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۲ 

  شرح حال مختصر
  
  

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

بـرادر کوچـک  یو). از قراء طـوس اسـت یا هیغزّال قر( الغزاىل یساحمد الطو
جنـابش از فقهـاء بـزرگ و . مشهور است حامد محمّد غزاىل یحجّة االسالم اب

ه بغـداد درس یـحامـد در مدرسـۀ نظام یابت بـرادرش ابـیبه ن یجوان یدر ابتدا
شـد  یۀ ودل سرپد. خ ابوبکر نسّاج اتفاق مالقات افتادیرا با ش یتا و: گفت یم

فـة ید تـا بـه خلیبـه کمـال رسـ یت ویافته و تحت تربی نيو بر دست او توبه و تلق
قـات یفـات و تحقیجنـابش را تأل. ش نائـل آمـدیمرشد خـو ینیو جانش یالخلفائ

اء و یـرسـالۀ سـوانح و لُبـاب االِح: اسـت، مـن جملـه یرينظ یمعتربه و رسـائل بـ
  . هرية و غريعلم البص یه فريالذّخ
ان در عصـر یـو سالست ب یو جمال صور یو کماالت باطن یم ظاهردر علو یو

کـه ارشـاد یسـال ار یخ ابوبکر نسّاج مدت سـیپس از جناب ش. خود منفرد بود
 نيو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیبه وجود او مز
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان

جنـابش چنانکـه . ت فرموده و اجازه ارشاد بـه آنـان داده اسـتیترب یه رضاالئم
 یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته یگذشت س

خ ی خـود شـنيفـة الخلفـاء و جانشـیت خلـق را بـه خلیفرمود و امر ارشـاد و هـدا
ارتگـاه ین و زیمـدفن حضـرتش در قـزو. واگذار نموده اسـت یابوالفضل بغداد

  .باشد یاهل دل م

  خیاز عرفا و مشا ین ویمعاصر
  ؛یم سنائیخ مجدودبن آدم مشهور به حکیش - ۱ 
  ؛یازريابوالقاسم هبة الله بن عبدالوارث الش - ۲ 
  ؛یمعروف به ابن زهرالصوف یاحمد بن عل - ۳ 
  . یخ احمد جامیش - ٤ 

  از علماء و فقهاء 
  ؛یر وابوحامد محمّد حجّة االسالم براد - ۱ 
  ؛یجارالله زمخشر - ۲ 
  ؛یازرين ابواسحق الشیجمال الد - ۳ 
س مشهور به ابـن ی بن قاسم بن خمني بن نصربن محمدبن حسنيحس - ٤ 

  . سیخم

  از خلفاء
  المستظهر بالله -۱
  یالمسرتشد بالله عباس -۲
  بالله یالمستعل -۳
  . یلیاسمع یاآلمر باحکام الله فاطم -٤

   و امراءنياز سالط 
  ارق بن ملکشاه؛ین برکیرکن الد - ۱ 
  ؛ یابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق - ۲ 



۳ 

  ؛یم غزنویمسعودبن ابراه - ۳
  . یارسالن شاه بن مسعود غزنو - ٤ 

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

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

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

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

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

  . بود فضالً منهت رينامش او را غ

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

خ درسـت گفتـه کـه مـن در یشـ: حجة االسـالم گفـت. دادسراغ شما را در خون 
کردم و همه وجود من مسـتغرق خـون بـود،  یاز مسائل استحاضه فکر م یا مسئله

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

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

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

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

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

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

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

  
  قت و عرفانیرهربان طر  نقل از كتاب

  ،یگناباد یزا محمّدباقر سلطانريحاج منگارش 
  .۱۳۸۳ ،چاپ پنجم قت؛ تهران،یانتشارات حق 
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   طاب ثراه
  
   
  
  

  یدكرت علیمحمّد صابر :به كوشش
  



٥ 

  میححمن الرّ بسم الله الرّ 
  
  

  .نيد و آله اجمعدنا محمّیس ی و الصلوة علنيالحمدلله رب العالم
اگر چه  .عشق تعلق دارد یه به معانكچند  ن حروف مشتمل است بر فصوىلیا

ه كاست  ۱اركاب یه آن معانكرا یز، لمه نگنجدكث عشق در حروف و در یحد
ار آن است كو اگر چه ما را .نرسدار كآن اب ۲دامن خدر رحروف بطه یحدست 

ت در ان عباركیالم، ولكت الام در خلویهدور حروف كرا به ذ یار معانكه ابك
 یسكره در حق كه و آن نركن پس توامتف یث اشارت است به معانین حدیا
اشارت عبارت و  یكی :افدكاصل شث یحدو ن دیو از ا .وقش نبوده ذك
ت ريف بود، اما جز به بصیو بدل حروف حدودالس. شارتعبارت ا یگرید

ن یه مفهوم نگردد از اكرود  یزین فصول چیا ةد، و اگر در جملیباطن نتوان د
   .بالصواب اعلمو الله . بود یمعان

نس اُ مرا با او ن برادران است ویزتریعز یمن به جا كیه به نزدكز یعز یدوست 
د در یه آنچه تو را فرا خاطر آكن از من خواست ین الدیتمام بود، معروف به صا

بود،  ینسا »مرا با او« یبه هر وقت تا منكچند اثبات  یعشق فصل یحال در معن
 یمعاناثبات نم و به كبه دامن وصل نرسد بدان فصول تعلل  و چون دست طلبم

 یقضا ردمكاثبات  یو چند فصل او را ردمك اجابت .سازم یم یكات تمسیابآن 
 اعراض ق عشق و احوال ویچ جانب ندارد در حقایه تعلق به هكاو را، چنان قِّح

                                                 
زهیدخرتان دوش ،ـ باكره   ۱ 

   ).فرهنگ آنندراج( دخرتان در گوشه خانه یپرده برا :مهمله یبا كسر و را ـ ۲

نه به مخلوق، تا او چون و چ حواله نبود نه به خالق یه در او هكبه شرط آن عشق
   :اند ه گفتهكند، هر چند كن فصول مراجعت یدر ماند بد

  شعر
  انسب یبل طك كولو داوا

  ٣اكما شفا یلیالم لك ريبغ
  :نكیول

  قهایر اىل ظمئتاذا ما 
  ٤ الیجعلت المدامة منه بد

  قهایمن ر ن المدامةیوا
  ٥ الین اعلل قلبا علكول

   حبونهیو  حبهمی :قال الله تعاىل

  فصل  ۱
  تیب
  ب ماكبا عشق روان شد از عدم مر

  م شب مایوصل دا شرابروشن ز
  امست در مذهب یه حرام نك یزان م

  لب ما یابین كعدم خش تا روز

                                                 
اگر تمام ) یهجر ۱۳۵۲(چاپ مصر  ۲۷۱ص  ۱ج  یهالل عسگر یاز اب یوان المعانید -۳
  .دهد یمداوا كنند تو را شفا نم یلی از كالم لريبان انسانها تو را به غیطب
  م از بادة ناب آن راريبدل گ    ـ اگر تشنه گردم بر آب دهانش ٤

ن ناتوان رایدهم ا یو لكن تسل    ـ كجا بادة نان و آب دهانش   ٥ 



٦ 

  یهواها قبل ان اعرف الهو یانتآ
  ٦فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

  تیب
  وجود مد بهمن آ عشق از عدم از بهر

  من بودم عشق را ز عالم مقصود
  ز عود ینربم تا نربد بو از تو

  غم حسودريعل روز و شب و سال و مه
در  .روح بود بكمرشق منتظرع، بر سر حد وجود.مدآروح از عدم به وجود چون 

 ،مدآمد صفت ذات عشق آ اگر ذات روح .نم تا چه مزاج افتادبدو وجود ندا
اما  ،است یعشق عارض تفاوت در قبلۀو  .بگرفت یافت جای خانه خاىل

داشت تا عشق  دیبا ینم یدر جهت یه او را روكست قت او از جهات منزه ایحق
 یابداركه ركنفس  نآ«. بردنيدام زمكآب به سب وقت كاما ندانم تا دست .بود

گاه  .المنا اشارةك.»ان نداردیاما ز ،ب او بودكند نه مریب سلطان نشكبر مر
 یّره دُیگاه به تعب ،موز دهند تا استاد شودبه دست شاگرد نوآ یا خرزی یخزف
ندارد دست معرفت استاد  هرهزَ هكبه دست ناشناس او دهند الال  یی و لؤلؤنيثم
نگ بر ريب نیوقلمون وقت عجاچون ب .تا به سفنت چه رسد ۷ربماسدن را به آك

ه انفاس كبر هوا  البل ب استه روش بر آكدا نبود یپ یم«فة انفاس زند یصح
  .»هوا است

                                                 
برخورد و در آن متمكّن  خاىل یپس با قلب دیـ قبل از آنكه عشق را بشناسم عشق او مرا رس ٦
 ..شد
  .دست بمالد ،لمس كند ).فرهنگ آنندراج(شناخنت  یبرا یزیسودن دست بر چ: دنیبرماس -۷

   فصل ۲
 یثابت گردد در هوا دا ویپباشد صورت  ینه صافیابد و آی چون خانه خاىل

 ،ندیب ه خود راكاهد روح خو قاشرا دةیه اگر دكمالش آن بود ك. روح یصفا
ه كوقت باشد  .گردن ن به وقتیا و. ندیا صفتش بیا نامش یمعشوق  ركیپ

خود او بود  یتا به جا ،درياو را فرو گ قاشرا دةید به خود و دیحجاب نظر او آ
  :دیه گوكنجا بود یا ،ندیخود او را ب یو به جا

  تیب
  الت دارمیده در خیه دو دكاز بس 

  ندارمپ ییتونم كه نظر كدر هر 
فرا گرفته «او را  یلكه كند كبرعشق گذر ن تا ،عشق استبر ه راهش به خودكرا یز

ه مرد در كرا یز ،ده را گذر ندهدید ،جاللت عشق و ،دیبه خود نتواند رس »است
  :ه گفتكانچن .و او خود دور نتواند شد ت خودريار بود نه غیت اغريعشق غ

  ت یب
  رددمن هر شب صفات ذات من گ كال تریخ

  گرددده بان یمن بر من هزاران د هم از اوصاف
  شعر 

  انا یومن اهو یانا من اهو
  ۸ نحن روحان حللنا بدنا

  یالهو دمعت ینحن مذكنا عل
  ۹الناس لنا یضرب االمثال فی

                                                 
ك بدن یم كه به یما دو روح كه مرا خواسته من هستم یـ من آنكسم كه او مرا قصد كرده و كس ۸

  . میحلول كرده ا



۷ 

  السائل عن قصتنا هایا
  ۱۰ننا یم تفرّق بللو تراه 

  تهابصر ینفاذا ابصر ت
  ۱۱ واذا ابصر ته ابصرتنا

  اذا لایس ناجاآل ینحن ف
  ۱۲ذهبت مهجته مت انا 

هنحن روحان كدر دوم مصراع . افتاد ن دوركیول ،بود ین معنیاشارت هم بد
تر است  بیاول مصراع قر. نهاده است ییدر دو یكیقدم از نجا یا حللنا بدنا

ه شاعر كد یدرست آ ین معنیه اكنجا بود یا .انا یو من اهو یانا من اهو :هك
  :گفت

  تیب
  یه جانان منكتم صنما مگر گف

  یجان من ك نگه كردم خودیچون ن
  یمرتد گردم گر تو ز من برگرد
  یمان منیفرو اكجهان تو وجان  یا

 یب« :ست گفنتیبا یم مگر» یمرتد گردم گر تو زمن بر گرد«: نجا كه گفته استیا
نظم و  در ان است ون چون گفتار شاعركیول »یجان گردم گر تو ز من برگرد

ش از یشان بیا حّد. گریگر است و گفتار شاعران دیر عاشقان دگفتا .دنه مانیقاف

                                                                                                            
  .زدند یمردمان در بارة ما مثل م   میودمان عشق بیكه بر پ یـ ما از زمان ۹
ان ما فرق مگذار یم یدیهر گاه او را د    پرسنده از ســــر گـــذشت مــا یـ ا۱۰  
  نی كـه او را دیدی ما را دیده ایو زمــای    ده ایاو را د یدیكه مرا د یپس زمانـ  ۱۱
  من مرده ام  هـــرگــاه جـان او برود    میان عمر مثل هم هستیـ ما در پا۱۲

  .»عاشق جان دادن و حّد« ستینه ینظم و قاف

  فصل ۳
گاه چون ذات بود  ،دیالعشق از او برو ة بود تا شجرنيروح عشق را چون زم گاه

ز نوبت یام او نیگاه چون انباز بود در خانه تا در ق ،م شودیرا تا بدو قا صفت
س ك را نیاما ا ،و بودام روح بدیگاه او ذات بود وروح صفت تا ق ،داردنگاه 
بود و اهل اثبات قبل  ه بعدالمحوكوم است ن از عالم اثبات دیه اكند كفهم ن

  .دینما ژكالمحو را 
  چون آب و گل مرا مصوّر كردند

  جانم عرض و عشق تو جوهر كردند
  كردند یر و قضا قلم چو تر میتقد

  بر كردندحسن تو و عشق من برا
گاه عشق . ه چه باردكند كتا وقت چه اقتضا  ،نيسمان بود و روح زمگاه عشق آ

تا خود  ،انكبود و روح  یانكگاه گوهر . دیه روچتا خود  ،نيتخم بود و روح زم
 آفتاب بود در آسمان روح تا خود چون چون گاه. بود انكگوهر است و چه  چه
ب روح كبر مرن بود یگاه ز ،چه سوزد روح تا خود یگاه شهاب بود در هوا ،تابد
گاه  ،دیاجانب گر دامكروح تا خود به  یشكگاه لگام بود بر سر ،ندیه بر نشكتا 

 ،گاه زهر ناب بود در قهر وقت روح ،ق بود در بند روحمعشو رشمةكسالسل قهر 
  :ه گفته استكچنان ،ندك كه را هالكه را گزد وكتا خود 

  تیب
  شیخو رةن چهكه ز من نهان مكگفتم 

  شیخو ةتا بردارم ز حسن تو بهر



۸ 

  شیخو و زهرةبر دل ه برتس كگفتا 
  شیخو ۱۳شد دهرةكن فتنة عشق بر یاك

 او را به لجة و او ساحل است ه حّدكعلم  ش وقت بود در تابشین همه نمایا
علم دور  كان و ادرایوصف و ب از حد اما جاللت عشق ،ستیراه ناو ار ك

  :ه گفته استكاست،چنان
  تیب

  انیدستش عیس ندكهرگز و ده است یوشعشق پ
  ن عاشقانیزنند ا یكهده تا یب یها الف

  زند یم یفدر عشق الندار خود از پ یسكهر 
   و از چناننيوز چن ندار خاىلعشق ازپ

فتاب آاما هر دو به تابش  ،افتش معلومیه در هوا محسوس است و ناذّر یهست
 :ه گفتكچنان. گرو است

  تیب
  مییه ماذّرو  یید تویخورش

  میینما یك یتو رو یرو یب
  دم كیز نقاب چهره  یكتا 

  مییتا بر آ یوه برآكاز 
 از لطافت هم بود و از فرط ،است و تعاىل ین از بزرگده نه همه دست ناداك

                                                 
دسته اش از آهن و سرش مانند داس باشد و در .است دسته دار یحربه ا ،ـ بر وزن بهره۱۳
ند، دهره یگو یالن دارند و بدان درخت اندازند و بعضیشرت مردم گیبود و ب یزیت تیغا

 ).برهان قاطع( باشد یز میك و تیاست كوچك و دو سر و سر آن مانند سر سنان بار یريشمش
   دو دمريا شمشیاس مانند حربه د

 یثیاگر بر ساحل بود از او حد ،ساحل عشق استبه ت علم ینها .القرب هم بود
ه خرب دهد و كو  ابدی هكنگه ، آدش نهد غرق شویو اگر قدم ب ،بود یب وینص

  ؟علم بود جاكغرقه شده را 
  تیب

  من یینایحسن تو فزون است ز ب
  من ییراز تو برون است ز دانا

  من ییهاهست تننبُ در عشق تو اَ
  من ییدر وصف تو عجز است توانا

اندر او اول علم سوزد . ار استكون ريعلمش ب ،روانة عشق استالبل علم پ
  ؟ردون آريب یك ، خرباواز نگاه آ

  المالمه یف فصل ۴
در  یرو كیدر خلق و  یرو كی: دارد یمالش مالمت است و مالمت سه روك

ت ريغ ۱٤ه در خلق دارد صمصامك یرو نآ. در معشوق یرو كیعاشق و 
ت ريه در عاشق دارد صمصام غك ین رو، و آار باز ننگردیمعشوق است تا به اغ

ت ريه در معشوق دارد صمصام غك یرون ، و آننگرد زابوقت است تا به خود 
چ یه«  شونريو از ب ،عشق است تا قوت هم از عشق خورد و بستة طمع نگردد

  .»د جست یز در نبایچ
  تیب

  جهان زم یچون از تو بجز عشق نجو
  سانكیهجران و وصال تو مرا شد 

                                                 
ز و برندهی تريـ شمش   ۱۴ 



۹ 

  ندارد سامانعشق تو بودنم  یب
  هجران یخواه كوشوصال  به یخواه

كمال حال در آن ه كرا یز ،اریت است در قطع نظر از اغريو هر سه صمصام غ
ن سلطنت یو ا. دگرد ري بود و معشوق هم غريه عاشق غكرسد  ییبه جاكار ه كبود 

ل عاشق و یمال عشق از اتحاد بود و در او تفاصكه قوت كرا یز ،تابش عشق بود
ن نه د آت خورن حال قویادن داند و از یفرا هم رسرا وصال آنكه  ،نبودمعشوق 

  .قت عشق بودیحق
  تیب

   ست نفسیم نبد عهدم و با عشق تواَ
  ادم رسیه فركمت یگر هرگز گو

   به فراق یوش و خواهكبه وصال  یخواه
  مرا عشق تو بس ،من فارغم از هر دو

حاصل  »عشق«الوصال در حوصلة  قةیتا حق. ه هر دو را بخوردكد یعشق با
چون وصال انفصال  ،ندكفهم ن سك ران یو ا ،زدیان هجران برخكام شود و
نجا قوت یا. دگردصال  اّتنيس انفصال از خود عپ.  وصال بودني، انفصال عبود
و  .كسان بودی یبینص یب بیافت و نصیناو افت یبود و بود نابود و  یقوت یبو 
او در ساحت  تینها.ات استیالنها او فوق یه مبادك ،س راه نربدك نجا همهیا

 یگنجا دىل یهر صحراد؟ یآدر یكشه یو اندهم  و یراگنجد و در صح یكعلم 
و  یستین یایمكنون در در است در صدف یّرقت دُین حقیو ان فكرت ندارد یا

اما چون علم غرق شود  رسد؟ یك نجایاست، فَحَسب ا علم را راه تا به ساحل
 تیظنس ید تا در لباس تلبورنبرآ یمتوار ین ّظنيقیاز علم و از ، گمان گرددنيقی
طمئن یلن كول یاولم تؤمن قال بل.ابدیث گذر ین حدیتعزز اود به درگاه ب

