  بادس
ــــت ــــوه پوالدس ــــم چــــو ک ــــن غ ــــن ای ــــر م  ب

 

ــــــــدانی ــــــــه درد دن ــــــــادت ب ــــــــه عی  ب
ـــــت ـــــن: گف ـــــو ای ـــــزد ت ـــــه ن  آری وىل ب

 »تـــرا بادســـت، رغیچـــون تـــو زیـــن فـــا
 

آن کـس دانـد اکنـون کـه ، و دفع مکر او و دانش راه روشنایی دل و دین اکنون دانش راه دین و دانش مکر نفس
روزی روشنایی دیده باشد و جان او روزی دولت چشیده باشد و از آن دولت به روز محنت افتاده باشد و ازمیـان 

بهشـت دیـده ، همچو آدم و حوا، کی خارستان گرفتار شده باشدگلستان و سیبستان و شکرستان بی نهایت در تاری
به ، گندم معصیت ناگاه خورده و از چنان بهشت و بوستانی، و نعمت بهشت چشیده به شومی نفس و مکر شیطان

زنـد و الجرم چندین سال گریان باشد و دست بر سر می» اهبطوا منها جمیعا«چنني زندانی و خاکدانی افتاده که 
آب دیـدۀ . چنـني داروهـا و عقـاقري برویـد، گریـد تـا از آب دیـدۀ او زمـني هندسـتان دلگـردد و مـیب مـیدر آفتا

  .داروست در این جهان و در آن جهان، گناهکاران
ــودی ســوز ســینه و آب چشــم عاشــقان«  گــر نب

 

 »خودنبودی درحقیقت آب وآتش در جهـان
 

  از آن سر دیگر آب چون روان شود؟، سوزدچگونه سوزد؟ و چون یک سر چوب ن، تا آتش به چوب نرسد
ـــده« ـــا اشـــک دی  ایای شـــمع زرد روی کـــه ب

ــی ــت خویش ــاد وق ــی، فره ــیم ــوز و م ــدازس  گ
 

 ایســـر خیـــل عاشـــقان مصـــیبت رســــیده
 »ای؟تــا خــود چــرا ز صــحبت شــريین بریــده

 

گریـد کـه شـهد مـیاز بهر آن : گویندشمع از بهر آن گرید که آتش همخانۀ او شده است و بعضی می: بعضی گویند
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  :گویداو به زبان حال می، شريین از خانۀ او رفته است
ــد و بــس« ــی دان ــرا همچــو من  حــال شــبهای م

 

 »تو چه دانی که شب سوختگان چون گـذرد
 

  ٭
 عاشـــــقی چیســـــت؟:پرســـــید یکـــــی کـــــه«

 

ــــه ــــتم ک ــــدانی: گف ــــن شــــوی ب  »چــــو م
 

مشـرتی از ، گردیدطایر گردهامون گردون مینسر ، درخشیدهر شبانگاهی که طاس مرصع زحل بر سر پایۀ چرخ می
هـر ، بافـتدیبای چگلی می، بر کارگاه ثریا، زهرۀ زیبا پیش شمع جوزا، تافتباغ فلکی چون الله از دامن راغ می

از عبادتگاه خود بـه نـزد عیـال آمـدی عیـال و ، شبانگاهی که چنني طناب ظلمت خود بگسرتانیدی حبیب عجمی
، راسـت چـون حبیـب نمـاز شـام درآمـدی. بوده که شبانگاه پدر درآید و ما را چیزکـی آردفرزندان همۀ روز منتظر 

  انگشت تشویر به دندان گرفته که با زن و فرزند چه عذر گویم؟، دست تهی عرق خجالت بر جبني او نشسته
  ای؟هیچ آورده: عیال گفتی

عیال و فرزندان منتظر می، آن یک هفته. است حواله به روز آدینه کرده، سیم، استادم و کارفرمایم: حبیب گفتی که
حبیب از خجالت کنجی رفت و مـی، چون روز آدینه آمد و خورشید رخشان سر از برج قري گون خود برزد. ماندند

  .ای دستگري درماندگان حبیب را خجل مگردان: گفتنالید و می
ای است کـه بـه امیـد کـرم هفته، حبیب با عیال بزرگی را به خواب نمود و از واقعۀ او خرب داد که جل جالله ملک
آن بزرگ چندانی زر و گندم گوسفندان و تختهای جامه و غـري آن بـه خانـۀ حبیـب . دهدوعده به روز آدینه می، ما

  همسایگان و خلق حريان ماندند که این از کجاست؟. گنجیدفرستاد که در خانه نمی
  .کنید تا دیگر رسیدنخواهد که این ماحضری را خرج میعذر می، کارفرمای حبیب: آرندگان گفتند که

کشـیدند؟ آن مزدوری و خدمت کدام کریم کرده است که چنـدین خزینـه و نعمـت مـی، حبیب! سبحان الله: گفتند
  کرده است که اکرم االکرمني است؟مگر خدمت حق می، اندازۀ کرم آدمیان نیست

ـــــی« ـــــه کـــــدام ذره پیوســـــت دم ـــــت ب  لطف
 

ـــه ا ـــان ذره ب ـــد؟ک ـــید نش ـــزار خورش  »ز ه
 

اندیشـید چـون بـه ای مـیامروز چـه عـذر گـویم؟ بهانـه: شبانگاه حبیب از عبادتگاه خود به هزار شرم بازگشت که
افتادنـد و همسـایگان در دسـت و پـای او مـی، عیال و فرزندان درپـیش دویدنـد، نزدیک خانه آمد در این اندیشه

زهی بخشاینده که خانـۀ ، زهی بخشنده، گزیدی و مزدوری او کردیزهی کریمی که تو خدمت او ، کردندسجده می
ایشـان از اینهـا برمـی. باید کردتدبري خانۀ دیگر می. تابدمال و نعمت را برنمی، خانه. ما را همچو انار پر گوهر کرد

با آدینه وعـده مـی ای است که ما رازنند که هفتهکنند و تَسْخَرْ میپندارد که بر او افسوس میشمردند و حبیب می
، از گوشـۀ بـی گوشـه آواز آمـد، آیی خواست گفنت مرا افسوس مداریدگریختی این ساعت می، دهد چون آدینه آمد

در آن آواز ایـن بـود . خروشانند و نعره زنانند و ربنا گویاننـد، آوازی که آوازهای همۀ عالم از آدمی و پری و فرشته
آن همـه زرهـا و گوهرهـا و ، ک قدوس است نـه اسـتهزا و افسـوس اسـتآن کرامت و عطای مل! ای حبیب ما: که

آن اسـتخوانی ! حاشـا از کـرم مـا، مـزد خـدمت تـو نیسـت، ها و گوسفندان و شمع که فرستادیم ایشان راتختۀ جامه
آن نفس خصومت گر بیشني طلـب بـدگمان ایشـان انـداختیم تـا بـدان ، است که انداختیم پیش سگان نفس ایشان

  .ترا به تقاضای سخت از نماز و حضور ما برنیاورند، و فرزندان شغول شوند عیالاستخوان م
گـاوی آفریـده اسـت از مـدت  تعاىل حق، اند که در ساحلی از ساحلهابرت از آن گاوی که در اخبار آورده! ای نفس

شـم بـه کنـار آن صحرای آن ساحل را کـه چ، آن گاو از خواب بیدار شود، هر روزی که بدمد، شش هزار سال پیش
درافتـد و آن . یاو را مزاحمـی نـ، چندان بلند آن گیاه که گاو در او گم شود و آن گاو تنهـا، سبز و پرگیاه بیند، نرسد

آن همـه گیاههـا را ، چـون شـب شـود. اند طبیبان رنجوری راجوع البقر از این رو نام نهاده، گیاهها را همه بخورد
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یـک بنـد ، بعد از آن نماز شام نظر کند در آن همه صـحرا. نکه افزون از صفتخورده باشد آن گاو و فربه شده چنا
  .گیاه نبیند

آه فردا چه خورم؟ چندان آه کند و غم . شکم پر کردم. امروز چندین گیاه ببایست تا سري شدم: آن گاو با خود گوید
 تعـاىل ام بهـرزه و حـقغم خورده فردا بخورد که همچنان الغر شود که بود و هیچ دریادش نیاید که بارها من چنني

  .چندین سال است، صحرا را پر گیاه سبز و تر و تازه گردانید، به خالف گمان من
پاک آن قادری که رایت نصرت بر اولیای خود آشکارا کرد و آن قهاری که بر اعدای خود آیت حجت پیدا کرد و 

بـاران خـواری و ، آن عادىل که بر دشمنان خـود آن کریمی که دوستان خود را خلعت سیادت و سعادت پوشانید و
مـرا کـه ! ای محمـد: صـلی اللـه علیـه و سـلم، محمـد رسـول اللـه وحی فرستاد بر آن نبی با خرب.نگوساری بارانید

  .در عالم غیب در هر کنجی صدهزار گنج است که خاطر هر ناگنجی بدان نرسد، آفریدگارم
  »حجاب دیدۀ نامحرمان زیادت باد«

که خواهیم برگزینیم و خانۀ سینۀ وی را مفتاح خزاین غیب گردانیم و انوار بی شمار بـروی نثـار کنـیم و مـدد آن را 
هـدیً للمتقـني «: دهدلطایف بی عدد بروی ایثار کنیم و تقوی را دثار وی گردانیم تا کالم نامخلوق ازوی خرب می

، در سـراپردۀ قـدم، ر آالء و نعمـا غریـق شـونددست ایشان به گنج نعمت غیب رسد در بح» الذین یؤمنون بالغیب
شراب الفت چشیده و شخص دولت ایشـان سـر بـه ثریـا کشـیده و قلـم و ، قدم بر بساط فضل نهند از کاس محبت

آن را کـه ، در آن برگزیدن کس را بر من اعرتاضـی نـی، »ان االبرار لفی نعیم«. لوح این رقم به روزگار ایشان زده
تا نهاد یکی را عیبـۀ عیـب گـردانیم و سـرمۀ بـی خـربی در دیـدۀ وی ، که خواهم فرو گذارم خواهم بردارم و آن را

  .»و ان الفجار لفی جحیم«: نوشد کهمی علیه اللعنه کشیم تا عسل کسل از شرابخانۀ ابلیس
ب هـیچ شـبی از ایشـان گـرد آن نگـردد چـون فـتح بـا، اما فتح بابی که طالبان شریعت و سالکان طریقت را باشـد

در فـرع ، از نزد عالم الغیب به سالکی یا به عاشقی رسد از غیـب، نه از عالم ریب، اصلی نه وصلی از عالم غیب
رست و این هوای غدار مـن گـوی کـه او پباید که راست رود تا خود را از این دریای بی پایان این نفس طرار خود

آهنگ نهنگ نفس بگریزد و در حبل متني آویـزد  گوید و ازمی» انا ربکم االعلی«فرعون بی فر و عون است که 
» فذلک حرمان«خود را عنوان نسازد که ، و این کلمه را ورد خود سازد و از گفتۀ من» واعتصموا بحبل الله«: که

اهـل دنیـا آرد و هـوا در هاویـه » فخسفنا به و بداره االرض«: بر جریدۀ جریمۀ خود کشد و از آن رقم این آیت که
مشـغول جـام و ، از بی باکی و ناپـاکی حـالل و پـاک بگذاشـتند، در هوای بُعد افتادند، ی از ایشانزند تا جماعت

و به چربی لقمه و بزرگی طعمـۀ لـذت سـاختند تـا خـود را در آتـش . جامه و غالم و حطام و مرکب و ستام شدند
  .دوزخ انداختند و حطب جهنم شدند

الجـرم در عـالم قیامـت ورد » نذرتهم ام لـم تنـذرهم الیؤمنـونسواء علیهم ءا«و » اولئک کاالنعام بل هم اضل«
بـا خلـق انـس ، و جماعتی از معاصی روی گردانیدند و دنیا را رد کردنـد» یالیتنی کنت تراباً«: ایشان این باشد که

نا بانفاق آشـ، ایشان از صدق این حدیث بی خربند. گرفتند نه برای خدا برای آنکه ایشان را عابد و زاهد خوانند
تـا بـه فـروغ دروغ ایشـان مغـرور » فمثلـه کمثـل الکلـب«اند این چنني سالوسی را از بهر جاه دنیا چه آیـد؟ گشته

  .»و من سّن سنة سیئة فله وزرها و وزرمن عمل بها«نه بر درس شرع ، شدند و بر هوای نفس رفتند
بمانـد نـه در دنیـا کـامی » بعـضظلمـات بعضـها فـوق « در قیامت همۀ مطیعان را ثواب جزا باشد و او در وحـلِ

انظرونـانقتبس مـن «:آینـد و همـی گوینـد کـهداشته و نه در عقبی کام داشـته ایـن مفلسـان در عقـب مخلصـان مـی
خودپرستانند تا قـرآن کـریم برسـید طریقـت و ، آن قوم» قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوانورا«: آیدجواب می» نورکم

  .»االیه... هه هواه و اضلّه الله ال یت من اتخذاافر«: مفتی شریعت گوید
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قدم بر هوای نقد نهادند ، یک جماعتی دیگر که عقل آن جهانی داشتند و بوی اخالص به مشام ایشان رسیده بود
مطلب ایشان گـردد و ایـن ، تا نفس ایشان به هوای ابد رسد و فردوس اعلی، و نفس شوم را قهر کردند طمع آن را

  .»و فیها ما تشتهیه االنفس«: جمع رسیده بودبشارت از قرآن کریم به سمع 
» اکثر اهل الجنة البله«: اما مرياث ابلهی بردند که صدر نبوت خرب کرده است که، این گروه از هوای نفس گذشتند

باز جماعتی قدم بر هوای نفس نهادند و دنیـا و لـذت دنیـا را پشـت پـای زدنـد و عقبـی را بـه آنکـه خلعـت بقـا 
سالکان طریقت و طالبان عـني ، ند از صورت دعوی در حقیقت معنی آویختند و این طایفهپشت دست زد، داشت
گاه هست از جمال احـدیت شـدند و گـاه نیسـت کمـال صـمدیت . اندکه در انوار الله افتاده تعاىل و تقدس حقند
  .لله علیهم اجمعنيانبیااند صلوات ا، این طایفه. نیست لطف و قهر بماندند، هست و در هست، در نیست. گشتند
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  من بعض معارفه افاض الله علینا انوار لطائفه المجلس السادس
، والالـزّو المتعـاىل عـن الفنـاء ، المنزه عن األندادو األمثال، الحمدلله المقدس عن االضداد و األشکال