 نيهم »۱٦ یب یانا عند ظن عبد «بود،  یارك نين چنیاشارت بد ۱٥یقلب
ن بحر یاص اغّو یك ن ظنآ .فالعبد متصل بالظن والظن متصل بالرب.بود
 مالمت خلق .ن گوهر افتدا او به دست آیگوهر به دستش افتد ن مگر آ ؟است
 یتنفسّ ون ريز با اینگرد یون مرياز درون او ب یسر مو كین بود تا اگر آ یبرا

از متش هم یبود هز یم ز درونا ت اومیه غنكچنان ،منقطع شود ی،لقا متعیدارد 
وما و یاشبع « نجا بودز آا ۱۸شبع و جوعش ،»۱۷كمن كاعوذ ب«آنجا بود 

  .ندارد یاركون ريب »۱۹وما یاجوع 
  تیب

  كدان هالیست و ممالمت ا یوكن یا
  كابازنده پ قامرانن راه مُیو

  كچادامن  ید قلندریبا یمرد
  كالااروار و چیتا برگذرد ع

  .دیندارد تا درست آ كار آورد و باكدر  یار برگردد و رویر از اغایبه طمع 
  تیب

  كانم همه پیتا بدرند پوست ۲۰بل
  كالار چایا ر عی یاز بهر تو ا

                                                 
.خواهم قلبم مطمئن شود یكن می؟ و ل یمان نداریا ایـ آ   ۱٥  

ك ظنّ بنده ام به منیـ من نزد   ۱۶ 
برم یـ از تو به تو پناه م   ۱۷  

اش یوگرسنگ یريـ س  ۱۸  
ك روز گرسنهی باشم و ريك روز سیـ    ۱۹ 
  محفف بهلـ  ۲۰



۱۰ 

  كه باباش و از خلق چ گا نهیعشق در 
  كمعشوق تو را و بر سر عالم خا

. مالمت با نگ بر سالمت زند. ت معشوق بتابدريگر سلطنت غیبار دكیس پ
 ینجا رویا »ربنا ظلمنا «گردد یخود مالمت در حقّ. ش از خود بگرداندیرو
  .دینما
او به ه كرا یز. ش از معشوق بگرداندیروو  ،ت عشق بتابدريگر غیبار دكیس پ
و نه و انه خلق و نه خود .داغ بر طمع او نهد ستا خود برخاستهمعشوق از د یام

در او  .د را بودید هم خود توحیتوح.د عشق تابدیمال بر تفركد یمعشوق،تجر
عاشق و . و قوت او هم از او بود بود وكه اول هم ا. ش نبودیرا گنجا یريغ

ارد و خرب ندعلم ن مقام یاز ا ،گا نگانیچون ب . بودريمعشوق او را همه غ
اما اشارت معرفت بدو . ه عبارتش بدو نرسدكچنان ،اشارت علم بدو نرسد

همه  شه حدودكاست نه چون علم  آخرو  حد كیه معرفت را كند كداللت 
ند و بر خود كبر خود ش. نجا تالطم امواج بحار عشق بودیا. عمارت است

  .گردد
  تیب

  یو تابان گشت یمدماه بر آ یا
  یتش خرامان گشیخو كگرد فل

  یبرابر جان گشت یچون دانست
  ینهان گشتو پ ینا گاه فرو شد

  مرا سودا منازلهق اطلعت ىل
  ۲۱غربا یاذا قلت تجلوا ظلمت یحتّ

                                                 
كرد و ظلمتم غروب كرد یكه گفته شد تجلّ یتا وقت طلوع كرد از منازلش من ماه یـ برا   ۲۱ 

هم او عاشق و هم او  ،نيسمان و هم او زم، هم او آكهم او فلبود فتاب هم او آ
چون عوارض  ،است ازعشق ه اشتقاق عاشق و معشوقك،معشوق و هم او عشق

  .قت خود افتادیحق یگانگی بازار ك ،ات بر خا ستو اشتقاق

  فصل ۵
نجا یا. بود ن راهس را در آكه همه كم ريگ .شوق و خلقمالمت در عاشق و مع

د یمال رسكه چون عشق به ك،ن مالمت در عشق استو آ ،لكبود مش یلفظ
از رد كه رفت و وداع كندارد او پ. ندكنهد و ظاهر علم را وداع ب یدر غ یرو

. ب احوال استین از عجایو ا. ن نشسته بودكاو خود در درون خانه متمو خود 
مال كث است و ین حدیالت اكن از مشیو ا ،وداع در رفنت بود نه وداع بر رفنت

نچه بود آ ین معنی، و مگر اشارت بددهندراه ننجا یرا بد یسكهر . مال استك
  :اند گفته

  تیب
  ت رسدیچون به غا ین هوكیول

  یه سر دشمنسر ب یشود دوست

  فصل ۶
د و عاشق خجل شود از ريه عشق رخت بر گكق عشق هم بود یمالمت به تحق

به  ین دردمتأسف باشد برآ و. در زوال عشق و از خلق و از معشوقخود 
ز ینآن درد .جا رسدكبه نگاه تا خود آ. ی، آنجا بدل عشق مدتبماند یفتیخل

رق ووشد از بپ یرو ه عشقكار بود یز بسیو ن. تازه شود یاركدتا ريرخت برگ
 یرنگ به هر زمان. لمون استه او بوقكد رينمودن گ یو درد یش عشقینما



۱۱ 

  .رفته باشدنه رفتم و كد یو گاه گو. دیگر برآید

  فصل ۷
و عاشـق را در او . مـاىلكو  یو نقصـان یادتیـز ،هسـت یو ادبار عشق را اقباىل
ه كـن بـود كـنگاه مم، آدهدنگاه تن در ، آر بودكه منكدر ابتدا بود . احوال است

ن احـوال بـه اشـخاص و اوقـات یا. دريگر باره رفنت گیار دكنا شود و راه ۲۲متربم
و در نقصـان او گـاه  ،ركادت بود و عاشق بر او منیه عشق در زكگاه بود . بگردد

د یبایم یشتنداریخو رِه عشق را قلعة عاشق دَك ،ركبود و خداوندش بر نقصان من
  .اردت تمام بسپیوالو ، تن در دهدگشاد تا رام شود و 

  تیب
  ار مگویه را ز با كبا دل گفتم 

  ث عشق زنهار مگویش حدین بیز
  یدگر بار مگوان هه كدل گفت مرا 

  یار مگویار و بستن را به بال سپ

  فصل ۸
 كن اندیا ،بود یش از محّبیش پیه محبوبكبس است  نآ یدمت آیخاص
ه ك ،مدن اوش از آیبود آن گدا را پ ندهكاف ۲٤چندان نزلبهم حی. بود ۲۳یمنقبت
نند جز در كل افزا ه درك نزىل ،جوانمردا .بود یهنوز باق ،ندكیابد نوش م اىل

                                                 
به ستوه آمده ،ـ ملول ـ آزرده ۲۲   

یـ بزرگ ۲۳    
  یروز ،هیهد).یسیفرهنگ نف(طعام با بركت  - ۲٤

در ابد چون  ۲٥ند حدثانكه قدم در ازل افك رد؟ البل نزىلكتوان فاء یاست یكابد 
 ،جوانمردا ۲٦.نياع ةلهم من قر یفال تعلم نفس ما اخف رد؟كفا تواند یاست
اگر به . فتدیفا نینزل هرگز تمام است. دیت نتواند رسیبد به نهاا ،دیرسنجا یازل ا
ازل و ابد دل توست و وقت  نيقاب قوسه ك یبدان ینا گردیش بیوقت خو سرّ
  .تو

  فصل ۹
. ه او مرغ ازل استكست ن اآ دیس ننماكبه  یعشق هرگز تمام رو هكنآ سرّ
ه نه هر كد یدة حدثان ننمایدبه  یرو و. مده استه آمده است مسافر ابد آكنجا یا

. جاللت ازل داشته استان از یشآ» وستهیچون پ«، دیان او را شایشخانه آ
جمال  یو هرگز رو ،ز خود شودتعزا ازل پرد و در نقاب پردة جالل وبگاهگاه 

ز ا هكن وقت بود آ ن سرّیا یندان.دیست و ننماادة علم ننموده یمال به دكبه 
 یلسوفیباز رهد و از پندار علم و هندسة وهم و ف یینجایا ۲۷قیق و عوایعال
  .حوا س باز رهد یال و جاسوسیخ

  غزل
  اشدكنچه دل دوستان به هم اور آیب

  شداكغمان از دلم به دم  نهنگ وار
  ام قدحیهنجم از نغ باده بر آیچو ت

  شداكش من ستم یز پكد یزمانه با

                                                 
 ۲٥ ـ جوانان نوخاسته

) ۳۲/۱۸قرآن ( ش چشمها پنهان كرده شدیشان از آسایا یچ كس نداند از آنچه برایـ پس ه۲۶   
هایسخت ،موانع، عوارض ،ـ حوادث۲۷    



۱۲ 

  به پور مغان ن را بدهر پور مغاایب
  شداكروستم  ه روستم را هم رخشك

  .یینجایند نه اا ییو آنجادشان هر یه اك

  فصل ۱۰
پر است . ات است و صفات خود استذ. ان خود استیاست و آش او مرغ خود

ار خود كد خود و شیص. خود است و پرواز خود است یهوا. و بال خود است
. طالب خود و مطلوب خود است. قبلة خود است و مستقبل خود است. است

. ت خود استیسلطان خود است و رع. خر خود استت و آاس اول خود
 جرههم ش ،او هم باغ است و هم درخت. ام خود استیصمصام خود است و ن

  .ان است و هم مرغیش، هم آاست و هم ثمره
  تیب

  میشیغمگسار خو ش ویخوما در غم 
  میشیار خوكده و سرگشتة یشور

  میشیسودا زدگان روزگار خو
  میشیار خوكم و هم شیادیهم ص

  فصل ۱۱
 یرشمة معشوقكگر است و یرشمة حسن دك.گرید یگر است و معشوقید یكوین
اما . ستین یوندیون پريست و از بین یريدر غ یرشمة حسن را روك. گرید
او  یب و دارد یاز عاشق مدد ین معنآ هو دالل و ناز ۲۸غنج در یمعشوق رشمةك

                                                 
ـ كرشمه و ناز۲۸   

  . دیباه معشوق را عاشق در كنجا بود یا الجرم. دیایراست ن
  »تیحكا« 

. به حسّ شد یرك از آن معنیز ریوز و عاشق شدابر  یتاب ۲۹ه گلخنك كلِن مَآ
تو به عدل : ر گفتیوز ،ندكاست یه او را سكخواست  كمل. با او بگفت پس

 .دیایار نین در اخته آك یارك عشق وبر ینكاست یه سكق نبود ین الیا ،یمعروف
 ،حسنه از اتفاق ست از عدل دور افتد وین یار ویكه اخت یاست كردن بر كاریو س

تا  ،منتظر یهر روز بر راه نشسته بودچاره یبو . بود گلخن آن بر كراه گذر مل
مون یكب موبود كه م یتا ك یداشت یگذشنت م سو بر دوام پا .بر گذرد یك كمل

وند یپ یرشمة معشوقك یدینجا رسچون آ كلِو مَ ندیون ملك ببیو طلعت هما
ا گدمد و آ یم كه ملكتا آن روز  یداشت یر قوام آن میو وز، یردكرشمة جمال ك

و  یرشمة معشوقك كملو د یخرام یاو بر عادت از سر ناز و غنج منشسته نبود و 
 یاز عاشقیرا نظارة ن یمعشوقناز رشمة كن ، آبودگر شده یكدیبه وسته یپ حسن
ظاهر  یريغتَ كلِمَ بر. افتیه محل قبول نك ،چون نبود او برهنه بماند. ستیدر با
ما : هكو گفت  ردكب یخدمت ،افتین را درآبه فراست  ،بود كریر زیوز. گشت
مَلِك و مُلك  یانیه از او زك ،ندارد یچ معنیردن هكاست یه او را سكم یگفت
در  یرشمة معشوقك،جوانمردا .دیبا یم از او دریه نكم ینون خود بدانستكا. ستین

مال حسن كمال مالحت به كد تا یگ دربایدر د یحا مِلی كحسن همچون نم
از تو فارغ شد و با  یه وك یگفتند كلاگر با مَ یینمردا چه گوجوا .ونددیپ
 ملكاز درون  یتريچ غیندانم تا ه. شد یريغبر ساخت و عاشق  یارك یگرید

  . ا نهی یسر بر زد

                                                 
ـ آنكس كه تون و اجاق حمام را گرم كند۲۹   
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  تیب 
  ار دگرین كدوست م ین اكب یهر چه خواه

  كار به سر نشود با تو مرا یم یآنگه كه
ان الله : هكت است ین آیه آن ترجمه اكا ّلكه طامات است حاشا و ك یتا نپندار

 ،وند استیعشق رابطة پ .۳۰شاءیلمن  كغفر مادون ذلیبه و  كشریغفران یال 
درست  و معشوق در سمت عاشق عشقنسبت  چون ،تعلق به هر دو جانب دارد

  .است یكیمقدمة  ه او خودكبود از هر دو جانب  یوند ضروریشود پ

  فصل ۱۲
و حسن . است یدر صنع متوار یتیو آ،وند اوستینقطة پ یزیهر چ یسرو رو

دارد و تا آن سر و  یدر و یه روكاست  یرون آ ،ی، و سر و رونشان صنع است
 ۳۱كوجه رب یبقیو جمال  ین روآ .ندیدر صنع و حسن نب یتیند هرگز آینب یرو

چ است تا یه ین روو آ ۳۲ها فانیلل من عكه كست ین یگر خود روید. است
  .یبدان

  فصل ۱۳
افت یمال حسن خود را در نتواند كه كدة حسن از جمال خود بر دوخته است ید
د تا یباخود در یجمال را عاشق ین رویالجرم از ا. نة عشق عاشقیر آدا الّ

                                                 
آمرزد  یرا كه به او شرك ورزد و آنچه فروتر آن است م یآمرزد كس یكه خدا نم یـ بدرست ۳۰

. هر كس بخواهد یاگر برا  
.است یاست جز وجه رب تو كه باق یفان یزیـ هرچ ۳۱   
. است یفان یزیرچـ ه ۳۲  

 ین سرّینة عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد، و ایمعشوق از حسن خود در آ
پس خود عاشق به حسن معشوق از  .ار اسرار استیومفتاح بسم است یعظ

از حسن و جمال خورد  یم قوته معشوق به واسطة او كرت است كیمعشوق نزد
ن است یا یوبرا. خودش خودتر است یشوق را از خودالجرم عاشق مع. خود
  :گفته است ین معنیت برد،واندر اريدة اوغیه بر او از دك

  تیب
  رندكاز جان سا رب بستان داد من ی

  تو ینگر یه در وكساخت  ینه ایاو آك
د افتد به یوند تمهیق پیب عالیعجا ،ه عاشق معشوق را از او اوتر بودكنجا یا

ه معشوق كند عاشق كه اعتقاد كرسد  ییتا به جا ،عاشق با خود یوندیپ یشرط ب
و اگر در  ن نقطه استیا» یسبحان ما اعظم شأن« و » اَناالحق« .خود اوست

ن است و معشوق خود ر آیه ناگزكو فراق و ناخواست بود پندارد  ی راندگنيع
  .اوست

  تیب
  عشق تو در سر منز  استچندان ناز

  تو بر من یه عاشقكتا در غلطم 
  مه زند وصال تو بر در منیا خی

  ن سر منیا ن غلط شودیا در سر ای

  فصل ۱۴
د یبا نگاه معشوق درم آشومن تو  اگر هك. شو، تو من ایب: معشوق با عاشق گفت

اما و . ادت شودیست زیباد از و درید و نیفزایو در عاشق ب .اهدكنز معشوق ا و
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االطالق و  یو توانگر علهمه معشوق بود .دكار منعكس گرد یچون تو من گرد
والله « كه  ّللَعَو . باشد یشیاز و درویاز طرف عاشق هم ن. مطلق او بود یغن
و  ینجاست كه لحظه لحظه آوارگیا. نقطه است نيهم» و انتم الفقراء یالغن
د، همه معشوق یچون عاشق معشوق گردد، در معشوق افزا. اد گرددیز یچارگیب

همه  ،یست نیباد افت بود دریهمه  ،یاز نین ، همه ناز شودیشود عاشق ن
  .ین یچارگیهمه چاره بود و ب ،ین یشیبود و درو یتوانگر

  فصل ۱۵
 .ت بردريدة خود غید و بر دیآ تريه از خودش غك رسد ییار به جاكه كآنگاه 

  لله دَرّاً لقائلٍ و
  تیب

  میشنت دوست نیتو را به خودوست  یا
  میدة خود دوست نیتو با د كوز رش

  میوكه با تو اندر كن نه ازآنيغمگ
  میبا تو در پوست ن هكننم ازآیغمگ

 ، بودجمالرت معشوق با یه اگر روزكسد وقت وقت ريم ییته به جاكن نیو ا
را ذوق نبود دشوار تواند  یسكتا  ین معنیو ا .دشیرنجور شود و خشم آ عاشق
  .ردنكفهم 

  فصل ۱۶
ه فراق به كرا یز .ب استیو انس و راحت در او غر ،قت بال استیعشق به حق

همه سر بسر  یباق. است یكیق یاست و وصال به تحق ییق در عشق دویتحق

  ه اندن گفتیا یاقت وصال و بریپندار وصال است نه حق
  زمیز بال نرپهك منمو بالست عشق 

  زمیخفته بود من شوم برانگ عشقچو 
  زیز بال پرهكند یقان گویمرا رف

  زمیمن از دل چگونه پره ،بال دل است
  لانة دیپرورم م یدرخت عشق هم

  زمیدگان فرو ریدش ازدیب باچو آ
   ه عشقنا خوش است اندُ خوش و چه عشق اگر

  زمیمهر دو به هم برآه ك است مرا خوش 

  فصل ۱۷
ه ك دامام. ندكه معشوق كر علم از جفا است قوت او د ،چون عشق بال است

حجت بر كه ن است یا یو برا. معشوق بود یاو از او بود قوتش از جفاعلم 
دوستت تر  ،ار دوستیبه اخت ید جنگیضرورت وقت آ یوندیعشوق بود و تا پم

ه دل پاس انفاس كوندد یتاب و جنگ در پععشق از  یابتدا .دارد یشتاز ده آ
سف خورد رد تا به عاقبت تأكنتواند  ۳۳از اغضیچ چیه از او بر هكد رياو داشنت گ

 ،زند یم  بر فرق ندامتريد و دست تحیخایو دست خود از ندامت فراق م
  :دیگو یم

  تیب
  ش وصالیصنم خوچون بود مرا با 

  به عتاب و جنگ بودم همه سال یبا و
                                                 

  ، گذشت یـ چشم پوش ۳۳
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  الیمد بسنده گشتم به خچون هجر آ
  بمال كیمرا ن ،میولفض ،چرخ یا

 دوست ثین حدیرشمه اكو ناز و  یان جنگ و صلح و عتاب و آشتیپس در م
  .م شودكمح

  فصل ۱۸
خود  ،گریگر است و خود به معشوق خود بودن دیخود را به خود خود بودن د

نبود و  خود را یچون راه پختگ .ت عشق استیبدا یمرا به خود خود بودن خا
  .آنگاه خود را با او از او فرا رسد ،رسد آنگاه او را فرا رسدنخود  در
 ،ونددید و مرد محرم پروانه وار از سر حد فنا به بقا پیه فنا قبلة بقا آكنجا بود یا

ه كند كداللت  ین معنیت مگر بدین بیو ا ا از راه مثاىلن در علم نگنجد الّیو ا
  :یمن گفته ام به روزگار جوان

  تیب
   ر دست من استد یجهان نماتا جام 

  ن پست من استیخرد چرخ بر یاز رو
  هست من است ست قبلةیعبة نكتا 

  خلق جهان مست من است نیار تریهش
ن است و ین تلویهمه بوقلمون ا » یسبحان«و » انا الحق « و » یهذا رب«

  . دور استنيكاز تم

   فصل ۱۹
قبول و رد و قبض و بسط و اندوه و  ام فراق و وصال وكتا به خود خود بود اح

د یبر او در آ وقتچون .  وقت بودريبر او روان بود و او اس ین معانیو ا یشاد
او را به رنگ خود . د بودیم رنگ وقت باكم دارد او را به حكتا وقت چه ح

ام محو افتد و كن احیدر راه فناء از خود ا. م و ارادت وقت را بودكو ح ،ندكب
 خود ،چون در خود .طمع و علت است یه محلش بكرا یز ،زدیخن اضداد بریا
چون راه او به خود از او بود و بر او . بود دود راه او به خود از او بود و بید را

قبول و رد او را . ندكنجا چه یام فراق و وصال اكاح. ام بر او نرودكن احیبود ا
گردد؟  یكدولت او  گرد سرا پردة ید؟ قبض و بسط و اندوه و شادريگ یك دامن
  :ه گفته استكچنان

  تیب
  و اصل جهان یتیم نهاد گیجست

  م آسانیوز علت و عال برگذشت
  ه ز ال نقط برتر دانیو آن نور س

  ن ماند و نه آنیم نه ایگذشت زین نآز
د و او یند بر وقت در آك۳٤ل نزُتا یچون به آسمان دن ،نجا او خداوند وقت بودیا

ن حال بود و ین مگر فراق ایو ا. و بود و از او بودوجودش بد كه .از وقت فارغ
 یو گاه مو ،ندیا گوالّنكته نه كن را اختفا در یو ا ،فناش از او بود و در او بود
  :ه گفته استكچنان ،شدن در زلف معشوق خوانند

  تیب
  ام ز زلف تو ستم دهیشكه كاز بس 

   به خمنيگشتم از آن دو زلف ییمو
  ا تو به همب دن پس چه عجب اگر بویز

                                                 
  دی آینيـ پا۳٤



۱٦ 

  مكچه افزون و چه  یمو كی در زلف تو

  فصل ۲۰
ق او است در ینمنج ،قلعه گشادناو بال و جفا  ،قت معلوم شدین حقیچون ا
چون قبلة و ،رودبمان ارادت معشوق كاز  یريت .یو باشا ،تو تا تو ییتو بسنت
 یا بتود ررف در علت حه ك ، وفاريخواه ت جفا باش و ريِتو آمد گو خواه ت ییتو
بر چون تواند انداخنت و انداخنت  ،اوردیدر تو ن یاو رو یتا همگد یبا نظر ريت

ت نبود و یفاكوند چون ین پین چندید ایبا ی البد از تو حسابنيالتع یعلتو؟ 
  :ه گفته استكنجا بود یا. ن جمله بسنده بودیاز ا یكیخود را 

  تیب
  شكش برك به نام من ز ترريت كی

  شكاندر  نتشیخو مانِ كو آنگه به 
  دل من كنیا یچ نشانه خواهیگر ه

  خوش یسخت و ز من آه یاز تو زدن

  فصل ۲۱
 خلوت دل نيه تخم جمال از دست مشاهده در زمكت عشق آن است یبدا
ندن تخم و كه افك ، باشدرنگ نبوده كیاما  ،ت او از تابش نظر بودیترب ،ندكاف

  :ن گفته اندیا یبود و برا یكیبرگرفنت 
  تیب

  دادار افتیز د یهمه عاشقاصل 
  داار افتك ید آنگهیده بدیچون د

  دپروانه به طمع نور در نار افتا
  داار افتیمرغ چه بس در دام طمع

و عشق  ،گر استیاما عشق عاشق بر معشوق د. ان دو دلیبود م ارقتش قریحق
س تابش كقت است و عشق معشوق عیعشق عاشق حق. گریمعشوق بر عاشق د
عشق عاشق  ،از آن راه در مشاهده قران بوده است. ة اونیعشق عاشق در آ

و عشق  ،ارهاكم در همة یو تسل یند و ذلت و احتمال و خواركاقتضا  یناگزران
  .ا و تعززیربكو  یمعشوق جبار

  تیب
  ما استه جمال و جاه آن دلرب كز آنجا 

  در خور ما است او م وینه ا یو ما در خور
ه كرا یز ،بزرگ است ین سرّیو ا. دامكمعشوق دام است و كاما ندانم تا عاشق 

س كق به عیحقا نیو ا. نیدن ایشش او بود آنگاه انجامكه اول كن بود كمم
به « : گفت -الله عنه یرض - دیزیبا »شاء الله یال ان ن اواؤو ما تش«  :گردد
  ».خود اول او مرا خواسته بود ،خواهم یم ه من او راكن گاه پنداشتم یچند

  تیب
  سبب نبود یزودنم ز رخش بف یمست

  ف طرب نبودیبود حر یبود جا یم
  یا و بودهت ییمستغفرم اگر تو بگو

  ن طلب نبودیه مرا اكطلب  او بود در

  فصل ۲۲
ار به كچون  ،ابتدا دوست او را دوست بود و دشمن او را دشمن از اگر چه
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را  باز دشمن او ،دريت دوست او را دشمن گرياز غ ،س گرددكد به عیمال رسك
ت كس در نظرگاه او شركه كنخواهد : منه ت برد فضالريبر نامش غ. دريدوست گ

  .دارد
  تیب

  ه باد بر تو گذردكرنجم از آن  یم
  به تو در نگرد یسكوز خلق جهان 

  تو آن را سرپد یف پاكه ك یكخا
  برد كرش یهم كآن خا رت بركچا

دوستان او را  د وريكه دشمنان او را دوست گ رسد یین ورق كار به جایاز ا
 ريرسد كه برنامش غ یین كار به جایپس از ا. بدو نرسد یدشمن مادام كه رنج

جمال او كه نظرگاه دل است . چ كس نا او شنودینخواهد كه از ه. فضالً منه برد
كه  ییگو. نام او سلوت گاه اوست نخواهد كه از كس شنود. ندینخواهد كه كس ب

  .اه راه بردقبلة عشق اوست، نخواهد كه كس آنج

  فصل ۲۳
مجنون .دريگند همه به دوست یث بیمشابه آن حد هكت عشق بود هر جا یتا بدا
. ردكرامش نمود و رها كا ،به دام او افتاد ییآهو ،طعام نخورده بودن روزیچند
  .ستیجفا شرط ن ،ماند یم یلیبه ل یزیاز او چ: ؟ گفتیردك نيدند چرا چنیپرس
مال معشوق را كمال رسد كچون عشق به . بودت عشق ین هنوز قدم بدایاما ا

ا ار منقطع گردد الّیانسش از اغ. افتیابد و نتواند ین یار او را شبهیداند و از اغ
ن یراهش و آنچه بد كدوست و خا یوكچون سگ  ،از آنچه تعلق بدو دارد

در عشق  سلوت هكزد یز برخین ۳٥ن سلوتیمال تر برسد اكو چون به  .ماند
م ك یزیه وصال از او چك یاقیادت شود و هر اشتیجدش زو و. نقصان بود

شوق از  ،زم آتش شوق بودیه هكد یوصال با .ردن آن معلول و مدخول بودكتواند 
ند و كمال داند و اتحاد طلب كه معشوق را كن آن قدم است یو ا. ادت شودیاو ز

ه كانچن ،ندیو از وجود خود زحمت ب ،ندكن یريبود او را سن یون اريهر چه ب
  : گفت

  تیب
  من ییه است تنهاعشق تو انبُدر 

  من ییعجز است توانا در وصف تو

  فصل ۲۴
 ،ت نگرفته استیه هنوز عشق تمام والكبود  یدر ابتدا بانگ و خروش و زار

به نظاره و  یافتد و زار یث در باقیحد ،دريت بگیمال رسد و والكار به كچون 
  :ه گفتكچنان ،دشودل بم یبه پالودگ یآلودگ وبدل گردد  ینزار

  تیب
  ارم نو بودنگمرا عشق ه كز اول 

  ز نالة من نغنود منه یهمسا
  دردم بفزود وم گشت مرا ناله ك

  م گردد دودكگرفت  آتش چو همه

                                                 
  .)فرهنگ آنندراج( یو تسل یو آرام یغم یب: یـ سلوت بر وزن رحمت به معن۳٥ 
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  فصل ۲۵
ت یاو عار یه هستكرا یز ،دا شودیپ یاضطراب در و ،ندیچون عاشق معشوق را ب

ار كقت یب شود تا با حقود در وجد مضطرخو ،دارد یستیقبلة ن یاست و رو
 بیاز خود غا ۳٦لتقاچون تمام پخته شود در اُ  .ستیو هنوز تمام پخته ن ،ندینش

ة یچون طال. عشق نهاد او بگشاد ،ه چون عاشق پخته شد در عشقكرا یشود ز
  .دیآ اركاو در  یبه قدر پختگ ،وجود او رخت بر بندد ،دا شودیوصال پ

  تیاكح
ن مرد از عشق یا: گفتند یلین گرد آمدند و به قوم للة مجنویه اهل قبكاند  آورده
ند؟ یرا ب یلیباشدتا او ل یبار دستور كیان دارد اگر ی، چه زخواهد شد كهال

 دار اوین خود مجنون تاب دكیست ولین یچ بخلیه ین معنیما را از ا: گفتند
نگشته  دایپ یلیة لیهنوز سا. برگرفتند یلیل در خرگاه و ندداوریمجنون را ب. ندارد
دا شد، او پنهان گشت، ز آنكه با معشوق یپاو چون . هوش شدیبه مجنون كبود 

شاعر ه كنجا بود یا. ندارد یلیلدار یه او طاقت دكم یما گفت :گفتند. پنهان خوشرت
  :گفته است

  تیب
  هجر به وصلت بارمندهد  یم ،گر

  دارم یاركتو  یوكر س كبا خا
ند اقت وصال قوت نتویحق اما از ،علم یستتواند خورد در ه یتاز او قو هكرا یز

  .او نماند ییه اوكخورد 

                                                 
  .برخورد با هم ،وسنتیـ به هم پ ۳٦

   فصل ۲۶
ه كاست، چنان یارك كه وصال نه اندكن است آ یز معشوق از عاشق برایگر

د داد تا یبا یم او نبود، معشوق را هم تن در ،د داد تا اویبا یم عاشق را تن در
 یلكو تا به  خودش نشمارد، او را تمام نخورد و از ،تا در درون اوعاشق او بود،

دل و  ،قت ندانددر ظاهر علمین حقیاگر چه او ا زان بود،یاز او گر ،ندكقبولش ن
ا یشد به دم، ك یم ه در نهاد عاشق است از او چهكه نهنگ عشق كجان او داند

و گاه  ،امین نید ای آريگاه او شمش ،ن اتحاد انواع بودیآنگاه ا .فرستد یم بدو چه
  .حساب را در او راه نبودگاه  سكبه ع

   فصل ۲۷
ه برگ كآن است  ،ار معشوق بودیاق به اختره اگر فكمعلوم شود  ین معنیاز ا
ت تمام نسرپده یوالهنوز  ، آن است كهار عاشق بودیواگر به اخت. ندارد یكی

اما . م و رضا بودیه از هر دو جانب تسلك بود و. ده استاست و رام عشق نش
شان یار ایون از اختريه بكروزگار بود ت در كار از یشكاو  ددارم وقت كفراق ح

  .بودهجر  ون ازريه بك یاركا ست، الّ ا ارهاك

  فصل ۲۸
او ه ك، ق نبود ه تا وصال نبود فراكرا ی، زیا وصال است به درجه یفراق باال

ق یه فراق به تحقكچنان ،ق فراق خود استیوند است، و وصال به تحقیپ زین
  .ه هنور عاشق تمام پخته نگشته باشدك ا در عشق معلولالّ ،وصال خود است

  تیب
  ردنكتبع جان تو خواهم جان را 
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  ردنكت خود آنِ تو خواهم یلك
  عرش بزرگ یكین و دل یده و دیاز د

  نردكهجران تو خواهم  رانةكش
ردن خود، طلب فراق ك كه بر عاشق رود در قهر عشق از هالك ییوآن خطا

ا از یار كافت بود از قهر یه بر ناكز یگرو است، و بود نه وصال بدو كند ك یم خود
  .تريغلبات غ

  فصل ۲۹
دة علم است یال بود، و آن مطالعة دیاز خ یو ت عشق بود در فراق قوتیتا بدا
د و آن صورت رسمال كار به كاما چون . ه در درون ثبت شده استكرا  یصورت

 كه مُدركرا یزال یو نه خ ،علم از او قوت تواند خورد هدر درون پردة دل شود ن
فارغ  یزینگرفته است از او چ یال است، تا او تمام جایال همان محل خیخ

ت تمام یاما چون وال. ابدی یرا ما ظاهر علم تدهد  یمباز  خربه از اوكاست 
ز چون یو ن.ا قوت خوردیابد یست تا از او خرب یبر سر ن یزیاز او چ ،فرو گرفت

افت پس یرا نتواند  سرّو  را وداع كند، نقد درون پرده ظاهر علم ،در درون رفت
العجز عن «و مگر . ار استك نيه همه عك ،ستیافت خرب نیافت هست اما از ی
  .ن جنسیاز ا است یزیاشارت به چ »كرادا كاالدرا كدر

  فصل ۳۰
 یونرين وجود بیا ،دهاست تا بر دوام از خود خرب د یونريعاشق نه وجود ب

ه كو گاه بود  ،دیبدو نما یدرون رووقت در ه نقد كاه بود گ و .است ینظارگ
 یعالم ها. ندكه نكند و گاه بود كش بر او عرضه یه نقد خوكگاه بود  .دیننما

ار است اسر یجا ه آنكست یچنان آسان ن ،افتی ددر نتوان ین آسانیدرون را بد
  .ندكن آن انین مقام احتمال بیااما . ب استین و عجایو حجب و خزا

  فصل ۳۱
ده گشته یهمة تن د. در خود دارد یه او روكسبب آن است  ،ندیاگر در خواب ب

او نقش افتاده  یه بر هستكا در صورت او ت هه و در معشوق آورددش یده روید و
عاشق است  ّده آنچه جِكآن است  ،بزرگ است و آن ینجا سرّیاما ا. است

و بعد ه خود دست قرب كند كحجاب ن او را و قرب عدبُ مالزم معشوق است و
اما چون در  .گریو طلب ظاهر د ،گر استیطلب آن نقطه د. به دامن او نرسد

فرا علم دهد تا خرب از  یده و آگاهید یزیدل چ یه از روكآن بود  ،ندیخواب ب
  .ون آردريدرون حجب ب

  فصل ۳۲
 او با خلق و با خود یایر و هست با خلق و با خود و با معشوق ییایعاشق را ر
ه دروغ كد شاد شود اگر چه داند یه بگوك یه به دروغكاست  یبدان رو

 یند در وكث وصال قبول یه ذهن چون آن حدكو سبب آن است  ،دیگویم
الجرم در  ،ندیب بیو ذهن او از وصال نص ،الیحضور معشوق درست شود در خ

و  ،ودنب ا خاىلیاز ر نیا ه خود را خود بودكو تا مادام  .وقت از او قوت خورد
ا یو ر .ا برهدیندارد و از انواع ر كچون رام شود با. هنوز از مالمت ترسان بود

 یتا به حد ،و ظاهر پنهان دارد ،ه نور عشق در درونش تابدكبا معشوق آن بود 
اما چون . ورزد یم از معشوق عشق را پنهان دارد و پنهان از او عشق یه مدتك

خود را در او باخته  یه همگكش بتابد نرودز در یم افتد نیزد و تسلیعلت برخ
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  .باز بسنت بود یرو یبود چه جا یكین حالت جاللت یو در ا. است

  فصل ۳۳
آنجا  »مكلست بربا« ه در ازل ارواح را داغ كاست وان جان یبارگاه عشق ا

و  .دیون آريبز از درون حجب یاو ن ،دافت ها شفاف اگر پرده .است باز نهاده
و عشق خلق  ،دیون آريث از درون بین حدیه عشق اك بزرگ است ینجا سرّیا

ت او تا شغاف ینها ،جا تواند رفتكه تا كدا است یاما پ. از برون در درون رود
 یونريو شغاف پردة ب اْبّ قد شغفها حُ«  :ردكان یخا بیه قرآن در حق زلكاست 

و اگر تمام  .تا بدو بود ،اشراق عشق نزلت است و میدل است و دل وسط وال
ث تا نفس ین حدید در ایبا یاما عمر .دیار آكز در ینفس ن و زدیبرخ ها باحج

دل  یونريب یدر پرده ها یا و خلق و شهوات و امانیمجال دن. دیدر راه عشق آ
  .ه به دل رسد و خود هرگز نرسدكنادر بود . بود

  فصل ۳۴
س كن یو ا. ه عاشق معشوق را از بهر خود خواهدكعشق چنان بود  یابتدا
ه او را در راه كخواهد  یم هكن نداند كیاشق خود است به واسطة معشوق ولع

  :ه گفته استكچنان ،ار بردكارادت خود به 
  تیب

  یه جان را وطنك ییصنما توگفتم 
  ین گر شمنكث جان میه حدكگفتا 

  یام كششه زمغغ یه به تكگفتم 
  یشتنیعاشق خو هنوز كهگفتا 

او خواهد و در راه  یه خود را براك نش آن بودیمرتكچون بتابد مال عشق ك
همه سواد و هوس  یآن باشد، باق یقیحقعشق . داند یاو جان دادن باز یرضا
  .است علتو  یو باز

  فصل ۳۵
 یو چون مردم. نگذارد یچ باقیبخورد و ه یاو مردم ،عشق مردم خوار است
 ،مال بتابدكاگر جمال بر . م او را بودكحت. ودشت یبخورد او صاحب وال