ل متـی مقلب القلوب و مصرف الدهور و القضـاء و محـول االحـوال الیقـا، القدیم الذی لم یزل و الیزال
خلـق آدم وذریتـه مـن ، ابداً العالم بال اقتداء و المثال، واىل متی فاطالق هذه العبارة علی القدیم محال

مـنهم مـن سـقی شـربة ، الطني الصلصال فمنهم للنعیم و منهم للجحیم و منهم لالبعاد و مـنهم للوصـال
الیسئل عمـا «: قوله تعاىل. مقالقطع االلسنة عن االعرتاض فی ال، االدبار و منهم من کسی ثیاب االقبال

جـل ربنـا عـن الممـارات و الجـدال و مـن ایـن للخلـق التعـرض و السـؤال و قـدکان » یفعل و هم یسئلون
و تری الجبال تحسبها جامدة و هـی تمـر مـر السـحاب «: ثم یتالشی و یسري سري الجبال، معدوماً ثم وجد

  .»المتعال الکبري» ال اله االهو«. »صنع الله الذی اتقن کل شیء
عند ظهور الجهال و غلبة الکفر و االضالل فنصح ألمته بـالقول و  صلی الله علیه و سلم بعث نبینا محمداً

الفعال و اوضح لهم مناهج الحرام و الحالل و جاهد فی سبیل الله علی کل حال حتی عاد بحر الباطـل 
خري آل و علی صاحبه ابـی بکـر الصـدیق کاآلل فاعتدل الحق سعیه ای اعتدال صلی الله علیه و علی آله 

المنفق علیـه کثـري المـال و علـی عمـر الفـاروق الخـاض فـی طاعتـه غمـرات االهـوال و علـی عثمـان ذی 
النورین المواصـل لـتالوة الـذکر فـی الغـدّو و اآلصـال و علـی علـی بـن ابـی طالـب کاسراالصـنام و قاتـل 

  .ندس و بیض الذبال صلوة دائمه بالتضرع و االبتهالاالبطال و مارتعت بِصَحْصَحِها غفرالزال و ضوء الح
  

  مناجات
، ما را بدان نوری پرور که بندگان مقبـل خـود را پـروری از بهـر وصـال دوسـت! ای پرورنده! ای پروردگار! یارب

ری و پـروری کـه پرورنـد پروری بر مثال گاو و گوسفندان آخُبدین علف شهوت مرپور ما را که دشمنان را بدان می
نـه بـه دانـۀ ، جهـت بـر آسـمان پریـدن، جهت گوشت و پوست مرغان حواس ما را به چینۀ علم و حکمت پـرور از

  .شهوت جهت گلوبریدن
آرد و مـا بازیها بريون مـی، همچون شب بازان از پس این چادر خیاالت استارگان و لعبتان سیارات، فلک بازیگر

صبح مرگ برسد و ایـن هنگامـۀ شـب . بریممر به پایان میایم و شب عچون هنگامه برگرد این بازی مستغرق شده
  .باز فلک سرد شود و ما شب عمر به باد داده

از این هنگامه بريون آییم و ، این بازی را بر دل ما سرد گردان تا بهنگام، پیش تر از آنکه صبح مرگ بدمد! یا رب
  .دما را به کوی قبول تو یاب، چون صبح بدمد. از شربوان باز نمانیم

ایـن جهـان ، تشـنۀ آب حیـات، در بیابان دراز. جانها همه روان شدند. آوازۀ حیات تو به گوش جانها رسید! یارب
اما ، زنند که اگرچه به آب حیات ماندهر چند که قالوزان و آب شناسان بانگ می. پیش آمد همه درافتادند در وی

  .ازین گذرید، آب حیات در پیش است. آب حیات نیست
هرگـز زرد و پوسـیده ، هرگز نمريد و هر شـاخ درخـت کـه از آن سـبز شـد، آن باشد که هرکه خورد از آن، تآب حیا

هرکه . آب ممات است، اما این آب حیات نیست، هرگز آن گل نریزد، نشود وهر گل که از آن آب حیات خندان شد
پادشاهان از بندگان کـم عمرترنـد؟ و بینی که ملوک و نمی. از همه زودتر مريد، از این آب حیات فانی بیش خورد

اینک گل را نگر که از این آب سـرياب تـر و خنـدان . او زودتر زرد شود، هر شاخ درخت که از این آب بیش کشید
  .از همۀ عروسان باغ الجرم او زودتر ریزد، تر شد
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ه آبه را بـه ناکسـان نادر کسی بود که این بانگ و نصیحت درگوش او رفت و کم کسی بود که کسی کرد و این سیا
  .بگذاشت
ما را از آن نادر کسان گردان و از این سیاه آبۀ شورابه خالص ده تا همچون دیگران شکم و ! و پادشاها! خداوندا

  .برسر این چشمه نمريیم و از طلب آب حیات محروم نمانیم، رو آماسیده
مـا فـی صـحف موسـی؟  ه علیـه و سـلمصلی اللـ سألت رسول الله: قال علیه السالم رُوی ابوذر عن النبی

کیـف ، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح؟ و عجبـت لمـن ایقـن بالنـار قد کان فی صحف موسی: قال
کیف یعمل السیئات؟ و عجبت لمن ایقن بزوال الـدنیا و تقلبهـا ، یضحک؟ و عجبت لمن ایقن بالحساب

  کیف یجمعها و یطمئن الیها؟، باهلها
: گویـد کـهچنـني مـی، ضرت رسالت و مستفیدان عتبۀ نبوت و از خادمـان حجـرۀ فتـوت بـودابوذر که از چاکران ح

ولسـوف «طغـراکش ، ثمـرۀ شـجرۀ بنـی آدم، نقطـۀ دایـرۀ عـالم، پشت و پناه اهل زمني، روی سپاه اهل دینروزی 
و عقبـی زیـر دنیـا » ثم دنی فتدىل«برگذرنده به اعلم » سبحان الذی اسری«رایض براق » یعطیک ربک فرتضی
  »و کان قاب قوسني اوادنی«قدمش اشارت کنان 
دعاء بعد کل «، این مهرت روزی از مسجد الحرام و از حجرة المصلی یناجی ربه بريون آمده بود: این ابوذر گفت که
چهـار بـالش ، افکنـده» الفقر فخـری«بساط ، نشسته» فخر ال اناسید ولد آدم و«گفته و برتخت » صلوة مستجابه

تکیـه زده و مهـاجر و انصـار و جمـع » اول مـا خلـق اللـه نـوری«بر متکای ، نهاده» و من دونه تحت لوائیآدم «
دُرِ ، در تحقیـق، صـدیق، به گردش حلقـه زده، »قائمون باللیل و صائمون بالنهار«به شکر » مستغفرین باالسحار«

. کـردکی لحـد را روشـنایی مهیـا مـیتـاری، ذی النـورین. اندیشـیدمیان حق و باطل فرق مـی، فاروق. سفتسر می
. کشـیدقـدح صـهبای وفـا درمـی، صهیب. گفتمی» ارحنایا بالل«بلبل وار ، بالل. زدحلقۀ در رضا می، مرتضی
زبان انبساط بگشادم ، در راه عظمت او ذره ذره گشته بودم که ابوذرم زد و مندر طریقت سالمت قدم می، سلمان

در صحف موسی که سلوت جان عاشقان اسـت و انـیس دل مشـتاقان : موسی؟ ما فی صحف: و گفتم ای مهرت ما
  است چه چیز است؟