  .ر بودین سخت دین اكیولز بخورد ینرا معشوق  یگانگیب

  فصل ۳۶
ه خود را بدو و او را به خود كو اندر آن وقت  ،هرگز معشوق با عاشق آشنا نشود

 .ق لهیوالسلطان ال صده سلطنت او راست كرا ید دورتر بود زرت داركینزد
 ،شوقان عاشق و معین محال است میبود و ا یمرتبت هدر هم ییقت آشنایحق
چون  ییآشنا. و تكرب ه عاشق همه مذلت بود و معشوق همه آسمان تعززكرا یز

  .ت باشدین عاریم نفس وقت بود و اكباشد؟ اگر بود به ح
  تیب

   و آسمان غم خوردمنيزمهمسنگ 
  گر كردمیار دی شدم نه رينه س

  رام شود با مردمآهو به مثل 
  ردمكلت یهزار ح ،یشون یم تو

با هم  یكاز طالب یند؟ ناز مطلوب با یفراهم آ یكعاشق  معشوق با ذلت یجبار
اما دارو را  ،مار را دارو ضرورت استیب. چارة اوین بین و ایافتد؟ او چارة ا
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د و باز دارو را از یفنت دارو ناقص آایمار از نایچه ب. ستیچ ضرورت نیمار هیب
  :ه گفته اندكچنان ،مار فراغت حاصل هستیب

  دستش نبود ه دل بهكند كچه عاشق 
  ه برگ هستش نبودكند كمفلس چه 

  حسن تو را شرف ز بازار من است ین
  نبود ه بت پرستشكان یز بت را چه

  فصل ۳۷
اما دل محل صفات اوست و او . دیایب جان سوار نكقت عشق جز بر مریحق

ته كن كی س ذات و صفات او چه داند؟ك. ز استخود به حجب عز خود متعزّ
ن كن ممیش از ایب ،لوح دل یاز روكه د یدة علم نمایدبه  یاو رو ۳۷تهماز ن
خود را فرا  یال تا رویاما در عالم خ .تواند داد یا نشانی یانیه از او بكست ین

نشان به بود كه گاه  .ه نداردك و گاه بود نيالتعّ یدارد عل یه نشانكد گاه بود ینما
و گاه  یگاه به رو و ابرو گاه بهگاه به قد و گاه به خال وبود و ۳۸ّدزلف و گاه به خ

 یاز طلب جا كیهر  ین معانیو ا .به غمزه و گاه به خندة معشوق و گاه به عتاب
قوتش از نظر ،دة معشوق بودیه نشان عشق بر دكآن را . دارد یعاشق نشان

ه كعشق .  دل و جان استنيثم ّرده دَیه دكمعشوق بود و از علت ها دورتر بود 
ل طلب جان و دل او بود و از علل یدل الیخ در عالمند كدة معشوق ینشان به د
بت یة هیاما طال. بود از جان او یو اگر به ابرو بود طلب. دور بود یجسمان

 كی هر نيو همچن .ده آمدیب دیه ابرو نصكرا یز ، آن طلبنيمكستاده بود در یا

                                                 
  اهتمام . ـ نهمت، هّمت ۳۷
  و رخسار یـ رو ۳۸

 یا علتی یا جسمانی یروحان یطلب ،نشان ها در راه فراست عشق از عاشق نیااز
 یدرون نشان یاز پرده ها یا ه عشق را در هر پردهكرا یز ،ندكان یب ۳۹یغلّتا ی

ان یپس نشان او مرتبة عشق ب. الینشان اوست در پردة خ ین معانیاست و ا
  .ندك

  فصل ۳۸
. د نه معشوق قوت عاشقیقوت معشوق آ عاشق دا شودیقت عشق چون پیحق
معشوق در حوصلة عاشق د اما یه عاشق در حوصلة معشوق تواند گنجكرا یز

معشوق را  یمو كیاما . در زلف معشوق گشتتواند  یمو كیعاشق . نگنجد
 یقوت او در دور ،پروانه عاشق آتش آمد. نتواند داد یوبر نتابد و مأ یهمگ

و به پر همت  ،ندك یمند و دعوت ك یزبانیة اشراق او را میطال. اشراق است
. د تا بدو رسدیاما پرش چندان با .زند یم طلب او پرواز عشق یخود در هوا
 یز قوتیو او را ن. روش آتش را بود در او ،نبود ید او را روشیچون بدو رس

نفس او معشوق خود  كی. است بزرگ یبسر ن یو ا. قوت آتش را بود ،نبود
ن نفس یا یردن او براكن همه پرواز و طواف یاو . ن استیمال او اك ،گردد
قت وصال یه حقكم یرده بودكان ین بیش از ایو پ. دن بویه اكبود  یكتا . است

 یسرتكند و زود به در خاك یزبانیاو را م یساعت صفت آتش كیه كن است یا
ود همه خ واوجود صفات  ،د تا بدو رسدیبا یم ساز همه چندان. ندكونش ريب

 ین الفناء فیعمارة الباطن فا یف كت عمریافن«، ن راه استیساز ا
ه ساز ك ستیدگر ن یزیچ چیه ،آنچه عاشق را بتوان بوداز .دن بویا .٤۰»دیالتوح

                                                 
  دیـ عطش و سوزش شد ۳۹
  . ید شده این آنگاه فنا در توحعمرت را در ساخنت باط یـ اگر فنا كرد ٤۰
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بزرگ است  یسرّهم ن یو ا. ساز وصل معشوق را تواند بود ،وصال تواند آمد
مرتبة عاشق است و حقه كفراق است  ،ه وصال مرتبة معشوق است و حق اوك

ه عشق را از ك ،ق و علل دور استین عالیعشق خود به ذات خود از ا. او است
پس وصال  .و معشوق است عاشق صفات نیا ،ستیچ صفت نیل و فراق هوصا

 ،و فراق مرتبه تذلل و افتقار عاشق است ،معشوق است یایربكمرتبه تعزز و 
 ووجود عاشق ،را ساز فراق عاشق و ،معشوق را تواند بود الجرم ساز وصال

  .فراق است یاز سازها یكی
  :مصراع

  .من ییه است تنهاانبُ تودر عشق 
 د؟یجا آكاو را ساز وصال از  ،و ساز فراق بود ،ه وجودش زحمت بودكرا  آن
تا شاهد الفنا در صحبت بود  ،آمد ی فراق هستنيآمد و زم یستی وصال ننيزم

ان وصال كام ،ندكه افیقت فراق سایچون او باز گردد حق ،وصال بود ،وصال
  .زدیبرخ
امد یب یمرد ،به بارگاه سلطان محمود نشسته بود یه روزكت آورده اند یاكدر ح
 هك كنم: زد یم بانگ ،ان مجلس آمدیبر دست داشت و در م كنم یو طبق

چون به . بفرمود تا او را بگرفتند. ده بودیند حال نیاخرد؟ محمود هرگز  یم
و بارگاه  یردكه تو كبود  یتاخن چه گسیا: اورد و گفتیخلوت نشست او را ب

مرا با ! جوانمرد  یا: بود؟ گفت ردنك یفروش كنم یمناد یمحمود چه جا
ه با محمود ك یه باشكتو  !گدا یا: گفت. بهانه بود كنم ،ار استك تو ازیا

و تو را ت یو وال كمل یل بود و جهانیه هفتصد پك؟ مرا ینكاسه ك كیدست در 
و  یه تو داركن همه یا !نكقصه دراز م! محمود یا: گفت !شبه نان نبود كی
 یجگر ان ویاست بر ساز عشق دىل ،نه ساز عشقساز وصال است  ییگو یم

 ا محمود دل ما خاىلیالبل  ،ار استكمال است و به شرط كآن ما را به  كباب،
ت ین والی چندريگاه بود و حساب و تدبیل را جایه در او هفتصد پكاست از آن

 یدان كن نمیا سرّ  ،ا محمودی .ازیسوخته عشق ا ،خاىل  دىلاال.ستیار نكب
 ،یه بس جباركد یبا یم د و ذلت دریتجر كگ عشق تو نمیه در دكست؟ آنیچ
 كو نحن نسبح بحمده كدان  یاعل ات مألیو آن آ .ستین صفت عشق نیو ا

است شما ار كن یه شرط اك یدیتجر: گفت یسوصد پر طاویسبا  كو نقدس ل
 كه به تركشما را برگ آن نبود  و ،باشد راه شما او چون بود آنگ ،دیبا یم را در

و عشق را از  ،ساز وصال است ،یه تو بردادكن همه ی، اا محمودی .دییخود بگو
از را خود ساز وصال به یا ،چون نوبت وصال بود. ستیچ صفت نیوصال ه

از یا یت سند و هند بین همه والیل و این هفتصد پیا ،ا محمودی .ستهمال ك
بهشت عدن  كیرتا یا در خانه ایبا او در گلخن : گفت. نه: ؟ گفت چ ارزدیه

ه كن همه یپس ا: گفت. بود: مال بود؟ گفتكو وصال به  :گفت.بود:بود؟ گفت
و . چون عاشق را ساز وصال نتواند بود. ستیساز وصال هم ن یشمار یم تو بر

چ یه را صال و از فراق عشقه از وك ینجا بدانستیاز ا و ات حسن استین آیا
را یز .ست و نتواند بودیعلوم نز میچ چیست و از ساز وصال عاشق را هیصفت ن

عشق از هر ساز وصال وجود معشوق است و ساز فراق وجود عاشق است وكه 
ن یا ،دیآن وجود آ ین وجود فدایند اكاگر سعادت وقت مساعدت  .ازین یدو ب

  . مالكاست وصال به 
  تیب

  به جمال ییمال و دلرباكبه  یعشق
  دل پر سخن و زبان ز گفنت شده الل

  جا بود هرگز حالكتر ن نادره یز
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  ش من روان آب زاللیمن تشنه و پ

  فصل ۳۹ 
 مگر در حوصلة دل ،خورد یتوانست یه عاشق از معشوق قوتك ین بودكاگر مم
قوت از ود؟ چون ب ین معنیبود ا دىل یب ین چون عاشقكیول .خورد یتوانست

آن  ،دهیدث به سمع و از جمال به یاز حدكه  یآن قوت پندار. میگو یمعشوق م
ه نگرندگان به ك ،ستین ورق نیآن در ا ،ه آن نه وصال استكخواهم  ینم

ق یبه تحق یقوت را از او یسكاما  ،به نور او جهان روشن است و ارندیآفتاب بس
  .یفتیتا در غلط نست ین

  فصل ۴۰
  :ار استكقت یه حقكاز آنجا 

  :مصرع
  .انیمعشوق راز عشق نه سود است و نه ز

عاشق به . او عاشق را بر معشوق بندد ،رم عشق استك ه سنتكن از آنجا كیول
ار یه فراق به اختكنجا بود یا .وند عشقینظرگاه معشوق است از راه پ همه حاىل

فراق  ،ار معشوقیه در اختكرا یز. ار عاشقیمعشوق وصال تر بود از وصال به اخت
ال را وص ،ار عاشقیدر راه اخت .ار و مرادیاخت نيدر عدل اوست عاشق نظرگاه 
و . ستیچ حساب نیو او را از او ه ،ستیان نیچ نظر از معشوق در میدر وصال ه

پس . ردكمال فهم نتواند كن به یس اكاما . بزرگ است در معرفت ین مرتبه ایا
ا یو است  مالكدر  ای، شقاز درجات و صفات عیینظر معشوق ترازو است در تم

  .ادت و نقصانیزدر 

  فصل ۴۱
 ،صفات معشوق آمد ،ا است در قسمت عشقیربكو استغنا و  یو جبار هر چه عزّ

عاشق  بینص ،بود یچارگیاز و بیو افتقار و ن یو هر چه مذلت و ضعف و خوار
ه عشق خداوند روزگار عاشق ك ،الجرم قوت عشق صفات عاشق است. آمد

در ظهور  معشوق ن صفاتیاما ا. ن به وقت بگرددیو ا ،ا روزگار عشقتاست 
د و ناو نما یبود استغنانن یتا افتقار اامداد كه صفت عاشق آمد به د االّیاین

  . جملة صفات از آن رو او را در خور استنيهمچن

  فصل ۴۲
به شرط  ند االّیایفراهم ن ،ن باشندی باشد عاشق و معشوق ضدنيالجرم چون چن

  :اند ن گفتهیا یو برا. فدا و فنا
  تیب

  م آن سبز نگارید رویچون زرد بد
  د مداریدگر به وصلم ام هكگفتا 

  دارید از یه تو ضد ما شدكرا یز
  و ما رنگ بهار یتو رنگ خزان دار

  فصل ۴۳
و عاشق به . پس استغنا صفت اوست ،معشوق است معشوق خود به همه حاىل

شه یعاشق را هم. صفت اوستشه یهمپس افتقار  ،عاشق است همه حاىل
ه كد یدر نبا یزیچ چیشوق را هافتقار صفت او بود و معالجرم  ،دیمعشوق در با
  .الجرم استغنا صفت او بود ،خود را دارد
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  تیب
  خون باشد یم ز غم تو هر شبكاش

  خون باشدیوز هجر تو بر دلم شب
  ین با طربنگار زا یا ییتو با تو

  چون باشد یه شبك یتو چه دان یتو ب
  :كند یداللت م ین معنیگر هم بدید یو رباع

  تیب
  یمعذور یهمواره تو دل ربوده ا

  یمعذور یازموده ایچ نیغم ه
  تو هزار شب به خون در بودم یمن ب

  یمعذور ینبوده ا یتو شب یتو ب

  فصل ۴۴
تا در وصال او در  ،بود و معشوق بنده كه عاشق مالكن غلط افتد یو اگر تورا ا

قت عشق طوق سلطنت بر گردن یه حقك ،بزرگ است یفلتآن غ ،نار عاشق بودك
ن یا یو برا .نتواند بود كله هرگز معشوق مِ ك ،بردارد یبندگ معشوق نهد و حلقة

ا و روزگار ین و دنیو د ،جان و دل دربازند ،زنند یمه دم از فقر كه آنها كاست 
نرتسند و  زیو از سر ن. زندیبر خ یزینند و از همه چكب یاركهمه و ،ان نهندیدر م

ان یهرگز معشوق در م ،ار به نقطة عشق رسدكاما چون . سرپند ٤۱نيونكقدم بر 
معشوق . كان توان نهاد نه مالیه در مكبود  كله مِكرا یز ،ننهند و نتوانند نهاد

ه همة بندها آنجا كچنان ،نرسد یبر دامن عشق و عاشق یدست آزادگ ،بود كمال
                                                 

 ـ دو عالم  ٤۱

 .در عشق یناع نجا بند شودیگشادها اهمه  وفقر یدر آزادگ ینعِاَ  ،گشاده شود
ه عاشق را سود كدا شود یپكه جاللت عشق مگر  ،علوم شدق مین حقایچون ا
  .ان برهدیزد و از سود و زیند تا از علل برخكان یخود ز

  فصل ۴۵
. ار بودك یتا آن نبود او ب یآدم یاست از اعضا یاركرا  یزیه هر چكبدان 

 یتا عشق نبود ب. ار دل عشق استكدن و یدن است و گوش را شنیار دكده را ید
دل ه ك آمد نيقیپس  .دیار خود فراهم دكز به یآمد او را ن یچون عاشق .ار بودك

ه به كها  كآن اش. دنگر ندایز دیچ چیده اند و هیآفر یعشق و عاشق یرا برا
از او ت یاه بدكاست تا از معشوق چه خرب است ة طلب یده فرستد طالید یرو
  .راه توستو قوتم از  راه تو آمد ن بال ازیه اكاو فرستد  با یمتقاض ،ده استید

  فصل ۴۶
ه در آن قدم مرد عاشق مشاهد نفس كهست در عشق بوالعجب  یقدم
ه دل ك ید از آن رویآ یم ب معشوقكنده و شوندة مریه نفس آكرا یز ،گردد خود
ه مرد را كنجا بود یا .دريو رنگ او گ یه از دل بوكو نفس بود . ن اوستكمس
اگر معشوق او را از نفس  یحدتا به  ،ندارد یاركون ريدر خود بود و از ب یرو
 ٤۲یحتمن مشاهده در نفس مسایا هكرا یز ،دیشكند بار آن نتواند كش مشغول یخو
ز در درون ا ،ندكه افیاست او سایدار معشوق بار برنهد و سید و دريبار برگ ،دارد

  .دن دشوارتر استیشكاما بار ناز معشوق . دارد یتدا شود مسامحیچون قوت پ

                                                 
   .برخورد كردن یبه نرم. است یـ مدارا كردن ـ كوتاه ٤۲
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  تیب
  م گذرمكتو  یسرا به در ین مآز

  م نگهبان تو من برحذرمیز بك
  نگارا شب و روز یدرانتو خود به دل 

  نگرم خوده تو را خواهم در كهرگه 

   فصل ۴۷
مال معشوق ك كدن و ادرایمال او عاشق را از دكه كر است كاز س یعشق نوع
 .كمال ادراكو مانع است از  كر است در آلت ادراكه عشق سكرا یز .مانع است

قت ذات یه چون حقكآن است  ،ن و آنیا یاست ورا فیلط یچه سرّ اگر
اثبات صفات چون  یپروا ،ذات معشوق مشغول استقت یحق كعاشق به ادرا
العجز عن  «.نبود ك، ادراكادرا یبود پروا كز؟ و اگر ادراییتم یبود از رو

ن یو اندرا. ب االسرار استین از عجایو ا .ن بودیا » كادرا كاالدرا كدر
  : گفته هاست آنكه گفت یعنم

  تیب
  نگارا یه با منكاست  یعمر

  یوقت غم و وقت شادمان
  من عاجزم هنوز هك والله

  ینشان تو دهم یز خوبك

  فصل  ۴۸
 ،ن بر دوام عاشق بودكیول ،و مشهود عاشق بود ،اگر چه معشوق حاضر و شاهد

در  ن زن راآ یه آن مرد از نهرالمعلكچنان .ردآ یلكبت یه حضور معشوق غكرا یز
شب  كیچون  ،یش او رفتیو پ یزد و هر شب در آب یرخ دوست داشتك

ن خال یه اك: جا آمد؟ او گفتكن خال از یه اك: د گفتیش بدیبر رو خاىل
را یز ،چون در نشست بمرد از سرما .نياما تو امشب در آب منش ،مادرزاد است

ن یو اشارت بد بزرگ است ین سرّیو ا ،دید یم ه با خود آمده بود تا خالك
  :است یمعن

  تیب
  اریشنت آگهم نه از یز خوه ان

  آگهم نه از عشق ینه از عاشق

  ۴۹ فصل
، و جان قت اویت و حقیجان و ماه كده بر بسته اند از ادرایچون عقول را د

ا بر نا شود الّیب یكه در آن صدف است كنون كم صدف عشق است به لؤلؤ
  .ل همانایسب

  تیب
  انیدستش عیس ندك ده است هرگزیعشق پوش

  ن عاشقانیزنند ا یكهده تا یب یالف ها
  زند یم یالف قشعهركس از پندار خود در 

   وزچناننيوز چن عشق از پندار خاىل

  ۵۰ فصل
است یدة عاشق است و بارگاه سیوان جان است و بارگاه جمال دیبارگاه عشق ا
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معشوق عشق دل عاشق است و بارگاه درد هم دل عاشق و بارگاه ناز غمزة 
  .لت عاشق تواند بودیاز و ذلت خود حین ،است

  ۵۱ فصل
 .ست تا عشق بودی حاجت ننيه عشق را به قبلة معكم یردكان یدر فصل اول ب

 نهد بود یعاشق آن جمال با »حب الجمالیل یان الله جم« :هكنون بدان كا
شان محل نظر و اثر جمال و محل یا .م استیعظ ین سرّیو ا ،عاشق محبوبش

ه كو بود  ؟نندكرا نكگر ید یزین چیون ارينند و دانند و خواهند و بیاو ب محبت
   .ابدیند تا بكجمال طلب نظر ون خود دلش محل آن كین نداند ولیعاشق خود ا

  ۵۲ فصل
م وقت و معشوق از عشق كند به حیه عاشق معشوق را بكچ لذت در آن نرسد یه

ال ند و سؤك یم ر او خواهشد آنگه. ه او ناگزران اوستكو نداند عاشق غافل 
دان  یم ،ندكرتر اجابت یا دیرتر جواب دهد یاگر د ،٤۳و ابتهال یو تضرع و زار

  .یم دارد و تو ندانیعظ یه لذتكخورد  یم ث قوتیه از آن حدك

  ۵۳ فصل
زم آتش عشق ید و هیعشق فزاه جفا از معشوق در وصال كان است عشق چن

ن یتا در وصال بود بر ا .ادت شودیه قوت عشق از جفا است الجرم زك ،دیآ
ه بر در كبود مادام  ی و سبب تسلريدستگ ،معشوق یاما در فراق جفا ،صفت بود

اما چون رام عشق شده بود به تمام و  ،ار بودك ینظارگ یزیار بود و از چیاخت

                                                 
  كردن  یـ زار٤۳

ادت و نقصان یز خود،ت فرو گرفته باشدیوال یو سلطنت عشق به تمام ،مالك
  .بودنرا آنجا راه 

  شعر
  زمینگر ،بال و صد كیاز دوست به 

  زمیگرم آو ،است مرا به عشق یشرط

  ۵۴ فصل
و قاف بود  »شعُ« ،ني و شنيع. اسرار عشق در حروف عشق مضمر است

 ییود آشناشچون عاشق . معلق بودچون دل نه عاشق بود . اشارت به قلب است
حروف  ی اشارت بدو است در ابتدانيع. دنیده بود و دیتش دیبدا. فتای

پس از .  اشارت بدوستنيو ش ،دريپس شراب ماالمال شوق خوردن گ. عشق
ن یب ایكو اندر تر .ام بدوستیقبه قاف اشارت . د و بدو زنده گرددريخود بم

ن فَطِ ٤٤ فیصحَ «. ت استیفاكه ین قدر در تنبیو اار است یحروف اسرار بس
  .»بود تیفاك یفتح باب ،را

  ۵۵ فصل
در  یاریه كرا یز ،اریو معشوق هم خصم بود نه  ،ارینه  ه عاشق خصم بودكبدان 

به خود را خود  یكیو هر  ،بود یور ه دكمادام  ،شان بسته استیمحو رسوم ا
ه عاشق و كد یپس هرگز نبا .در اتحاد بود یاریمطلق  .بود یخصم ،خود بود
ه كن است یو رنج عشق همه از ا. ابندیه آن نكرسد بدو  یاریگر یدكیاز معشوق 

 دصفات وجو ،ه در وجود زحمت استك یاركوالله عجب . دیاین یاریهرگز 
                                                 

 و محكم عقل  یكو رأیـ ن ٤٤



۲۷ 

. یتیاست و راحت عار یه در عشق رنج اصلك یپس بدانست جا در گنجد؟ك
 ون بودريه نگهبان از بكنپندار تا  .یست در وین نكمم یچ راحت اصلیالبته ه
ه از كبود سلطنت العشق  ات الجمال ویق آینگهبان به تحق. آن سهل بود یهمگ

سلطنت هرگز نتواند  نیا میمال از بكقوت به . ددارزگاه نیچ گریاو حذر نبود و ه
  .بت جانیا مشوب به لرزة دل و هخورد الّ

  ۵۶ فصل
بت از یا در غه عاشق از معشوق قوت تواند خورد آن نبود الّكن گردد كاگر مم

بت ین غآو  .ار نبود و قوت بودیه كاست  یركه سیه آن شبك ،صفت عالم ظاهر
  : ه گفتكچنان ،ة معشوق داردیا با طالیدارد  یهست یمثال ب

  تیب
  اریال تو مرا مونس و یدر خواب و خ

  دارین مرا نگارا بكاز خواب م
  اریسه تو را هست نگهبان بكرا یز

  نگهبان بگذار یال بیما را به خ

  ۵۷ فصل
و علل از عوارض  ،و طهارت یك پانياست بر ع یقدس یت بناقیه حقكعشق 

و اندر او  »حبهمی«ه كن است یت او ایه بداكرا ی، زكب پایدور است و از نص
 ینشان ییب جایو نصعلت  یاگر از معن. ستیب نیان علت و نصكالبته خود ام

  .است یتیو عار یركاست و لش یار است و عارضكون ريآن از ب ،بود

  ۵۸ فصل
 »حبونهی« نيزم در یمتخ »حبهمی«اء ینقطة از ، رود قِدم دماصل عشق از قِ

عشق  تريغچون . حبونه برآمدی ءایندند كاف »هُم«در  ، البل آن نقطهندندكاف
انا « ا ی » یسبحان «اگر .تخم همرنگ ثمره بود و ثمره همرنگ تخم ،برآمد
ا نطق خداوند نقطه ی ،ا نطق نقطه بودی. بودنمط  نیاز ا هم ،رفت» یالحق
  . تخمنيو ثمره ععالوة ثمره بود  یدعو یا روی. بود

  ۵۹ فصل
ه البته تاب او كچنان ،عاشق گردد یه معشوق بالكمال عشق آن است كنشان 

ظهور و دوام شهود  ،منتظر بود یستید و او بر در نیشكندارد و بار او نتواند 
  .دا گرددیبال پ دوامدراشراق نور 

  تیب
  نمیكه من مسكن سان یست بدیس نك

  نمیدن تو غمگیدن و نادیز دك
ه به ك گردد عدم بر او بسته نداند و درِ یتنفسچ مُیخود را جز در عدم هو 
 هیسا ساعت كیاگر شاهد الفنا  .نجا بودیدرد ابد ا ،ستاده استیت او ایومیق
  .دیساعت بر آسا كیه كنجا بود یا ،ندك یزبانیم یة علمیند و او را در ساكاف

  ۶۰ فصل
و  ،و بدو احاطت گرفته است ،استشاهد ذات او شده  ،او بر دوام یه بالكرا یز

ا ز باز نگذاشته است الّیچ چیرا هاو  ،از او .فرو گرفته است بر او سمع و بصر
 حاط بهما« اردد یحسرت است بكه مركا نفس ی ،دمآ یماریه منزل تك یپندار



۲۸ 

   »الوجوه یشویالمهل كغاثوا بماء یثوا یستغیسرادقها و ان 

  ۶۱ فصل
مال تر كهر چند عشق به  ،گانه تر باشندیگر بیدكیمعشوق از عاشق و هر زمان 

  : ن گفته استیا یو برا ،شرت بودیب یگانگیبود ب
  تیب

  مك یردكمهر و معرفت  یفزودا
  دنش بود به همیوندش با بریپ

  عالم یخدا ردك نير چنیتقد
  پس غم یو شاد یز پس بد یكین

  تیاكح
ار تو كمن در كه چند  هر .ازیا ای: گفت یم ،از نشسته بودیمحمود با ا یروز

  ن چرا است؟یا ،یگانه تریتو از من ب ،مال تر استكزارترم و عشقم به 
  تیب

  یهر روز به اندوه دلم شادتر
  یدر جور و جفا نمودن استادتر

  تو را بنده ترم یهر چند به عاشق
  ینگار آزادتر یار من اكاز 

ان یم ،از عشق بود شیه پك بود یبود و گستاخ یین آشنایا یمرا تقاضا ! زایا ای
از یچگونه است؟ ا ،نون همه حجاب بر حجاب استكا ،چ حجاب نبودیما ه

  :جواب داد

  تیب
  با من ینیار چه همنش یتا با خود

  ه از تو باشد تا منك یبس دور یا
  تا توكی یتا نشو یدر من نرس

  ا منی یا تو گنجیاندر ره عشق ك
ة عشق یطال. یت خداوندعزّ بود و تو را سلطنت و یوقت مرا ذلت بندگه آن ك

در برگرفنت آن بند محو  یكو مملو یكانبساط مال. برگرفت یبندگ آمد و بندِ
  .اثبات افتاد یقیرة حقیدر دا یو معشوق یپس نقطة عاشق. افتاد

  ۶۲ فصل
ه چ ی گستاخري و اسريان امیم. یريهمه ام یاست و معشوق یريهمه اس یعاشق

مار یت تو را فرا تكپندار ممل؟ »الربابمالِلرتاب و ربَّ ا« مناسب است؟
 رياگر اس .عاشق را عشق آشنا است .دباش ارین خلل ها بسیاز ا. دهدینم یرياس

آن  یااریه از ذلت خود ك ،دیحجاب او آ او یريخود اس ،ندك ه انبساطكخواهد 
ه انبساط ك خواهد ريو اگر ام ،یگستاخاسم  عزت او گردد بهجناب ه گرد كندارد 

و و ذلت مجانس  یرياو با اس یريامه عزت كد شو وااو هم حجاب  یريند امك
 را ريت خود آن اساگر قدرت صفت امارت گردد و از صفات عزّ .ستینمناسب 

 یرام بكپس به جام ا ،ن دولت خود او را دولت دهدیصفات دهد و از خزا
تا  ،ندار او فرا ستایسب و اختكز از دست ییسررشتة تم و،ندكانجام او را مست 

.  عشق استريانه بندة عاجز و اسیعاشق در م. دريردن گكار خود كسلطنت عشق 
پنج نوبت . معشوق را به صفات خود موصوف كند. ت داردو عشق سلطن

   .قت اوستیزنند، الجرم توانگر به حق یسلطنت حُسن بر در جناب سلطان م
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  .ندارد ییچ آشنایاگر چه عاشق با عشق آشنا است با معشوق ه
  تیب

  وانه منمیگر زلف تو سلسله است د
  ور عشق تو آتش است پروانه منم

  مانه منمیپ مان تو را به شرطیپ
  گانه منمیش و از تو بیبا عشق تو خو

  :ه گفتكچنان ،ت استیش به غای درونيكعاشق مس
  شمیدرو یكیخرابات  یوكدر 

  شمیاور پیب یات مكز به مزان خُ
  شمیب و عاشق و دلریهر چند غر

  شمینند یبخورم ز عالم یم چون
ون است و بر ريرة عذر و عتاب بیست جام شراب عشق است، از دامعاشق تا 

ز و ادب باز یار شود و علم و تمیهش یاگر وقت .ستین یف و مؤاخذه ایاو تكل
  :دیان نهد گویدر م یپا

  تیب
  لت بگسستمیحما یگر در مست

  بفرستم ،باز خرم ،رز ز یصد گو
  !ار توك عجبا

  تیب
  میبر شاخ طرب هزار دستان توا

  مین نغمه و دستان توابستة آدل 
  میر دستان توایه زكاز دست مده 

  میه مستان تواكگناه ما ر ابگذ

  ۶۳ فصل
. قت استیعشق حقعاشق در ت است و اسم یاسم معشوق در عشق عار

قت یاشتقاق عاشق از عشق به حق. و تهمت است حالم عشقاشتقاق معشوق از
چ یاما معشوق را از عشق ه. ب اوستكت عشق است و مریل واله او محكاست 

 یاگر وقت. انیمعشوق را از عشق نه سود است و نه ز .ستیق نیاشتقاق به تحق
ز یآن وقت او را ن ،رة عشق آوردیز در دایند و او را نكة عشق بر او تاخنت یطال
  .یمعشوق ینه از رو یعاشق ید از رواشب یحساب

  ۶۴ فصل
نون جان كا. دیر جان عاشق آكیه صورت معشوق پكق آن بود یعشق به تحق

ه اگر معشوق به كن بود آ یو برا ،خورد یم م قوت خوددائعاشق از آن صورت 
 »بیل قركو اقرب من «عاشق او را حاضر داند  ،هزار فرسنگ دور بود

 یة جمال رویسا ازجز  ،است نتشیاز آنچه نقد خو یاما قوت آگاه. شمارد
  .ند خوردمعشوق نتوا

  تیب
  یچرا به بت پرستان نرب یآن رو

  یشان نربیفر از اك ینكعرضه ن
  ینگر یه هستكچنان ینظر كیگر 

  ینه پر ینه بت ماند نه بت پرست



۳۰ 

  شعر
  الخمر یه خمرا و قل ىل ینسقفأاال 

  ن الجهركا اذا امسرّ  یقنو ال تس
قت یحقاما . افنتیخوردن است از نقد جان خود نه  یوصال معشوق قوت آگاه

اما چون . است یعلم متواردة یداز  نقطه نیو ا دهد، دستنجا یوصال خود ا
  .ندارد یاركون رياز ب ،خود خوردكمال قوت هم از  ،مال رسدكعشق به 

  »همة العشق یف« ۶۵ فصل
ه در دام كپس هر معشوق . صفت خواهد ه معشوق متعاىلكاست  یعشق را همت

و  «: س گفتندیابل هه چون بكنجا بود یا. نپسندد یوصال تواند افتاد به معشوق
من خود از تو  یعنی )نينهم اجمعیالغو كبعزتف(: گفت »یلعنت كیان عل

ه اگر تو ك ،دروا نبود و در خورد نبود سك چیه تو را هكن تعزز دوست دارم یا
  .تعزّ و نه یمال بودكآنگه نه  یدر خورد بود یزیرا چ

  ۶۶ فصل
و ذلت همه  ،ه علت و علت همه ذلتطمع همه تهمت است و تهمت هم

 ،دارد یطمع دو رو .رتك ننيع معرفت و خجلت همه ضد معرفت و ،خجلت
د است و یم دارد سپرَ كه در ك یآن رو. اهیس یرو كیو  استدیش سپیرو یكی

  .اه استیس ،ا تهمت استحقاقیه در استحقاق دارد ك یآن رو

  ۶۷ فصل
ه كد یشا یه تو نمكرا یز. بود ییهمه تو یمعشوق ،است ییهمه او یراه عاشق

چ خود را یه كهد یبا یم ،یعاشق. یمعشوق را باش هكدیه شاك یخود را باش
  .یم خود نباشكو به ح ینباش

  تیب
  ستیاز زر و زن چاره ن ییتا تو در بند هوا

  هم ز زن ییشو تا هم از زر فارغ آ یعاشق
  د نتوان رفت راستیبا دو قبله در ره توح

  شنتیخو یا هواید یادوست ب یا رضای
  یرباع

  را بر در ما كنبود ملو یقدر
   نبود در خور مانيكجز عاشق مس

  سر ما یخواجه ندار یا یخودتا با 
  سران بود افسر ما ین بر سر بیاك

  ۶۸ فصل
. ب عشقینش یدر پا یكیو  ،عشق یباال یدر پا یكی: معشوق دو است یجفا

او  یباال یادت بود پایدر ز شقع تا. هست یبینش یو پا ییباال یو عشق را پا
ت از ري غنيهمچن و بند یمكدر محمعشوق  یبر عاشق دشوار بود جفا هكبود 

 یپا .شود یم ادتیار معشوق بود تا زیبند عشق بود و  یورق جفا بود و پا
نجا جفا یا. در نقصان نهد یو عشق رو ،ادت برسدیه راه زكب عشق آن بود ینش
ن یو ا ،برد یم و منازل در خلع عشق ،زدیندش برختا ب ،دیعاشق آ دایت ريو غ
به  ه مثالًك یم راهید عظیبدو رس یتريا غی ییه اگر جفاكرسد  ییار به جاك

را یز ،برود یساعت به بل ،یا به شبی یرفت در خلع عشق به روز یخواست ساىل



۳۱ 

ان كد و امیبرس یالبد ،چون چشم بر رخنه افتاد ،معشوق است یه بارگاه البدك
  .دا گشتیص پخال

  ۶۹ فصل
 یه را پكند و ك یاما تا چه پ ،ت بودمسامح یب یت چون بتابد او صمصامريغ
 رسر در س. سدبدو ر ید تا قهریند و بر عاشق آك یه صرب را پكگاه بود . ندك
د و د و بّربیوند آیه بر پكو گاه بود . ن ورق بودیردن از اك كردن و خود را هالك

 ید و معشوق را پیه بر معشوق آكو گاه بود . ارغ شودند تا عاشق فك یعشق را پ
و  یت و همسانیفاكو عدل عشق  ،ب عدل عشق استآن جناه كرا یز ،ندك

و  تا نسبت هم در حق عاشق. زش خواهدیو آوعشق زش ی، آمنخواهد ییهمتا
  .ب استین از عجایو ا ،بس

  تیب
  ز بربیبرده دلم به غمزه جان ن یا

  ز بربینشان ن نام و ،ون شد دل و جانچ
  چ اثر بماند از من به جهانیگر ه

  ز بربیآن ن ، روا مدارريتقص

   ۷۰ فصل
ا در اولً. س دل نخوردأكو جز در  ،قوت عشق از درون عاشق زهرة عاشق است

 ،دا شودیچون تمام بخورد صرب پ. پس بخورد ،زد زهرهیموج درد عشق بر دل ر
 ب خواصّ یاز عجا زین نیو ا ،ه استراه صرب بر عاشق در بست ،اما تا تمام نخورد

  .عشق است

  ۷۱ فصل
 .ابد از معشوقیل آن بدَ عشق بَنيكدر تم ،ن عشق از عاشق بشودیهر چه در تلو

و . است در عشق یمقام بس عاىل نیه اكن مقام رسد یس بدكن نه هر كیول
  .نمانده بود یزیاو چ یه از هستك آن بود نيكمال تمك

 تیب
  افته امیجان ان عقل و كه ز ك یلعل

  افته امیه نهان كم یس ننماكبا 
  افته امیگان یه راك یتا ظن نرب

  افته امیپس آن  ،من جان و جهان داده
ه كنجا بود یا. و از علل و عوارض برخاسته بود ،بود یكیو وصال و فراق او را 

رسد  یم ل از معشوق به عاشقدَه بر بَكق ین حقایابد و ایت خلعت عشق یاو اهل
  .عشق بودخلعت 

  تیب
  دل در طمع وصل بال را سرپ است
  او بر خطر استو زهرِ هجر  جان در دمِ

  دگر است یاركون ز وصال و هجر ريب
  سر است همت چو بلند شد همه درد

  ۷۲ فصل
تصرف عشق در او نافذتر . ة اوستريمعشوق خزانة عشق است و جمال او ذخ

ن یش از ایر فصل اول په دكت خلعت عشق آن است یاما اهل ،است به همه حال
  .ان افتادیب
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   ۷۳ فصل
دن و یهم در خود د .و هم معشوق را ،است هم عاشق را ینه ایعشق عجب آ