ای کـه عجب دارم از آن بنـده» عجبت«: گفت، قفل سکوت به فرمان حی الیموت از حقۀ تحقیق برداشت، مهرت
در ایـن ، رسـیده به دوزخ و درکات جهنم ایمان آورده آوازۀ مالک واعوانش بدو، قدم در میدان ایمان نهاده باشد

  خندد؟چگونه خوش می، بوتۀ بال و زندان ابتال
  فایدۀ دوم؟! مهرتا
عجب دارم از آن بنـده کـه عمـر عزیـز را بـه کـران آورده باشـد بـه مـرگ ایمـان آورده باشـد و وی را بـرگ : گفت

  کند؟چگونه شادی می، کند و جواب مهیا ناکردهبه سؤال گور اقرار می، ناساخته
فمـن «: ای که او ایمان آورده است که ذره ذره فعل و گفت او را حساب اسـت کـهدارم از بنده عجب: سوم گفت

  کند؟چگونه گزاف کاری می، اندو ترازوی عدل آویخته» یعمل مثقال ذرّة خرياً یره
کـل «، نهـد و از مقریـانبیند و عزیزان خود را به خاک مـیو چهارم عجب دارم از آن بنده که بیوفایی دنیا را می

کنـد و دل بـر آن دنیا را چـون جمـع مـی، شنود به چندین مهر و محبت و حرص و رغبتمی» نفس ذائقة الموت
اند از تلخی فراق او یک اما آنچه دوستانش چشیده، چشدبیند فراق دوستان مینهد؟ و گور و کفن مردگان میمی

  ر مرهم چه شناسد؟قد، قدر وصال چه داند؟ آن درد را ندیده است، شب نچشیده است
. قدم توبه در راه ندم نهی تا در این دنیا هـر دو تـرا باشـد، جهد کن که از این زندان بريون آیی! ای برادر، نی، نی

تیزتر برانی از نظارۀ دنیا درگذری و بـه تماشـای ، کنی و مرکب دین بلکه همت از این عالیرت! چه جای این است
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هر ، هرکه شاه و شاهزاده باشد. همه را بروبی» ال«به جاروب . جالل ببینیعقبی هم چشم نگشایی تا جمال ذوال
فراشان خاصان و شاهان حضـرت اسـت کـه از پـیش دیـدۀ ایشـان هـر دو » ال اله اال الله«. آینه او را فراش باشد

  .روبدعالم را می
 وچـه ایمـانحـرفکفرآنچهدورافتیهرچ ازراهبه«

 جـز بـه فراشـینیابی خار و خاشـاکی در ایـن ره 
 چـــوالاز صـــدر انســـانی فکنـــدت در ره حـــريت

 

 زیباوچهنقشآنزشتچهوامانیازدوستهرچبه
 کمر بست و به فرق اسـتاد در راه شـهادت ال

 »اال«پـــس از نـــور الوهیـــت بـــه اللـــه آی از 
 

  .جز کالم حق مشنو تا خاص الخاص پادشاه باشی، جز جمال حق مبني
 بـــــا یـــــار بـــــه گلـــــزار شـــــدم رهگـــــذری

 کـــه شـــرمت بـــادا: چـــون دیـــد بـــتم گفـــت
 

ـــــربی ـــــدم از بیخ ـــــری فکن ـــــل نظ ـــــر گ  ب
 رخســـار مـــن اینجـــا و تـــو در گـــل نگـــری؟

 

  .والله اعلم
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  من فوائده اسبغ الله فینا نعمة موائده المجلس السابع
فانزجرت ، الحمدلله الذی صیّر نفوس العارفني طائرة فی مطار امتثال امره و زجرها بنهیه عن المعاصی

و الهمها ادامة ذکره فما تفرت من ذکره ، بزجره و سقی قلوب العاشقني محبّته فما صحت من سکرهعنها 
فاسـتعذب مـرارة صـربه و نصـب للغنـی علـم احسـانه الیـه و ، و أری المبتلی جزیل ثواب صربه علی بالئه

مقـراً سبحان الذی جعـل کـل قلـب مـن قلـوب احبائـه ، انعامه علیه لیستدل به علی وجوب حمه و شکره
العارفني علی آیـات توحیـده و معرفتـه و بمحبته و صري محبته مستقرة فی سویدائه و حبته و اطلع نفوس 

ألهم االرواح باالرتیـاح اىل بحبوبـة جنتـه و االشـتیاق اىل نظـره و رؤیتـه و اشـهد ان ال الـه االاللـه وحـده 
عبده و رسوله الذی نسـخ الشـرایع  الشریک له شهادة تؤمن قائلها من عذابه و سطوته و اشهد ان محمداً

صـلی اللـه علیـه و علـی آلـه و اصـحابه و عرتتـه و علـی ، المتقدمه بشـریعته و خـتم رسـالة الرسـل برسـالته
الخلفاء الراشدین خصوصاً علی ابی بکر الصدیق فی قوله و عقیدته و عمر الفاروق الذی فرق بني الحق 

ی نوراللـه قلبـه بنـور معرفتـه و علـی علـی المرتضـی فـی و الباطل بقضیته و علی عثمان ذی النورین الذ
خلقه و سريته و علی الحسن و الحسني الـذی خصصـهما اللـه علـی خلقـه بقربـه و رحمتـه و علـی جمیـع 

  .المهاجرین و االنصار من اتباعه و صحابته و سلم تسلیماً کثريا
 صـلی اللـه علیـه و سـلم حدثنی جماعـة کلهـم سـمعوا الحـدیث عـن النبـی: عن الحسن البصری انه قال

، اقبـل: ثـم قـال لـه: قـم فقـام: ال لـهقـثـم . فقعـد، اقعد: ان الله تعاىل لما خلق العقل فقال له«: یقول
، انظـر: ثم قال لـه. فانصت، انصت: ثم قال له. فتکلم، تکلم: ثم قال له. فادبر، ادبر: ثم قال له. فاقبل
وعزتـی و جـالىل و عظمتـی و : ثم قال لـه. ففهم، فهما: ثم قال له. فانصرف، انصرف: ثم قال له. فنظر

مـا ، کربیائی و سلطانی و جربوتی و علوی و ارتفاع مکانی و استوائی علی عرشی و قدرتی علی خلقـی
بک اعـرف و بـک اعبـد و بـک اطـاع و بـک اعطـی و ، خلقت خلقاً اکرم علی منک و الاحب اىل منک

  .له و صدق رسول اللهصدق ال، لک الثواب و علیک العقاب، بک اعاتب
خـري ، محمد مصـطفی، »قاب قوسني اوادنی«خاص الخاص » ثم دنی فتدىل«مقرب ، سفري معلی، رسول مجتبی
جعلنالـه «آفتـاب ، پایـان بـی قیـاسدریای بـی، مظهر آیات بینات، خاتم النبیني خالصۀ موجودات، اولني و آخرین

انـا «آن منور منور صاحب توقیـع ، ف رموز و اسرار حقایقکاش، کلید فردوس و حدایق، »نوراً یمشی به فی الناس
فرمایـد و بـر طالبـان صـادق و مجتهـدان چنـني مـی صلی الله علیه و علی آله الطیبني الطـاهرین »اعطیناک الکوثر

و آن ، آن صـانع قـدیم و آن حاضـر نـاظر: فرمایـدمی، »ان الله تعاىل لما خلق العقل«: کند کهعاشق چنني امال می
ای که همـۀ زنـدگان زنـدگی از او یابنـد و آن قیـومی کـه همـۀ محتاجـان در وقـت ضـرورت و آن زنده، ري سمیعبص

» انـا جعلنـا فـی اعنـاقهم اغـالالً«آن قهاری که گـردن قـاهران را بـه زنجـري و غـل . درماندگی به درگاه او شتابند
چون  جل جالله شکسته است» نه الوتنيلقطعنام«بربسته است و رگ جان دشمنان چراغ دین و دیانت را به تیغ 

طـور «عقـل چیسـت؟ قنـدیل عـالم مهـني و نـور ، نهاد» ولقد کرمنا بنی آدم«بر فرق ، عقل را که تاج زرین اوست
عقل چیست؟ سلطان عادل و . و خلیفۀ عادل حضرت رب العالمني است» وهذا البلد االمني«و امري داد ، »سینني

نـد و يعقل کیسـت؟ آنکـه فاضـالن صـفۀ صـفا و صـفوت ره نشـني و. هوستخوشخوست و سایۀ رحمت الهواال
  .خوشه چني ویند» الدنیا مزرعة االخرة«انبارداران 

هـای مشـکالت و مشـاطۀ عروسـان عقـل چیسـت؟ گـره گشـای عقـده. شرح عقل دل را مشرح کند، در شرح بیفزا
چـون از عـالم . رار او اشـارت رفـتمضمرات معضالت قالوز ارواح تابه حضرت فالق االصباح که رمـزی از اسـ

خواسـت ، از این آفتاب سعود نـور و ضـیا گرفـت، المکان و از کتم غیب به صحرای وجود آورد تا صحرای وجود
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بـر موجـودات پیـدا کنـد و او را بـدان ، که هرنهای عقل را و عجایبها و لطایفها و غرایبها که در ضـمري عقـل بـود
بایست که تا صفا و خالصی و پاکی و بی عیبی این نقد ظاهر گ محکی میسن، فضیلت از همه ممتاز و جدا کند

بایست که این نقد شریف و این موهبت لطیف تمام عیار را بدان ترازو بـر ترازویی می، به گواهی آن محک. شود
ار نـه عزیـز شـود و نـه خـو، کشند تا سنگ وهنگ او پیدا شود که هیچ چیز در هجده هزار عالم بی گـواهی تـرازو

  .شود
ترازو آیت حق است و سر خداست و تمییـز علـم اسـت ، اند در بازارهاترازو تنها نه این است که بر دکانها آویخته

. انـدمیزان آسمانی است که ایـن همـه ترازوهـای جهـان را از آن تـرازو بـريون آورده. که آن ترازوی روحانی است
. حق اسـت یـا باطـل اسـت، نی که راست است یا دروغ استسخن را ترازویی دیگر که بدا، میوه را ترازوی دیگر

و مـا «: مالیکه را ترازوی دیگر کـه. حیوان را ترازوی دیگر. آدمی را ترازوی دیگر که بدانی که آن آدمی چند ارزد
: که انبیا را ترازوی دیگر. »و انا منا الصالحون و منا دون ذلک«: پریان را ترازوی دیگر که. »منا االله مقام معلوم

با آفتاب قرین کرد و  تعاىل ترازو از آفتاب ظاهرتر است در عالم که حق. »تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض«
تـرازو از . مقارنـه بـا چیسـت، پهلوی آفتاب نشاند که آفتاب را بر ترازو برسنجد تا بدانند کـه در کـدام درجـه اسـت

  .حتاج آسمان نیستآسمان محتاج ترازوست و ترازو م. آسمان محیط تر است
میـزان از ، آسـمان بلنـد اسـت» السـماء رفعهـا و وضـع المیـزان ان التطغـوا فـی المیـزان«: بیان کرد که تعاىل حق

مـن ازعـالم بلنـد بلنـد : گوید کـهبا خلقان می. به زمني آمده است» وضعها«بلندتر است ولیکن به تواضع ، آسمان
تـا سـبک عقلـی ، ام تا سبکساران را و سبک عقالن را بدیشان بنمـایممدهای؟ آبه چه کار آمده، ای ترازو. امآمده

خود ببینند و به تدارک و داروی حال خود مشغول شوند خویشنت را گوهری و گرانیـی و ثبـاتی و تمکینـی حاصـل 
  .کنند

 گــــر از هـــــر بــــاد چـــــون کــــاهی بلـــــرزی«
 

 »کـــــاهی نـــــريزی، اگـــــر کـــــوهی شـــــوی
 

  ؟گرانی به چه حاصل کنیم، ای ترازو
  .غز و جان و دىل حال کنیدنآب و گلید خویشنت را مغز ، شما چون پوستید و جسمید: گفت

  این مغز از کجا حاصل کنند؟! ای ترازو
رویند کـه همه اول از زمني برگی می، آخر این همه گیاهها و سنبلهای گندم و جوز و باقلی و داروها و گیاهها: گفت

نفس را چون به ، چنانکه مردم گرما زده و سینۀ گرم سوخته، کنندجذب میاز هوای موافق  .ایشان را مغزی نیست
کشـند از میـان گِـل آب را چـون آب می، کشند و ازتخت زمنيآن برگها از هوای بهار چنان به خود می، خود کشد
، شیدننتواند آب صاف به خود ک، آدمی زنده از قدح آب که در او خاشاک بود. کشندکنند و به خود میجدا می

آب ، چوب را و گیاه را داده است که از میان وَحَـلِ تـريه آب آمیختـه بـا صـد هـزار چیـز تعاىل زهی قدرت که حق
  .کندپر مغز و آراسته می، کند و وجود خود را بدان نعمت حقصافی به خود جذب می

اگـر » وب و العمل کفـارة الـذنوبالعلم حیوة القل«: اند کهپس باد علم و آب علم از بهر نهال نهال آدمی فرستاده
. اگرجگر بریان داری از آب حیات عمل تشـنه وار بچـش. نسیم علم و حکمت درخت وار بکش، سینۀ گرم داری

حیـاتی اسـت کـه بـاد تخـت اوسـت کـه ، بهـار» علمنـا منطـق الطـري«: چون سلیمان بهار بر تخت عدل نشست که
بر ساکنان باغ و بوستان رانـده ، رتاند و ظلمی که کافر خزانآمده است تا عدل در جهان بگس. »وسخرناله الریح«

هـر نبـاتی زبـانی ، پیش این سلیمان وقت، از زمني و از درخت. داد آن خوبرویان از آن زشت فعالن بستاند، است
سـلیمان . ای دارم و مغزی دارم و اینک زبان سنبل من گواه اسـتوهگوهری دارم و می، برون آورد به دعوی که من

  .هر دعوی را ترازویی است: هار گفت کهب
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 دعــــــوی عشــــــق کــــــردن آســــــان اســــــت«
 

ـــــان اســـــت ـــــل و بره ـــــک آن را دلی  »لی
 

اینک ترازو بیاریـد تـا معنـوی از ، اید و زبان دعوی جنبانیدیتای اصناف درخت و انواع نبات که دهانها گشاده
ای داشـت ای داشت و میوهکه سنبلههر برگی . آن ترازو کدام است؟ یکی باد است و یکی آب. مدعی ظاهر شود

  .ترازوی باد و آب آمد تا هرن او را و گوهر او را در عالم آشکارا کند، و قیمتی داشت و قامتی داشت
، شـريین» وجـوه یومئـذ باسـره«: ترشی نماید که، ترشی. از هرن هیچ درختی و گوهری پنهان نماند، یک مثقال ذره
در زمـني در تـاریکی آب و گـل ، آنچه بـیخ آن درختـان. »فره ضاحکه مستبشرهوجوه یومئذ مس«: شريینی بنماید که