ا ی ،ت عشق دست دهدريو اگر غ .دنیار دیدن و هم در اغیهم در معشوق د
و  ندید نة عشق نتوانیمال جز در آكهرگز جمال معشوق به  ،نگرد یريواغ

  .مال از هر دو جانب استكو جملة صفات نقصان و  ،از عشقیمال نك نيهمچن

  ۷۴ فصل
ام او كالجرم اح ،لیچ سبیست به هیسب راه نكچ یدر او ه ،است تريعشق ح

ار در یمرغ اخت ،ت او معزول استیار از او و از والیاخت ،ز همه جرب استین
اط بسمهرة عاشق را . ر جرب بودكو م ،احوال او همه زهر قهر بود. ت او نرپدیوال
پس اگر خواهد و اگر نخواهد آن نقش بر او . د بود تا او چه نقش نهدیبا یم او
 ،تمام بدانست ین معنیچون ا. ستار ایعاشق در پندار اخت یبال. شود یم دایپ

ه ك یزیند در چكار یبه اخت یاركوشد تا كه نكرا یز ،ار بر او آسانرت شدك ،بودبو 
  .ستین درستاریچ اختیدر او ه

  تیب
  ر استیه بساط مهرة تقدآزاد

   استريتدب یش بیدر راه مراد خو
  و نقش دورش به مثال ییآن مهره تو

   استريدة خود تقصیو خود همه در دك

  ۷۵ فصل 
ت و یفاكت و یه از دست المعكبود  یمعشوق تخم یه بال و جفاكگاه بود 

ه كد و بود یبرآ ینند تا از او گل اعتذارك مراد عاشق افنيت عشق در زمیعنا
 خاىل یكیوصال از  مال تر بود آنكو اگر دولت به . و ثمرة وصال گردد ندیازف

ن یو ا. و راه بر دولت او نربند ،دیایجهد و بر راه او نصاعقه ب برق اگر،نبود
ن گفته یا یبرا و. اعتماد نبود ددر راه عشق رو كهه هركآن بود تا بداند  یبرا
  :اند

  تیب
  تو دله دادم به ك یگر غره بدان شد

  ش برده اند از منزلیصد قافله پ
  :ق استیهم ال یمعن نیو ا

  تیب
  نمیب یم دل گر چه ز وصل شادمان

  نمیب یم انیفراق در م یهم پا
  دمید یم در هجر تو وصل تو نهان

  نمیب یم انیدر وصل تو هجر تو ع

  ۷۶ فصل
قت روح، و روح صدف عشق یت و حقیاند از ادراك ماه ده بر بستهیعقول را د

ست به جوهر مكنون كه در آن صدف یپس چون به صدف علم را راه ن. است
ز اكرمه الله ین دوست عزیل اجابت التماس ایاست چگونه راه بود؟ اما بر سب

ش بر یاز پ» كالمنا اشارة«ات اثبات افتاد، اگرچه كه ین فصول و ابیا تعاىل
دست عبارات بر  فهم نكند معذور بود كه یم تا اگر كسیپشت جزو اثبات كرده ا

   .ده استیعشق بس پوش یكه معان .نرسد یدامن معان
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم 
  

  دیباچه
د ملكـوت آسـمان و یـان را، كـه او آفرريحمد و ثنا مر پادشاه مشتاقان و آلـه متحـ

 یمعدن دلش را به نورها. ت دادريو سرّ عارف را به كشف مشاهده بص.  رانيزم
بـه  یسـرّ ورا از راه لطـف در حضـور  یپس سرّ دوست. ت دادیاء والیمعرفت ض

ت مـر امانـت را یاز آثار الوه یپس لحظه ا. ده امانت دادیحكم مشاهده بدان د
را در مظالم معرفت از راه  یدِل و ٤٥ات آن جذبه شغافريداد، و از تأث یجذبه ا
فش كـرد از یم و تعـریو تعلـ. را یاكرام و انعـام و یت منشور كشف داد، برایعنا

نـد و یت بیـ جَّل ذكـرُه ـ آثـار وحـدان یاش تا حكم خدیر خویت در سرایراه عنا
قـه ید، تا دقیحاضر آ یده در حضور آن معانیق دیشاهد آن امانت گردد، تا به طر

  .گردد یش شاهد معانیر خویت را در سرایق سرّ ربُوبیحقّا یا
آدم را در مظـالم لطـف  یدر آن مجمـع كـه ارواح بنـ یثاقیروز م یبر علوم صال

؟ و »٤٦الَستُ بـربَكُم«: د آمد كه گفتیبدان ارواح پد یحقّ یبداشته بود، كه ندا
ـ عَزَّوجَلُّ ـ و به ارادت او بود در مقام لطفشان  یت خدایآن چنان بود كه به هدا

د و روح را یمت گردانیرا دُّر با ق یآن معان. داشته بود و با مشاهده شان خو كرده
كرد تـا آن حضـرت  را از راه مشاهده روح مركب یپس آن معان. كرد یصدف و

                                                 
   در پرده و حجاب - ٤٥
   ستم ؟یشما ن یا من خدایآ ۷/۱۷۲قرآن  - ٤٦

جـان تـو او را  ٤۷؟»نـه مـنم خداونـد تـو«: پس ندا كـرد كـه. را هجرت افتاد یو
 یز از غوغــایــچ چیگفــت، و هــ» یبلــ«ف او جــواب یــشــناخته بــود، هــم بــه تعر

  .ل نبودیعد یت در آن سفر بدان معنیبشر
ن جـوارح یگر فرمودند تا آن صدف را هجرت افتاد، تا بـدید یاكنون او را سفر

د كـرد یـار بایگردد سفر اخت یهر كه خواهد تا شاهد آن معان. باشد ییرا وال مر او
ق بـر ین طرید كرد تا ایمت طلب درست باید بود و عزیمسافر با. از خود در خود

ن طلب نه چندان بود كه در حدود عقل باشد، و عقل را در یا گردد، كه ایمه یو
، و حقّ نه حاضر اسـت و نـه ب افتدیست كه طلب در حقّ غایدار نید ین معانیا
  ٤۸.طلبید نه به ید طلبیحقّ را به حقّ با. بیغا

د یادراك كند از آن طلب ببا یاز آن وجه است كه هر چه را عقل و یاما طلب و
 ین در نگـذرد كـه در وید داشت تا از ایحدّها امر حقّ نگاه با ٤۹ریآسود و بر سر

ن منـزل یـاز راه بـاز نمانـد كـه افتـد و یل نیـه و تعطیتشب یاست، تا در واد ییواد
ابـد، یت بضاعت راه سازد تا بـدان حـقّ را ین بشریت مرد است هر چه از ایبشر

  .افتیافته باشد، و حقّ را به حقّ توان یبه علّت 
ن یـد بود به بستان معرفت، تا هر چه از ایش مشرف بایپس مسافر را بر عقل خو

باز گردد  یثاقیو به سَماع روز مبگذرد، عقل را از تجسّس آن زجر كند  یش ویپ
  .جواب گفته است »یبل«كه آن روز 

اسـت و انبسـاط كننـده بـا حـقّ همـان  یامروز كه سماع كنـد مسـتمع همـان معـان
امـا حجّـت را . گفتـه اسـت» یبلّ«هم بدان نطق مناجات كند كه آن روز . یمعان

                                                 
   ه قبلیاشاره به آ - ٤۷
  نه به مطالبه از او - ٤۸
  تخت - ٤۹
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امــروز آن  د بــود تــا چنانكــه آن روز از خــود مجــرد بــود،یــبا یآن معــان یدر وفــا
ات یمجرّد گـاه ید، و در پایـهجـرت فرما ٥۰را طلب كند تا دل را از توقّف مكونـّ

  .نگردد یز دلبند ویچ چید تا بجز دوست هیانفراد استقامت فرما
 یده آشـنائیـچ آفریاسـت كـه دلـش را بـر هـ ین رویـب ازیـمحّب سرگردان و غر

ت مسـافر سـت، گـر چـه در وطـن اسـیچ مقامش نـزول و وقفـت نیست، و در هین
  .است

  .یتیاست و دو عط یدو كسب: فه بر چهار وجه استین طایاما سفر ا
 یل ویـات معرفـت اسـت، و دلرينش اسـت و آن تـأثیـب یكـی اسـت یآنكه كسـب

زجـر  یل ویـروش است و آن به حكم معرفت است و دل گریو د. عصمت است
 و. اسـت ید حقّـیـبرَ یل ویـبُـرش اسـت و دل یكـی اسـت یتیو آنكه عط. است

  .است یش پادشاهینما یل ویگر كشش است و دلید
 یت تـا تـربّایمنـزل بشـر یكـی ون شودرينش مسافر گرد تا از دو منزل بیل بیبا عد

ش بستاند و آنچه به اذن اوست، و راه تا قـدمگاه از یكّل مقامات از نظر دل خو
پـس، از . معرفـت از سـالكان مقـدم گـردد یون شـود تـا در صـحراريحدود دل ب

را  یكـیكـه هـر یش مقام گـردد كـه از مالیمقام یون شود كه بريت بیروحانمنزل 
د مقـام یـاسـت كـه د یمقام محجوب ین مسافران را معلومیو ا. مقام معلوم است

  .افت مقام طلب كندیكه حقّ را ب یمكان مسافر كرد، بدان معن
 ن دویـمشـوّش گشـت، بـدان بـود كـه ا یق بـر ویهر كه را در راه وقفت افتاد، طر

بات یش نصـیهـر كـس را بـه بهـرة خـو. منزل را معرفت نداشت، هم در او بمانـد
ــه حقیار او مرایــاخت ــه یقــت روش یشــان را ســرّ ارادت خــود گشــت، ن ــد و ن افتن

                                                 
  ده ها و موجوداتیرآف - ٥۰

ن راه یـ، بدانكه طفل اینین دو منزل ساكن وقفت بیقت بُرش، هر كه را در ایحق
  .ه بَّر استن رایو ا .یابیم نین دو منزل مقیاست، كه بالغان را در ا
د كرد تا بـه بحـر رسـد، كـه دُّر ید، از مكان هجرت بایمت بایپس هر كه را دُّر با ق

د كرد، و بقـا ی بانيو عزّت در آن است كه غوّاص را، جان نعل. یابیدرمكان بحر 
  .د كردید بایرا به فنا مق

افـت یبدسـت آرد و ب ید كرد تا صـدف معنـیق بحر بایپس آن فنا را بضاعت طر
  .ابدیات یدُّر حآن، 
، اما غـواص یابیهوس آن دُّر  یق را در آرزویعالَم خال! جوانمرد عالم یپس ا

  .یدر راه عزّت نماند یافتندیب ٥۱، اگر مهُوَسَّانیابیجانباز كم 
اسـت، و  ید كرد، كه روح تو صـدف آن معـانیپس در راه دل ترا طلب درست با

ون ريمقامـات بـ یاز دل و كلـّ. تسرّ تو بحر آن صدف است، و دل بَّر آن بحر اس
ت یـا عنایـنة آن دریو سـف. ید شد تا بدان بحر مستغرق گرفتار همّت خود گردیبا

  .لطافت یاست، و بادبان و
بـا  ید روش ویـچـون بـه ارادت در آ. د رفتیامّا مسافر را بر اشارت آن علوم با

آثـار دل بـا كـّل مقـام واسـطه گـردد بـه  یواسطه گـردد، و چـون بـه دوسـت یهست
ون رين همـه بـیـاز ا. ق بًـرّ اسـتین طرید، سرّ او واسطه گردد، و ایت ناظر آیالوه
د آورد تـا یـدسـت با ا بهیو صدف هر در. د گذشتید شد و از هفت بحرش ببایبا

را  یث حجـاب، تـا آنگـاه دُّر ویپاك گردد از حد. د خودیش دیابد از آالیغسل 
رت نگـردد، و محـرم موآنسـت تا پـاك نگـردد، حاضـر حضـ. حكم كنند یبه پاك

تـا . ان وصـلت نگـرددیو تا اهل قربت نگـردد، شـا. نگردد، و اهل امانت نگردد
و تا امانت دار سرّ نگـردد، صـاحب . ان وصلت نگردد، امانت دار سرّ نگرددیشا

                                                 
  صاحبان هوس - ٥۱
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و تــا اهــل . و تــا صــاحب كرامــت نگــردد، اهــل فِراســت نگــردد. كرامــت نگــردد
تا واقف و شنوندة اسرار حقّ . ر حقّ نگرددفراست نگردد، واقف و شنوندة اسرا

و تا جمال معرفت بـرو كشـف نگـردد، . نگردد، جمال معرفت بر او كشف نگردد
و تـا . بـه نگـرددیط یات ویـو تا محرم مشاهده نگردد، ح. محرم مشاهده نگردد

 یو ینائیبه حقّ نگردد، ب یو تا باق. به حقّ نگردد یبه نگردد، باقیط یات ویح
ن محــّل نرســد، یو تــا بــد. ت نگــرددیــوال د، و صــاحب ســرّ و واىلراســت نگــرد

  .ابدیگاه خاص خاصّ نیپا
شـان كـرده یهـا كـه برایكوئیابـد و از آن نید تـا اشـارت خـاصّ دریپس هركه را با

 ید ساخت، و از طفلی بانيد كرد و از جان نعلیار باین سفر اختیند، ایبب یاست و
شـان ید گشت كه ایار بایهش یاز جنون هستو . د آمدیبا ٥۲تیفقر یت به بالغیبشر

د خـود، تـا یـد آورد از راه تـا دیـغسـل با. نـدیشـان را نبیمرا یبالغانند، و هر طفل
ا بـه كـف ید گذشت، و صدف هفت دریاش در بایو هفت در. ابدیشان را دریمرا

  .د تا آن وقت مرد پاك گرددید دیقت گوهر آن ببایو حقّ. د آوردیهمّت با
ا یست، و سّر آن صدف چه، و نام دریا چیم كه صدف هفت دریكن ٥۳دیاكنون پد

ف، كـه یـب اسـت و رمـوز ظرایـچند هـزار اشـارت عجا ییایو در هر در. ستیچ
  .ابدیا گردد آن همه را دریچون مسافر غوّاص آن در

و او را . ن بَـرّ بـه بحـر رسـدیـد كرد تـا از این بحر را چه بایم كه مسافر ایاما بگوئ
، و سرپ توكلّ، و جوشـن رضـا، و نيقیغ ید، و لباس صدق، و تیبامركب استقامت 

د، و راحلــة قناعــت، و یــد، و زاد تجریــض، و ســاعد تفریم، و زرة تفــویخــود تســل
ــل توفیعــد ــق، و دلی ــل عنای ــت، و طالی ــة عظمــت، و تعجی ــل رفی ق، و مراقبــت ی

                                                 
  یشیو درو یچارگیب - ٥۲
  دا كردنیمشخص و هو - ٥۳

دن د كریق حذر بایطر یدن به پاس داشنت مراقبت، و از وقوفهایراه د یخواطرها
ام كردن حضرت، و سـارقان راه نگـاه داشـنت بـه هـر لحظـت و خُطـوت، تـا یبه ق

  . ابدیم بیا مسافر به بحر رسد، و آنچه اشارت كرده
د كردن كـه كاذبـان در بَـرّ بماننـد و صـادقان بـه بحـر یامّا صدق و كذب را فرق با

د بـه جمـع م تا ما را نصرت كنـیخواه ی میاریو ما از خداوند ـ عَزّاسمُه ـ . رسند
 یقت سرّها معنیم كه حقّینام كرد» قهیبحرالحقّ«ن كتاب را ین كتاب و ایكردن ا

نجا صـفت خـاصّ یرفته است، و ا ین سخن ما را در سر مشتاقیدن باشد، كه اید
ابد، یب یشان چه كرد، و هر كه از آن گوهرها گوهریخاص خواهد رفت كه حقّ با ا

پـس . جـز خـواصّ او واقـف نگـردد یپس بر سـرّ بارخـدا. چه گردد یصفت و
د، كـه یـم بدانچه حقّ ـ عَزّاسـمُه ـ مـا را بنمایدر اشارت باز نمائ یهر صدف یمعن
ن یـز تا مرد در خود طلب كنـد كـه ایو ن. م كردیان نتوانیث را بین حدیازو ما ا یب

ن همـه یـر سرّ و حضور حضرت خطرت و ناظر لحظت، و ایست و سراريراه ضم
تـا آنگـاه كـه . ش گرددیر سرّ خوید كه ناظر سرایمرد با. هست یرا به ظاهر صورت

و اكنــون . را شــاهد گــردد ید و بــه بحــر مســتغرق گــردد، تــا معــانیــون آرين بــیــاز
 :میبگوئ

  . استنيقی یبحر اول ـ معرفت است و گوهر و
  .حسرت است یبحر دوم ـ جالل است و گوهر و

  .اتیح یت است و گوهر ویبحر سوم ـ وحدان
  .بقاء است یت است و گوهر ویرم ـ رُبوببحر چها

  .وصال است یت است و گوهر ویبحر پنجم ـ الوه
   .تیرعا یبحر ششم ـ جمال است و گوهر و
  .فقر است یبحر هفتم ـ مشاهده است و گوهر و
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د كـه هـر چـه یـن بحـر را چـون بحـر صـورت نتوانـد بُرید دانست كه مرد ایاما ببا
راسـت كـه حـقّ ـ  ین بحـر مسـافریـدن ایـبُر. است مُحدَث اسـت یتحت قدم و

خـود بـر او كشـف گردانـد، مـر او را  ییآثـار خـدا یـ بهـر صـفت سـبحانه و تعـاىل
ن كشـف كنـد یو عقل او را مغلوب تابش ا. خود گرداند یو نُعما ٥٤مستغرق آالء
از حقّ به حقّ قربت . كه درو مضمَر است ناظر مشاهدة حقّ گردد یكه تا آن معان

سـماع مـر آن . عقـل از آن ادراك معـزول باشـد. دیـبـه حـقّ نـاظر آابد، از حـقّ ی
و  ٥٥یاز حـقّ مـراو را بِـرّ یهر سـاعّ. راست كه او جز با دوست آرام نكند یمعان
در بن عالم، و محرم  ین معانیو بقا دادن به ا. باشد یو عزّت ٥٦یو نواخت یالطاف
، و در انتظـار ق، و دعـوت كـردن باشـد بـه وصـال حـقّیخال یدن او از كلّیگردان

مـان دو عـالم یرا از مق یاست، و در عقبـا ویت اگر چه در دنیرؤ یماندن او برا
  .ندینگو
دة عقـل یاز د. ه استی، كه همه از تشبینش عقل نیست و بینش شما نین بیامّا ا

ن یـا ٥۷یهزاران هزار قافله را به صال. ندیدة معرفت بی، به دیهیتشب ید بیتوان د
دنـد، كـه هـر یگردان یون آوردند، تا كرا شاهد آن معـانريت بیث از مكان عافیحد