کردند ودر خود گوهری و هـرنی مـیخوردند و از مخالف تريه پرهیز میهرنی و معنیی داشت و حالل صاف می
یهـا و در زیـر زمـني چنـني هرنهـا داریـم و چنـني موزون، دریـغ کـه مـا: گفتند کـهدیدند میآن نمی، دیدند که دیگران

دریغا روز بازاری بـودی تـا . چنني عنایتها داریم و بیخهای دیگر از این خرب ندارند، خوبیها داریم و از جناب حق
  .تا نغزی ما بدیدندی و زشتی دیگران بدیدندی، ما جمال خود بنمودیمی
کنیـد و دل شکسـته بر کار باشـید و هـرن حاصـل ، ای محبوسان آب و گل: آمد کهجواب می، ایشان را از عالم غیب

هـا در خزینـۀ وجـود شـما نهـادیم و شـما را از مباشید و مرتسید که هرنهای شما پنهان نماند که این گوهرها و میـوه
پـیش از آنکـه اینهـا ، بینیـداین در غیب علم ما بودو این هرنها و خوبیها که شما امروز در خود می. خود خرب نبود

  .شتافتندتافتند و به سوی خزاین خاکیان میین گوهرها میدر دریای غیب ا، در وجود شما درآید
از زرگری و جوهری و سیمیاگری ، وری و هر استادکاریایم در هر صاحب هرنی و هر پیشهما چنني خاصیت نهاده

آن جـوش مـا ، و کیمیاگری و پیشه وران و عالمان و محققان که همواره در جوش باشند و هـرن خـود آشـکارا کننـد
هـا چـادر و جمـال مـیانـد همچـون دخـرتان نوبـالغ در خانـهایم که ایشان بیقرار شدهیم و آن طلب ما نهادهانهاده
  :گویندخواهند تا پرده بدرانند و جمال به خاص و عام بنمایند و از میان جان مینگرند و میدر آینه می، آرایند

ــــت« ــــوان داش ــــه نت ــــري نگ ــــه دم پ ــــا را ب  م
ــــ ــــو زنج ــــف چ ــــر زل ــــه س ــــودو آن را ک  ري ب

 

ــــري ــــالم دلگ ــــت، در ع ــــوان داش ــــه نت  نگ
 »بــه زنجــري نگــه نتــوان داشــت، در خانــه

 

طلبند تا بر آن دکانی می، جوشند بر خود تا جمال و کمال خود بنمایندپس تقاضای همۀ خوبان و هرنمندان که می
  ان را چه خرب از هرن؟پوست و گوشت و استخو. آخر این تقاضاها از آب بی خرب نیست. هرن خود پیدا کنند، دکان

هر آینه اینجا دامی است و این فعـل صـیادی اسـت : گفت. ای دید آویختهدنبه، در میان کشتزار، چنانکه آن روباه
دنبه در میان کشتزار چه کار دارد؟ پس در عالم کشتزار نهاد آدمی که آنجا گوشت و . که هرگز از کشتزار دنبه نروید

  .ها و تقاضاها چه کار دارد؟ این تقاضای صفات پاک من استاین همت، پوست و استخوان روید
او را از ایـن عـالم . سؤال کرد در آن زمانی که صدهزار عجایب بر او تـاخنت آورد وحـريان شـد علیه السالم موسی

  .کردزد و لمعان میموج می، ذوق در ذوق، نور در نور، روح در روح، عالمی حیات در حیات. بدان عالم بردند
از این کان و معدن بی پایـان نقـدۀ وجـود . معدن ما این است. این است، شهرما. ما از این عالمیم! یا رب: فتگ

  چنني گوهر نفیس را بدان عالم خسیس بردن؟، ما را بدان بازار طراران چرا بردی؟ چه حکمت بود
خواسـتم کـه مـرا ، دم پنهـانگنجـی بـو: »کنت کنزاً مخفیا فاحببت ان اعـرف«! ای موسی: فرمود جل جالله حق

  .بشناسند
دریـا را چـون ندانـد؟ و دیـدۀ ، دانسـتند و مـاهیشـناختند و مـیمـی، آنها که اهل گنج بودنـد! یارب: موسی گفت

خلـق «گلستان ، شکرستان بی نهایت را چون نشناسد؟ بلبل آسمانی، روشن آفتاب را چون نداند؟ و طوطی ربانی
بلبل چـون سرمسـت و بیخـود نشـود؟ و از آن ، داند؟ و بر رخسار گل خوشعذاررا چون ن» الورد االحمر من عرقی

بر هزار و یک پرده که ایـن پـرده ، هزار و یک نوای گوناگون نسراید، نطقش چون به جوش نیاید و بیخود، مستی
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  یم کردی؟این هزار پرده و یک پرده از کدام مغنی آموختی؟ از کدام مطرب تعل! به آن نماند؟ ای بلبل عشق ابدی
مـن از . عقل مـادرزاد دارنـد. علم مادرزاد دارند. همه دانا و اوستادزایند، از آن مادر که من زاییدم: گویدبلبل می

، مـن امـیم. عشق من مادرزاد و عقل مـن مـادرزاد. امبحقیقت از مادرعشق گل زاییده، امنر و مادۀ بشریت نزاییده
کننـد امـا بـه نـزد از امـی ایـن فهـم مـی، ه بـود و ناخواننـده و اغلـبیکـی آنکـه نانویسـند: امی را دو معنی باشـد

او بی قلم و دست بنویسد و آنچه دیگـران از بـوده ، امی آن باشد که آنچه دیگران به قلم و دست نویسند، محققان
  .و گذشته حکایت کنند او از غیب و آینده و نابودو ناآمده حکایت کند

ــــــر آنکــــــه جانورســــــت« ــــــد ه ــــــوده بین  ب
 

ــــــابودآن ــــــه ن ــــــد هک ــــــت، دی  »او دگرس
 

این چندین . پدری و مادری نبود که ترا به مکتب برند و خط و هرن آموزند. تو امی بودی و یتیم بودی! ای محمد
از سـفر او حکایـت ، قدم قـدم، از کجا آموختی؟ هرچه از بدو وجود و آغاز هستی در عالم آمد، هزار علم و دانش

هـای نشـان دادی؟ و تـا حلقـه، درخـت درخـت، او خرب دادی؟ از باغ بهشتکردی؟ از سعادت او و از شقاوت 
هاویه هاویه حکایت کردی؟ تا منقرض عـالم و آخرابـد ، زاویه زاویه، شرح کردی و از زندان دوزخ، گوش حوران

  درس گفتی؟ آخر این همه از که آموختی؟ و به کدام مکتب رفتی؟، که او را آخر نیست
و » الرحمن علـم القـرآن«: مرا تعلیم کرد که. معلم من شد، آن کس بیکسان، یتیم بودمچون بیکس بودم و : گفت

علـم ، به صد سال و هزار سال نتوانستمی حاصل کردن و اگر بیـاموختمی، اگر از خلق بایستی این علم را آموخنت
حقیقت علـم و ، علم باشد نقش. بر رُسته نباشد، بربسته باشد. مقالید آن به دست او نباشد. تقلیدی باشد، آموخته

  .جان علم نباشد
، دسـتش باشـد. بینائیش نباشـد، چشمش باشد. عقلش نباشد، که سرش باشد، همه کس بر دیوار نقش تواند کردن

در هر . اما شمشري گذاریش نباشد، شمشريیش به دست باشد. اما دل منورش نباشد، اش باشدسینه. عطایش نباشد
امـا چـون ، بر دیوار نقش درخت کنند. ا چون شب درآید یک ذره روشنائیی ندهدصورت قندیل کنند ام، محرابی
از بهـر آنکـه اگـر کسـی در ، بیفایـده نیسـت اگرچـه چنـني اسـت دیـوار را، اما آن نقش. ای فرونیایدمیوه، بیفشانی

ان اگـر نقشـها بـر در و دیوارهـای زنـد، جمعیت خلقان ندید و روی خوبان ندید در آن زنـدان، زندانی زاییده شد
بیند و صورتهای خوبان بیندو شاهان و عروسان بیند و صورت تجمل پادشاهان و تخت و تاج بیند و صورت بـزم 
و مجلس صورت مغنیان و رقاصان بیند از آنجا که الفت جنسیت است باز پرسد و فهم کند کـه بـريون ایـن زنـدان 

انـد آتشـی در رختان میوه دارند که اینجا نقش کردهعالمی است و شهرهاست و چنني صورتهای زیباست و چنني د
  :نهاد او افتد که چنني چیزها در عالم هست و ما زنده در گور مانده و این نعره برآرد و به اهل زندان گوید

ــد« ــذر کنی ــوادث ح ــرای ح ــن س ــوم از ای  ای ق
ــــــما ــــــب ش ــــــه در قال ــــــال یافت ــــــان کم  ج
ـــفَه ـــیش شـــما و آنگـــه از سَ ـــته پ  عیســـی نشس

ــا ــای پ ــودهای روحه ــن ت ــای خــاکک در ای  ه
ـــد ـــت همـــی زنن ـــر اســـت تـــا دَمامـــۀ دول  دی

 

 خیزیـــد ســــوی عـــالم علــــوی ســـفر کنیــــد
ـــد ـــر کنی ـــن مُخْتَصَ ـــما حـــدیث ت ـــه ش  وانگ
ـــد؟ ـــدگی ســـم خـــر کنی ـــان دهـــد کـــه بن  دلت
ــد؟ ــا کــی چــو حــس اهــل ســقر مســتقر کنی  ت
 »ای زنده زادگـان سـر از ایـن خـاک برکنیـد

 

آخر بنگرید در این صورتهای خـوب و در ایـن عجایبهـا آخـر ایـن ! کنیدای نمیچاره! ای محبوسان جهان نادیده
وقتـی ، به امید آن گویند که شنونده، هر جا دروغی گویند. نقشها را حقیقتها باشد که هیچ دروغی بی راست نیست

  .راستی دیده باشد تا این دروغ را به جای آن قبول کند، آن را به جای راست قبول کند که راست را بداند
، و وقتـی گـريد کـه ایـن مشـرتی، درم قلب را بدان طمع خرج کردند که مشرتی آن را به جـای نقـرۀ خـالص بگـريد

خالصـی ، راستی باشـد و هـر جـا قلبـی باشـد، خالصی دیده باشد تا این را به بوی آن قبول کند هرجا دروغی بود
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  .حقیقتی باشد، جنس آن باشد و هرجا خیاىل بود
شوند با چندهزار کـس نمایند و محو میکه می خیالها که بر این دیوار زندان عالم فانی استاکنون این صورتها و 

سـنگهای ، بروبرگورسـتان. اینـک نقـش از ایشـان رفـت. در عالم دوست بودی و خویش پنداشتی و رازهـا گفتـی
شهاست کـه بـريون عکس آن نق، یقني دان که آن نقشهای خوب، بني نقشها محو شدهکلوخهاشان را می، لحدبرگري

انـد نـزد آن کـس» عند ربک«: کجایند این صورتهای باقی؟» الباقیات الصالحات خري«زندان دوستان است که 
شرح این دراز است بیا تا کوتاه کنیم و این زنـدان را سـوراخ . رسدکه رب توست که دم بدم تربیتهای او به تو می

موسـی وار در آن آب ، چـون آنجـا بـاز رویـم. ما بر آن عاشـقیمکنیم و به آنجا رویم که حقیقت این نقشهاست که 
چـرا مـوج زدی و مـا را بـه خشـکی آب و گـل : گـوییمماهی وار با آن دریای حیـات مـی، خوریمحیات غوطه می

انداختی؟ این چنني رحمت که تراست چنان بی رحمـی چـرا کـردی؟ ای بـی رحمـی تـو شـريین تـر از رحمتهـای 
گنجـی بـودم پنهـان در پـردۀ غیـب در : »کنـت کنـزاً مخفیـاً احببـت ان اعـرف«: فرمایدجواب می. رحیمان عالم

خواستم تا جمال و جالل مرا بدانند و ببینند که مـن چـه آب حیـاتم و چـه ، های هستیخلوت المکان از پس پرده
  .کیمیای سعاداتم

دانستیم عظمت این دریـا را و لطـف ا میم. ایماول در این دریای حیات بوده، ما که ماهیان این دریاییم: گفتند که
دانستیم عزت این کیمیای حیات را و آنها که ماهیان این می، این دریا را که مس اکسريپذیر این کیمیای بی نهایتیم
چـون اول عـارف مـا بـودیم و . نشنیدند وندیدنـد و ندانسـتند، دریا نبودند در اول چندانکه بر ایشان عرضه کردیم

خواستم که تـا مـرا بداننـد ایـن » احببت ان اعرف«جهت ، این چندین غربت دراز. نج هم ماییمآخر عارف این گ
  با که بود؟

امـا بـدان ، ایـدراگر چه ماهی قدر آب داند و عاشق باشد و چفسیده باشـد بـر وصـال ! ای ماهیان: جواب آمد که
بریان داشنت نباشـد کـه آن مـاهیی کـه  صفت و بدان سوز و بدان گرمی و جانسپاری و ناله و خونابه باریدن و جگر
نـه » الیموت فیها والیحیی«: طپد کهموج او را به خشکی افکند و مدتهای دراز بر خاک گرم و ریگ سوزان می

چگونه لذت حیات یابـد کسـی کـه آن ، گذارد که حالوت زندگانی یابد و خود با فراق دریای حیاتفراق دریا می
  دریا را دیده باشد؟

 اندر شبی یک شربت وصل تو خـوردهرکه او «
 

 »چون نماند آن شراب او داند از رنج خمار
 

  .از امید رسیدن به دریا، امکان زیسنت بی دریا و امکان مردن نی
 امـــیگـــویی کـــه مگـــر بـــه بـــاغ زر رشـــته«

 نکنــــــداومیــــــد وصــــــال تــــــو رهــــــا مــــــی
 

 امـــییـــا بـــر رخ خـــویش زعفـــران کشـــته
ـــته ـــان کش ـــه رایگ ـــی خـــود را ب ـــیورن  »ام

 

، و حکمتـی دیگـر» والتقتلـوا انفسـکم ان اللـه کـان بکـم رحیمـا«: فرماید کهکند و این وحی میدریا این ندا می
خواستم که گنج شناسی شما هم ظاهر کنم و چنانکه خواستم که صـفا و . چنانکه خواستم که گنج خود را ظاهر کنم