 یدگان مغلوبـان عقـل انـد، كـیسـت، كـه رسـیمسـلّم ن یدم، آن از ویكه گفت رس
 ینــایوصــف تواننــد كــرد آنهــا كــه از وصــف عاجزنــد؟ مغلــوب معرفــت انــد و ب

ننـد، و اگـر ینـد بید افكنـد كـه تـا اگـر بنمایپس مرد را تصرّف از راه ببا. مشاهده
افـت خـود درسـت اسـت، كـه یند قوت طلب ساقط كند، كه طلب مرد را دریننما
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د كـه بنـده یـایافنت درسـت نیـامّا بـه طلـب حـقّ را . ب استیغا یاز آن معان یو
مُحـدَثات  یافت، و كلـّیم توان یم را به قدی، قد٥۹میاست و خداوند قد ٥۸مُحدَث
  .م توان شناختیرا به قد

ن یـم تا مسافر ایاها در شویپس به سخن در میناد كید یچند در توح یاكنون حرف
 یهـایكوئید، و نريم بـرنگیخـود را بـه قـد یث برخود راست بكند تـا مُحـدَثیحد

ط حضـرت یرد، تا مستهلك و ناسـپاس نگـردد، و شـرایخداوند به جان و دل بپذ
ـ  نگاه دارد كه حقّ ـ سبحانه و تعاىل یش حقّیآرد، و موافقت را در نما یبه جا

 یزیـپـس عز. ن راه را و رونـدگان او رایـنهاده است مـر ا یو عزت ینزلتبزرگ م
  .زان را به جان و دل مراعات كندین كلمه را سبقت كند، و آن عزید تا مرایبا

ـ عَزّاسمُه ـ است كه ما را به  یقت خدایز بر كمال به حقّید دانست كه عزیپس ببا
ز یـموحـّد عز. ت اسـتیاند آن وحـدیـد كـه توحید خود شناسا گردانیقت توحیحقّ

؟ و اگـر او ی، بنده چه كـردیدة او باشد، كه اگر حقّ نخواستیكردة اَحد و بر كش
ر كـرد یبدان كه تقـد یكی؟ پس ارادت حقّ ی، بنده چگونه شناختیف نكردیتعر
ك صـفت اسـت یـپس جمال و جالل . ن مختلفی و شرّ، و بنده در فعل ارياز خ

آن گفته  ین از برایو ا. د را مراد در او مختلفیا مررا عَزّاسمُه ـ امّ یسرّ خداوند
 یزیـد را بر چیصفات، تامر یشد كه سخن در جالل و جمال خواهد رفت و تجّل

آثار . است یكید، حقّ ی و مثل نجوريفتد كه از راه باز ماند و حقّ را به خیمدار ن
ت  یبـ ید آرد تـا ارادت حقّـیـرا به توح یاو برموحدّ آن است كه و یگانگی علـّ

د را كشـف جـالل باشـد و او در حكـم گـدازش ید مراد گردد، تا مریبه ارادت مر
شان را بـه ارادت آورد یمرا یكی یو ارادت حقّ. د افتدیتناقض در حقّ مر. باشد
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د عالم امر بود یمر. ب خود خواهدیخواهد كه او از حقّ نص یتا مراد آن كند كه و
ر چ مـراد را . زهـاید را صـورت چیـنـد، مریمازهـا نیو مراد عارف امـر مـراد را سـّ

مراد در منزل رجاء بود تا همـه از حـقّ بـه . بیب و تأدید را تهذیلطف كند و مر
. د در منزل خوف بود گاه از حقّ به خود و گاه از خود به حـقّیخود نگردد، و مر

درست گردد و گوهر عجـز خـود را  ٦۰شیريخود كشف كنند تا متح ید هستیبر مر
زت خداونـد ینـائیمراد جمال خود كشف كند تـا بند، بر یبب ش درسـت گـردد و عـّ
ات  یسـرّ و یبهـر لحظـه ا. بـود یاز عـزّ و یند و همـه نـازش ویبب از كـّل مكونـّ
ابـد روزگـار یپـس نـه در . نرسد قرار نكند یبدان معان یحقّ یون برد، تا نداريب
مراد  ین معنیبد .را یند اشارت ویرا، و نه ب یش ویرا، و نه مطّلع گردد نما یو

را كه جمال است، حاضر كردة حقّ است، و حاضر او را ید فضل است زیرا بر مر
  .ب نتواند كردیكس غا

گـر یك مرتبه همه سـماع، و در دیدر  امّا حقّ او را دو مرتبه از مراتب داده است
همـه سـماع  یدر آن مرتبه كـه سـماع باشـد، از فـرق تـا قـدم و. مرتبه همه گفت

ر را جـذب كنـد یرا جذب كند، و آن معنـ یگه حقّ آن معنگردد، بدان ر . سـّ و سـّ
مشغول نگـردد كـه حـقّ  یند ویعالم برو فرود آ یاكنون اگر كلّ. دل را جذب كند

دة لطف خود كرد، كه یچون دوست خود را مغلوب گردان. غالب است نه مغلوب
ق تـا قـدمش از قدرت آنگه او را غلبه تواند كرد؟ بـاز چـون بـه گفـتش آرد از فـر

ر در . ندة اسـرار كـردهیبا دوست گو یزبان گردد كه آن معن و درمناجـات سـرود سـّ
را  یو یسـتاده باشـد كـه اگـر كسـی انين نـه چنـید، رفته گردد،ایش درآیهمگ. آرد

نده خود آمده یگو. ن مشغول گرددیمشغول كند گو هالك خود را ساخته باش، و ا
  .ّق آمده استو در آن گه سماع كند شنونده از ح است
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شـان یصـحبت داشـنت بد. ن روزگار مراورا بـاز شناسـدید تا دریبا یرك كسیامّا ز
. روزگار نگاه تواند داشـت ید تا راستیاز كامل باین. پرخطر است ین معنیا یبرا

  .ندیشان را ببید تا اشارت ایبا یو معرفت قو
تـابش  یهگاهگـا. سـت كـه او را تـابش جـالل حـقّ بـودین محل نید را ایباز مر
باشد كه به ناگاه حـقّ مـراورا  یده بود امّا در حكم آن تابش همیحقّ را د یهست

ده بـود و یـطپ ٦۱بود كه دلش در بـرّ ین رویاز  یگدازش و. به فراق خود بسوزد
ا شـخص را  یو ٦۲گـداز. نجات خود در امطار بود یسرش برا از درون بـود، امـّ

آن چون . ق پاك گرداندیاز نظر خالرا  یتَبَع گرداند تا فروغ آتش و خوف دل و
  .یو از عقبا خربن ٦۳ا خرب ندارد، و در عقبایا و از دنی گردد در دنريمتح

و او در كشف جمال ناظر . دین فرق نمایمراد را ا. امّا فرق كنندة فراق وصال بود
هـر چـه . نه فراق دارند نه وصال یجذب كردة حقّ است، و و یاست كه آن معن

اسـت،  ین رویـاز ینـازش و. ناظر دارنده است نه ناظر باشندهگونه اش دارند 
و به باطن همه  ینیب یفتگیو ش یكیدر او تار. تابد یات آن همريامّا به ظاهر تأث

  .یو خرّم یخوش
آراسـته اســت و ســرّش بــه آالء و  یبـدان كــه بوســتان دل او بـه آثــار لطــف خــدا

حـقّ ـ عَزّاسـمُه ـ عـزو مرتبـه بـه مشـاهدة  یو آن معـان. استه استريحقّ پ ٦٤نُعمَاء
آنرا شمّ نباشـد،  یاما هر كس. دیآ می وصال حقّ ید ازو بویافته تا هر كه او را ببوی

را كه همّت وصالها بـر دل او حـرام گشـته باشـد و او در طلـب وصـال  یمگر كس
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 یابـد، قـوت همّـت ویب یچـون از او آن بـو. قرار گشته باشـد یحقّ مدهوش و ب
گـردد،  یل ارادت و مـونس و محـّب ویشـود، و عـد یاز ویـگردد، و بضـاعت ن

  .شود تا در خود مسافر گردد ی شوق ونيتكس
چ ید هـیـتا در آن سَـماع آ.  آن شم هم در عبارت مُضمَر گرددريگران را تأثیامّا د

پـس . یرا بعض یكیبود و  یرا كلّ یكی. وصال دل او را به دعوت خود نخواند
  .ستا یكوئین نید ایحقّ را برمر

ا ایـد تقرّب كـرد، همـه مریو هر كه به كلمة توح ن یـن كشـوف و ایـد حـقّ انـد، امـّ
برتافتند و با خـود هرگـز  یافتند از هر دو عالّم رویآنها كه . تا كه را داد یزندگان
  . گرداندنيآثار خداوند، دل موحّد را چن! جوانمرد  یپس ا. نساختند
ا یـات بـه دریـكـه آب ح ییاید آن را درن مزیابد گذشت تا ایا بین هفت دریامّا از

بـس منكـر  یو یبهـایا مُضمَر اسـت، و عجایمت به دریمُضمَر است، و گوهر با ق
ا مرپس، و هر كه مـرد بحـر اسـت گـو یث دریهر كه دُّر به دست آورد گوحد. است

اسـت كـه هرگـز  یا را صـفتیـ، انـد كـه در»٦٥جتَمعانیضّد آن ال«  : كهنيبربّر منش
د تـا آنگـاه كـه غـرقش كنـد و لبـاس عـادت را از او یـبه كس ننما را یزندة عادت
را به حكم مردگـان كننـد، آن ضـرب  ید تا همه ویپس مرده به خلق نما. بركشد

  .مثل است
اسـت  یبـاق یك نظـر هسـتیـتـر اسـت كـه تـا مردرا ا عـاىلیـن دریت ایامّا سلطان

د تـا از یـردانا در افتـاد مسـتغرق گیـن دریچـون بـد. زنـد می برجان، دم بر عادت
ر او پد ین معـانیـپـس ا. خودش پاك گردانـد یستیو ن یهست د یـرا در مكـان سـّ

ات او بـرعكس یـابد و حیات یآورد و دلش را به تابش آن نور منوّر گرداند تا ح
  .گران گرددیات دیح
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ن یو هر كه خواهد تا ا. ا در نتواند آمدین دریاست بد یثیامّا هر كه را با جان حد
و آن . نش و روشیـب ن دو سفر بر مرد استیار كن كه این سفر اختیگو ا ابد،یدُّر ب

بحـر در آن . اهـا در آن دو سـفر بـودیو آن در. بُرش و كشـش دو سفر كه حقّ دهد
  .نهیافت و بحر را به سفیبَّر به قدم توان . ن عالمیعالم است و بَّر در ا

ن قدم روندة راه گردد، ست، قدم همّت است، تا مرد بداین سفر قدم ظاهر نیامّا ا
  .یآن معان یست بیتا از دل گذر كند كه دل را عزّت ن

 ییحكـم روشـنا یات معرفـت اسـت، چنانكـه آفتـاب ضُـحرينش از تأثین بیامّا ا
. آن اسـت تـا همّـت را غلـط نكنـد ین بـرایـت تابش ندارد، و ایدارد امّا سلطان
ون مفرد گشـنت اسـت تـا بر دون حقّ ماندنست، و رفنت او از كل كَ یغلط كردن و
د و یـات بـدو بنماريگذر كنـد آن تـأث یش ویدر پ یزیكه چ یو خُطوت یبهر لحظت

ده یـدور كند تا مرد در اثر اثبـات او د یـ عَّز و جَل ـ آنرا از راه و یعصمت خدا
آن اسـت كـه  یچ حّد و حدود دل خود برنگذارد كه حّد خـدایرسول كند تا بر ه

ده اسـت تـا آزاد را ینش در حقّ آفریب ٦٦تشید و حّد حرّبنده دل در بند دون نبند
د، و رفتـنش در حـقّ، جـز یـآن با ینش بـرایـو مـرد را ب. هر كس بنده نتوانـد كـرد

د و دانسـت كـه در یـد دیـو ببا. را بنـده نتوانـد كـرد یو یبه ایچ نصیكه ه یخدا
  .ن صورت استینشسنت است، ا یون نماز كه به حّد امر ورينماز و ب
ام صـورت یـاز دون معبود خود به دل دور نشسنت است، كـه هـر كـه ق یه معنامّا ب
ان یست كه سرّ نماز متقینماز ن یارد و از سرور سرّ با دوست خرب ندارد، نماز ویب
  .اند ین همه در تَبَع ویاست،اما ا ین معانیا

د دل را بـه یـراسـت تـا چـون بـه نمـاز در آ یزیـسرّ هر چ ینش برایپس مرد را ب
پس بـدان . دیرا حاصل آ ین گردد تا عداوت خلق ویبگذارد و با سرّ قر یصدف
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رسـد  یبـه و ید، و هرچه از آن معـانیمفرد آ ید تا از نكتة سرّیخلوت جو یمعن
دش در نظـر یـرا جذبه باشـد تـا د ید كه در وقت نماز از حقّ مر آن معنیمستمع آ

از راه عجز در پرستش  .ندیابد تا معبود خود را بیمشاهده  ٦۷د و از حقّ خلعتیآ
د، و از كـرم او در گفـت یـد، و از لطـف در پـرورش آیت در نازش آید، و از عنایآ
آنگاه بـه فقـر . دیاو به در خواست آ یزید، و از عزیاو در سوال آ ید، و از غَنایآ

نماز كننده را سـرّ . دیننده به حقّ آیمناجات كننده و ب ین معانید تا از یفزایدوام ب
صـورت امـر را  ین صـفت نباشـد ویهر كه را در نماز روزگار بد. است نینماز ا

  .خرب است ی نماز بنيش نرفته باشد و از عیش پیب
ا . را نگـاه توانـد داشـت ید تا حّد خدایث باین حدیا ین مرد را براینش ایب امـّ

نـد بـه حـقّ ـ آن یز را ببیـب خود، تا سرّ هـر چیجدا گشنت است از نص یحّد خدا
را منـع كنـد، آن اشـارت را  ید كـه عصـمت وید گردانیت از آن حّد نباارادت هّم
  .ون بردريد داشت تا راه بینگاه با

 ید، مگر كـه بـاز دهنـد، هـر كـه بـازش آمـد بـه وادیایباز روش است كه رفته باز ن
بـاز دادگاننـد و نگـاه . ت افتـادیـاهانت در افتاد، و هر كه را بازدادند بـر كـنج عنا

ز اسـت، و گذاشـته یـداشته و نگاه داشته عز. آمدگان و گذاشتگانداشتگان، و باز 
را بر مقام او قـرار دادنـد،  یكیاما . هر دو به حكم او آمدن همچو ارادت. لیذل
او كه در مقام اسـت از نعمـت مشـاهده . مقام به خود قراردادند یرا از كل یكیو 

مشاهده مكشـوف دادند در حكم  ی، مقامیمقام یمحجوب ماند، و آنرا كه از پ
 ین كـه بـیـده اسـت، و ایـد ندیـهنـوز جمـال توح یدر حـقّ و یپس مقـام. ماند
  .ده استیاست از مقام رفته است امّا مقام ند یمقام

                                                 
  لباس - ٦۷

ن سفر، جدا كردن عادت خـود اسـت، بـر هـر چـه مانـده از حـقّ یروش مرد در ا
صورت  د كه او را روش به امر باشد كهیبا. و مسافر را ماندن هالكت است. ماند

 یقـت آن ویرود تا آنگاه كه حقّ می و. آن را به علم گذارد و سرّ آنرا در عمل آرد
  .دین رفنت را صدق كامل بایا.  گرددني معنيرا ع

ت یاء تـابش دارد، امـا سـلطانیو در معرفت همچنانكه آفتاب بلند گشته باشد، ضـ
 اسـت نيهمـن مرد را در روش یو ا. سوزش برو گمارد و تصرف نظر از وبر دارد

ش بهـره ید، از آفتاب عمـل خـوین ناظر آیدة او براین گذرد كه دیكه از هر چه در
 یباشد به هر لحظت یرا هم یزجر و. د، هنوز سوز معرفت در او نگشته استريگ

ون رود، ريمقام بـ ینباشد تا آنگاه كه از كل چ وقت از آن خاىلیو به ه. یو خطوت
بـرد تـا  یش زجر را پیپس نما. ندیك ببیهر  ید، و معنیده گشایحقّ د یاز سرّها

  .ون رودرين همه بیآنگاه كه از ا
ث ین حـدیـدر ا یو قـوّت و. یست نـه كسـبین عطائیپس به عالم بُرش برسد و ا

د، و قـرب یـش باینش حقّ را نمایش است، بیمستهلك گردد كه برُش همچون نما
ده ید تا عدم وجود هر آفررا بو یدة سرّ وین بُرش دیو ا. دیحقّ را مقدمة بُرش با

ش مـر تـرا هجـرت ین نمایاگاهاند كه در اید حقّ مراو را بیپس بر. ندیرا بدو نما
كه هـر چـه همرنـگ تسـت در وقـت تـو حجـاب راه  یرياست تا نظر از همه برگ

ن یـمسـتهلك ا. مـن مرتـرا حاصـل نگشـته یدیـپد یبگذر كه اگر واسطه ا. تست
م از حـقّ یـاشارت مرا پاس دار كه اد. یت، و كشف كنندة اسرار بگشیث گشتیحد

مرد در آن حضـرت از  یكه آن حضرت پاكان است و پاك یبه تو، تا مهذّب گرد
  .است یحاضر یبیاست و از هر غا ینشان یب یهر نشانه ا

ن محـل بسـوزد، و یـرسـد در یبه و یحقّ یآن است كه اگر ندا ید براین بریو ا
تا قـوت  یمدار مصالح و یپس برا. ددند مستهلك عمل گریبب یش حقّیاگر نما



٤۱ 

د بـه ريتجربـه گـ یزیـاز هـر چ یدة سـرّیـگـردد و از د یابد و به پرورش حقّ قوی
حكـم  یابد سـرّهایق بیوجود به حق یز، و از عدم هر معنیقت آن چیافت حقّیدر

  .ندیك ببیهر  یخداوند كشف گردد و در آن كشف حجاب صفا
ند یش ببید را مقدم خوین بریبرد و ا می ونريب یزیرا از هر چ یو بدان كه حقّ و

و . د گذشـتیـد بود، و هر چـش اشـارت كنـد ببایاستقامت دهد ببا ٦۸بر هر چش
 یبنـده را آن اسـت كـه مقـام چنـد هـزار كـس را بـه و ین بُرش خلعت خـدایدر
از كجـا  یند كه هر كس را بر چه داشته اند و مركب همـت ویند تا مر آن را ببینما

سـت و در یك ما محـل چیرا به نزد یكیكه هر  یلوم گردانند بر وو مع. خواستند
. ست، و هر كس از ما به چه بسـنده كـرده اسـتیشان به حضرت ما چیخواست ا

د و عـربت باشـد مـر ريه گیتنب یمهذّب گردد كه از بعض یآن است كه و ین برایا
اذن او  بـه یگـریدر ملـك د ین مرد همچنان باشد كه كسیو ا. یینایاو را در آن ب

اشارت او نشسنت، و باز نتواند گشت  یاذن او رفنت، نتواند ب یرود، نتواند ب یهم
  .اذن او یب