و لطف پروردگی این ماهیان و ایـن خلـق دریـا را  لطف این دریا را پیدا کنم خواستم که بلند همتی این ماهیان را
الـم احسـب النـاس ان یرتکـوا ان یقولـوا آمنـا و هـم «. پیدا کـنم تـا وفـای خـود را ببیننـد و همتشـان آشـکارا شـود

  .»الیفتنون
  .معنی مار، صورت ماهی و معنی، کند صورتصدهزار مار است که دعوی ماهیی می

ــــــورد ــــــاک خ ــــــذای پ ــــــان غ ــــــان پاک  ج
 

ــــاد و خــــاک خــــوردمــــار باشــــ  »د کــــه ب
 

اگـر سـوی . نـدانی کـه سـگ اسـت یـا آهوسـت، هـر حیـوانی را کـه از دوربینـی. باد و خاک غذای ماهی نیسـت
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  .آهو نیست، استخوان رود
این بچه را حکـم آهـو گـريیم . ای زاییده شدمیان ایشان بچه، که گرگ با آهو جفت شد، ای است در شریعتمسئله

اال آنچـه قـول درسـت ، کـردن ثشرح آن قولهـا در مدرسـه تـوان بحـ. تالف علماستیا حکم گرگ؟ در اینجا اخ
و اگـر ، آهوست، اگر سر به گیاه فرود آورد. آن است که پیش او بند گیاه بیندازیم و مشتی استخوان بیندازیم، است

سگ اسـت ، رگ همزیرا گ، سر به استخوان فرود آورد حکم گرگ دارد در هر آبی که او دندان اندر کند پلید شود
  .اال صحرایی است
آن خاک کدام اسـت؟ چـرب . باد است و خاک و غذای مار نفس اماره هم باد است و خاک، اکنون غذای مار

آن . شـوداگر خواهی عاقبت بنگر که خاک می. خدا او را رنگی داده است. و شريین دنیا که از خاک رسته است
  .رودنقش از او می

بـاد ، دیگر غذای مار. غري این غذایی بجو، ایخاک رنگني است اگر مار نه، ان و گوشتاکنون چون دانستی که ن
دسـت آرزوی بـاد ، کدام باد است؟ باد جاه امريی و خواجگی که آدمی همینکه از نان سري شد از گرسنگی. است

کند آن نفس مـار منصب طلب می. ایمکند که اصل ما چنني بوده است و ما چنني محرتم بودهخواجگی در سر می
  .شود همچون فرعوناژدهایی می، پاره چون این خاک و باد فراوان یافت

ـــدند« ـــار ش ـــد و م ـــوران بدن ـــو م ـــان ت  مخالف
 مــــده زمانشــــان زیــــن بــــیش و روزگــــار مــــرب

 

ــــر آر از ســــر مــــوران مــــار گشــــته دمــــار  ب
ـــار ـــد م ـــار یاب ـــا شـــود ار روزگ   »کـــه اژده

 

مـاهی اسـت و نـیم ، اند نیم دست راستشـانیستند بلکه مار ماهیمار خالص نیستند ماهی خالص ن، اکنون مؤمنان
  .کشدبه طلب دریا می، کشد و ساعتی این نیمساعتی آن نیم به باد و خاک دنیا می. مار، دست چپ

ـــا مـــی« ـــیم ـــران م  خواهنـــدخـــواهیم و دیگ
 

ـــود ـــرا ب ـــا بخـــت ک ـــرا دارد دوســـت،ت  »ک
 

  ٭
ــــــــونی« ــــــــه معج ــــــــت طرف ــــــــی هس  آدم

 

 »نــــــــــــیاز عزیــــــــــــز عزیــــــــــــز وز دو
 

ان اللـه تعـاىل لمـا خلـق العقـل قـال لـه اقبـل «: اکنون چون مجاهده کرد این نیم دست راست که عقل اسـت کـه
ای عقـل رو بگـردان از : رو آورد بدو گفـت، خطاب کرد این عقل را که رو آر به من» ثم قال له ادبر فأدبر، فأقبل
به جـای سـجود مـن : نبینی که فرشتگان را فرمود که. روآوردن است، پشت آوردن به امر. فرمان بردارم: گفت، من

، پشت آوردن به بندگی حق و روی آوردن به غري حق بود؛اما چون به امـر بـود، این از روی ظاهر. سجود آدم کنید
کردنـد از بیگانـه سـالها حـق را سـجود مـی، تر؟ از بهر آنکه ایشـانچرا عظیم، تربلکه عظیم، رو آوردن بود به حق

به این یک رو از حق گردانیدن و به آدم رو کـردن خلعـت . یافتند و با ابلیس همکاسه و هم خرقه بودندتمییز نمی
گرچه بظاهر پشت به حـق نکـرد و از سـجود حـق ننـگ نداشـت از ، تمییز یافتند و از بیگانه ممتاز شدند و ابلیس

دیـد و پشـت فرشـتگان را روی درنگریست روی خود را پشـت ، االچون پشت به امر کرد، سجود غري ننگ داشت
  .دید

کـن کـه روبـه حضـرت مـا دارد و ساعتی رو به ماهی مـی، مارست و نیم تو ماهی، اکنون ای بندۀ مؤمن که نیم تو
. بـه امـر تـو، مشغولیم به عبادت تـو: »ایاک نعبد«: آن اولني چیست؟. کنروی به مار می، ساعتی برای مصلحت

ت آوردیم بندگی تو و رو آوردیم به تیمار نفس اماره که پشت او سوی درگـاه پش، هم به امر تو: »وایاک نستعني«
او را نیز ، چنانکه از کافران خراج ستانند از بهر قوت اسالم. ایاز بهر آنکه تو این دشمن را سبب ما کرده، توست

  :دو صفت است، همچون این مار و ماهی که گفتیم
شوق جنسیت اسـت و آن صـفت کـه ، ن صفت که پای اوستآ. پای اوست، بند اوست و یک صفت، یک صفت
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آن گـوهر از . در وی نظـر کـرد تعـاىل زیرا اول گوهری آفرید حق. خویشی است که او را با خاک است، بند اوست
از ، از آن سـبب کـه خـاک. شرم آب شد و دریا شد و بر خود بجوشید و کف کرد و کف او خاک شد و زمـني شـد

و بدین بند و خویشی مغرور مشـو کـه بسـیار ! بیدار باش ای قطره. یشی و تعلق بند اوستآب زاییده است این خو
خنک آن کس کـه او را بنـد آهنـني بـود یـا چـوبني بـود کـه . ها را این بند مغرور کرد و از طلب دریا بازداشتقطره

و یـا بنـد گـوهرین ، و زر دوستاما آن کس را که بند زرین باشد و ا. همواره در آن کوشد که آن را بشکند و بیندازد
جـان مـؤمن اسـت کـه ، رود آن قطـرهسیل وار می، اکنون آن قطره که سوی دریای وحدت، باشد و او گوهر دوست

  .»والله اعلم، علیه توکلی و هو حسبی» «انی ذاهب اىل ربی«:رود سوی دریای وحدت کهسیل وار می
ر بکـل لسـان یـوم الثلثـافی اوائـل ربیـع االخـر تمت المجالس بحمدالله المحمود بکل مکان و المـذکو«

ثلث و خمسني و سبعمائه و الصلوة علی نبیه محمـد المرسـل عـن عـدن عـدنان و علـی صـحابته الجـواد 
  .»الحسان الطاهرین عن شوائب الحسبان انه کریمٌ منان

  
  