ن بُـرش اسـت و بُـرش را یـده باشـند كـه ایـكامـل نگردان یینـایاما هنوز او را در ب
ن كـس را جـذب كنـد، و یـدة ایـش آنگاه بود كه دینش را نمایو ب .اشارت است

  .را نبود یث دل وین حدیا
ق را یـچ خالیل فُرقت خلق بر او كشد تا هـیرا معطل گرداند، م یسرّ و یینایاما ب
مُضـمَر را بـه مظـام  یند، و آن معـانیدة تصرف فرو گشایآنگاه از او پردة د. ندینب

و هـر كـه را . د، آن نظـر را جذبـه خواننـدیـام نظرآیـمشاهدة خاطر خوانند تا در ق
آن . نشیـفرومانـد از تصـرف آن ب جذب كردند، عاجز گردد از وصف آن كشـش،

  .ف حقّ، تا از حقّ، حقّ شناسدیش تعریدة معرفت است و آن نماید
                                                 

  هرچه هست او را - ٦۸

ن عـالم رفتـه یـن صـفت بـود كـه از ایبـد یو یپس هر كه را جذب كردند زندگان
دة یـرا از د یپـس خداونـد آن معـان. نجـا بـودیا ی، اما شـخص ویباشد آن معن

ر آن معـانیصورت بب خاصگان حقّ را به. خلق پنهان كرده است ا سـّ را  یننـد، امـّ
د یـده اسـت و آن دیده است، و اگر ندیند ندیب یشان را بدان معنیهر كه ا. نندینب

  .ندیرا به نمود حقّ ب
 یبهـره دارد، ورنـ ید كـه از معـانیدم بایحقّ را د یایكند كه اول یپس هر كه دعو

آنچنـان  ییدعـومـرد را . باطل است، هر كس را آن خلعـت نپوشـانند یو یگواه
  .ون رفته اندريب یشان از آن دعوید كرد كه اینبا

دن یشـان پـرده پوشـینند، و شـفقت ایك ببیهر  یش حقّ معنیامّا آن مردان به نما
ده یـش آن دین نمـایـو ا. آداب از خداوند ـ عَزّاسـمُه آموختـه انـد. شانیاست برا

ت یبر سلطان یمعن ش از مشاهده است، تا آنیو نما. ستی ناظر نريراست كه به غ
ات را یـن حیشـان را زنـده خواننـد،وایاكنـون ا. ابدیات فنا ین حیابد و ایآن بقا 

  .ن روزگار را اهل خوانندیبه حقّ، و صاحب ا یرا باق یبه خوانند،آن حیط
نش یـده را به بیآن د. ن دو روزگار دادندیاست مر آن را كه ا یین سفر عطایامّا ا
نش را بـه حـقّ یـم كـه بیاد كـردیـكـه بـه اول  یفر كسـو آن دو س. ل قربت كشندیم

كـه روش اسـت، آن بـه  یگـریده باشـد، و آن دیت را بریند كه منزل بشریآنكس ب
معرفـت را  یآنگاه در سفر بُرش صـحرا. ده باشدیت را بریحقّ رود، منزل روحان

اكنـون . ده باشـدیش حقّ دیده بود، و در سفر همه كشش خود را مستغرق نماید
  .افته باشدیت نظر یباشد و در عالم ربُوببالغ 

ن یــو در ا. دیــچ خلــق نروین را خواننــد كــه در او معرفــت هــیــمعرفــت ا یصــحرا
آن گفـتم كـه  یا، بـرایـن دریـم ایاد كردیژرف است، آنكه به اول  یاهایصحرا در
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ن یافتنش ایغسل . گانه گرددیاضافت گردد تا مرد  یگانگیدارد به ب یحكم طاق
  .و آن دو سفر بَّر بوداست،  یگانگی

 یایـاول در. ن سـفر بتوانـد گذشـتیـت حـقّ از ایـاكنون سفر بحر اسـت، بـه عنا
  . استنيقیا گوهر ین دریمعرفت است و در ا

  بحر اول
ن معرفـت مسـتغرق عـارف یـو ا.  اسـتنيقـی یبحر اول معرفت اسـت و گـوهر و

 یردد كـه ومرد آنگاه درست گ یكه موجود كمال خود خواهد در وجود و جمال و
 یم كـاریث وجـود عظـیاما حد. ابدی وجود خود ینيدر آفتاب معرفت از عدم تم

  .است تا موجود دارند
 به كف آرد، و از عدم صـرف آن نيقید كرد تا صدف یبا ین بحر غوّاصیاما در ا

ن بحر سّر مرد یاست، غواص ا یرانین شخص ویا یاما غوّاص. دیموجود آ یدُّر
  .گردداست تا مستغرق معرفت 

د داشت تـا یبا می ده در بادبان لطافتید نشست و دیبا می تشینه عنایاما در سف
ت مر خاصگان حق ین عنایرا از ركن او نگرداند، كه ا یده وید یباد تصرف و
ر ایاست كه از هرچه خلق یرا بدان معن . شـان را از همـه درگذرانـدیت اسـت سـّ

مسـتحق گـردد و در طلـب آن  یاشان مستغرق كند تا سّر بـه غوّاصـین دریپس بد
  .صدف

 اســت، و آن طالــب دُّر همــت اســت، و خزانــه آن دُّر آن نيقــیده یــو آن صــدف د
ر  یاست كه در مرد مضمر است، سّر مرد او راست و مرد و یمعان بـه صـفات سـّ
 جمال آن دُّر است، و همت قبض كننده آن دُّر است، و شرف ملك نيقیو . است
افنت مرد ی یینایدن بیو آن رسان. رساند یتا آن به و است یو ملك آن معان ،است
  .است
چـون . دیـش حـق مـر او را جمـال ننمایست تـا نمـایرا قدر و منزلت ن یینایاما ب

را از عـدم صـرف در وجـود آرنـد تـا مشـاهدة دوسـت گـردد، و  ینمود، آن معـان
  .را تازه كند یثاقیافته باشد، و عده میابد كه در ابتدا یهمان قول ب



٤۳ 

ت اوسـت كـه از صـفا یآن وال. ن سفر مرحله گرددین مرد را دریا چند نور مر اام
ست كه از تابش جمال ین نوریو ا.  استنيقیون نربندش و نور صدف به نور ريب

بدانگه معلومش گردانند و چند هـزاران . دا گرددیحق باشد تا سّر از تصرف آن پ
ان یــرا بــر عالم یاز او ذرههــزار عــالم را در آن تــابش مســتغرق گردانــد، و اگــر ا

  .كشف گردانند همه جانها فدا كنند
د تحمل تواند یت و لطف خود مر آن سّر را قوت دهد تا در آن دیاما حق به عنا

از گردد كه اظهار ملـك ین یق بین همت قبض كند، از كل خالیچون دُّر را از. كرد
ك ارادت جمـع یـهمـت را بـه  ی است، و دُّر نقابش باشـد كـه همـه ارادتهـاريكب

پـس آن دُّر را بـدان . ارات خـودیـدرست گـردد در حـق اخت یو یگرداند تا غنا
آن  یدن ویرسان. ندريش او برگیا و عقبا را از پیمضمر رساند كه حجاب دن یمعن

ر  یده گردد تا همت تبـع آن معنـین دو عالم بریاز ا یاست كه نظر و گـردد، و سـّ
باشـد،  ین معنیا بدیش مستغرق از دریهمگ. دتا دل سّر تبع گرد. تَبَع همت گردد

ن ین كننـد كـه صـفت او بـدیـمرد را حكم ا یپاك. مجذوب حق باشد یو آن معن
  . گرددنيا چنیدر

. افته استیا را نید خورده است و درین امیاما صد هزاران هزار قافله را نهنگ ا
چ یاب هـاو اسـب ینباشـد، از فعلهـا یرا نزد حـق قـدر یكند كه و یا كسیسفر در

ت یـعاف یسـت، و در كـویهركـه را بـه عـالم صـالح نظر. ز ساخته نشـده باشـدیچ
ا جـان یـن دریـ انيث كـه نعلـین حـدید ایحرام است گفت و شن یست، برویگذر

ن بحر كردند و بـه هـر یآنها كه سفر ا. ستیث نین حدیرا برگ ا یاست، و هركس
بـه شـكرانه  یردندبذل ك یشان بودیصد هزاران هزار جان اگر در قبض ا یقدم

  .آن نعمت
. دیـب را به جمال آن دُّر تـوان دیار است و آن عجاین بحر بسیب در ایپس عجا

. اثر نمانـد ید بقا بر ویگرداند تا از د یبش آن است كه مرد را فانین عجایكمرت
 یمرد مكشـوف آن معـان یو اثبات بقا. گرداند یرا باق یافت آن دُرّ، ویپس به 
پـس چـون مـرد بقـا از جـان . افتـه اسـتیبقا از مشاهده حـق  یو آن معان. است
ن یـدنـد، ایحق د یشان بقا از بقایتواند برخاست؟ ا یده است، از بقا كیخود د
درسـت  یدر حـق و» یاِرجِعـ«هر كه را بقا به جـان اسـت . شان فنا بودیبه نزد ا

و  ش انـسیبـا ربّ خـو یانـد، آن معـاندر وقت نزع آنها كه زنـده بـه حـق. دیاین
ا بوده است و دوسـت خـود را شـناخته اسـت و یالفت داشته است اگر چه در دن
بـدان » یارجعـ« یچون وقـت نـزع باشـد، نـدا. در هر لحظه بدو بازگشته است

ن یـنرفته باشد ا یپس تا بارها راه. »٦۹شیخداوند خو یبازگرد ز« رسد یمعان
ازخواننـد كـه در  بنيقین نـدا كـه نباشـد از آن طـریپس ا. اشارت را واقف نگردد

  .خته استیق به حق گرینشان نتواند كرد كه از كدام طر» ۷۰اللهفَفِرّوا اىل«ا یدن
ار یسخن بس یاو دوست را شناخته است و ندا. است یرا همان معان» یارجع«
چـون اذنـش دهـد كـه بـازگرد، . ن عالم كه باشد به امر اوسـتیدر ا. ده استیشن

كــه  ینــینب. نــدريبرگ یاگــر چــه جــان از و او، و یت و خشــنودیــبــازگردد بــه عنا
ه ـ قبض كننده صدف است نـه قـبض كننـده دُرّ، كـه آن یالله علـ صلوات لیعزرائ

ز واسـطه یـدر وقت برداشنت ن. یاواسطهیخود ب یدُّر را حق نهاده است به خود
ز بـه امـر یـن منزل آمدن به امر واسـطه نبـود، بازگشـنت نینباشد، از آن حضرت بد

حرمـت آن دُّر اسـت كـه اگـر از  ین كه از روح خـرب نكـرد از بـرایا. بودواسطه ن
  ، چون یدیچگونه در وصف بگنج یت كردیصدف حكا

  .»دل در تن و جان در دل و سر در جانست«
                                                 

  رّبك اىل یارجع ۸۹/۲۸قرآن  - ٦۹
  دیزیخدا بگر یپس به سو ٥۱/٥۰قرآن  - ۷۰
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ز بـه یمرد به حق باشد در داشنت، و برداشنت آن ن یتصرف هست در وقت نهان دُّر
  .حق باشد
ات یـشـان منكـر اسـت كـه حیل برایعزرائ داریرا به زوال صدف، د یو اگر بعض

ل بـر خـود فرخنـده یـات از آمـدن عزرائیـاند، باز آنهـا كـه حدهیخود را از روح د
ن وسائط یت واسطه، تا از ایبشر یل واسطه، و روح واسطه، بقایداشتند كه عزرائ

ا آمدنــد و رفتنــد و بــا خلــق یــدر دن. عامــل گشــتند» یارجعــ«برســتند و در كلمــه 
ا و خلـق خـرب یـامـا از دن. د و همه را بـه فـراق صـدف بگذاشـتندصحبت نداشتن
  .بشر آلوده نگشتند یبدان كه از غوغا. ون رفتندريا بین دنیزه از اینداشتند و پاك

. را بـا خـود بـربد یتا در بود، جوارح مـرد آراسـته بـود، چـون برفـت آن آراسـتگ
ند، چـون شـب یكت آان در او به حرید روح عالم گردد تا عالمیچنانكه آفتاب برآ

كه آفتـاب  یپس آن معن. ندید حجاب بگسرتاند تا همه از حركت به سكونت آیآ
جوارح مرد است تا همـه را در حركـت آرد، بـاز بـه فـراق هجـرت خـود همـه را 

را بـه لطـف مشـاهدة خـود در روح مركـب كـرده  یمعطل گرداند از آنكه حـق و
را كـه همـه را منـوّر كـرده  مـرد یو از آن لطافت تابش آن است مـر اعضـا. است

داده اسـت، و دمـاغ را شـمّ داده اسـت، و سـمع را سَـمّاع  یینـایده را بیاست د
را  یداده اسـت، و پـا یـیاريداده است، و لسان را نطق داده اسـت و دسـت را گ

ر را صـفوت ،داده است ییروا داده اسـت، و  ۷۱و قلب را محبت داده است و سـّ
آن جاهـل  یتا همه آراسته گردنـد و از چگـونگ را مشاهده داده است، یآن معان
  .گردند

عزّ و  یف خداین سّرها بشناسد به تعریپس مرد را معرفت آنگاه جمال دهد كه ا
د بـود كـه یبا یثاقیم یدارنده ندااما پاس. ن همه به حق تقرب كندیجّل ــ و از ا

                                                 
  یپاك - ۷۱

تـا بـه  ده اسـتیـن بشـر ملـك گردانیت ایدر وال را حق سبحانه و تعاىل یآن معن
سماعش از او باشد، منهاجش بدو باشـد، انبسـاطش بـدو باشـد، . حكم او باشد

ن یـن پسـنده باشـد كـه در ایـق ایـمعرفـت خال یكه عارف را جمال معرفت از كل
او  ینجا محرم و آنجا محرم، كس بـر معـانیا. را نشناسد یبجز دوست كس یسرا

. ادت باشـدیـشف زكشف بر ك. مطلع نگردد و او به شناخت كس مشغول نگردد
. ادت باشـد و قـرب بـر قـربیـاُنس بر اُنـس ز. دیش آن است كه بر او نمایادتیز

ند یزها بیرا مشغول چ یت باشد كه هركسرين عالم و در آن عالم به غینظر او در ا
اراسته است، یرا حق ب یر ویكه سرا یو اگر از آن تابش. ندیف حق بیو آن به تعر

اها عرضه كنند همه آب یاگر بر در. كنند ۷۲از بتان تربّا ند همهیاگر با اهل كفر نما
ثار كنند، و اگـر بـر یات گردد، و اگر بر عامه عرضه كنند همه از حسرت جان ایح

 عرضـه كننـد همـه نيگردد، و اگر بر زمـ ۷۳جادهیق و بیكوهها عرضه كنند همه عق
  .نقره و رز گردد

 یست تا به قوّت حق همكرده ا یشان را حامل آن معانیپس حق به لطف خود ا
كه در او مضمر است فلك  یآن معن. نكشد یچ فلكیكشند كه آفتاب معرفت را ه

  .دینتواند كش یآفتاب معرفت است، جز او كس آن معن
ن مشـرق و یو ا. د و بر دل بتابدیاز سّر برآ. اما سّر او مشرق است و دل او مغرب
است تا در آن تابش بَّر و  یاست اما نظارهیمغرب خداوند راست، ملك عارف ن

و سوز آن آفتاب كه بر مرغزار بشـر تابـد . ندیك را ببیب هر یو عجا. ندیبحر را بب
د را محـو گردانـد، و گـل یـو عادت را خشـك كنـد، و درختـان د یهمه نبات هست

انــد، و یرا بپژمرانــد امــا گــل محبــت را بشــكافند، و نــرگس ارادت را برو یهســت
                                                 

  یدور - ۷۲
  اقوتیه یشب یمتیسنگ ق - ۷۳
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 اُنس را از اُنـس جمـال دهـد، و سـمن نياسمیداند، و  گرنيبنفشه وصال را مشك
انفـراد را بـه  صدق را صاف گرداند، و سوسـن موافقـت را حاضـر كنـد، و واوىل

نده بوستان كنـد، و تـرنج الفـت را برسـاند، و نـارنج یلوفر وفا را آرایام آرد، و نیق
ب و از را مغلــویــحــال را گونــه دهــد، و انــار وقــت را برگردانــد، و هزاردســتان ن

ن یـن بوسـتان بوزانـد، و اللـه همـت را در ایـسُكران گرداند، و بـاد قـرب را بـر ا
ن یـاز مر ایت كند، در سحرگاه نیبوستان به برآرد، و شراب مودّت را در كاس عنا

  .عارف را بچشاند
را به سوال آرد، و قلبش را به اضطراب آرد، و سرش را به انبساط  یپس لسان و

و از دوست . ش ظاهر كندیوصال عجز نفس خو یدر كو یآرد، تا در صبح دوست
  .ن همه ثمرات عارف باشدیرا اذن دهد كه ا یدرخواهد آنچه دوست و

كه دوسـت  یابین محل یچون اهل معرفت را بر او كشف كند، عارف مست در ا
ن را والـه یو ا. نه واسطة او او باشد نه جز او. واسطه داده باشدیرا شراب ب یو

شرت بدان كه كه در یش از همه بیاریهش. است یش از آثار الهیه والهحق خوانند ك
. چ نطـق نكنـدیادتر كه به خود هیفتد، و سُكرانش از همه زیچ عادت نیاو آفت ه

حـركتش سـكون گـردد،، ذِكـرش . فرامـوش گـردد ین سُكر بـرویا و عقبا در ایدن
مفـرد  ق مقامـات خـودیـاز حال و وقت خود مجـرد شـود، از عال. سكوت گردد

سُـكر . گـردد یملك گردد، از معلومات خود برّ یبات خود بیشود، از اسباب نص
و بدانگـه . ن باشد تا شناخته گردد در حق خود و جز خودیعارف در حكم وَلَه ا

د تا آنگاه كه بازش دهند، كـه معرفـت یایكه حق شناخته باشد، از حق به خو بازن
  .حق با معرفت خلق جمع نگردد

شـان در یا یانريح. اندانند كه از جز معروف خود بماندهريعارفان ح ین معنیاز ا
، امـا در حـق ییطفـل تـر باشـند بـدانا یحق خود و حزّ خود افتد كـه از هـر طفلـ

ده است و بـه یشان را پسندیحق ا یینایب. بالغ تر باشند یشناخت حق از هر بالغ
حـق مشـاهده  .كـرده یحضرت خود حاضر كرده، و در مظالم مشـاهده شـان برپـا

شـان را یند به خود، مگـر كـه حـق ایایاز او بازن یاشان است كه به لحظهیا یینایب
به وقت امرشـان بـاز دهـد  یكیشان را یا. مصلحت معاش یشان باز دهد برایبد

  .ام ابد داردیشان قیدر ا یند، آن معنیتا از آن نظر به حكم مشاهده آ
ن امـر یـ، و گـزارد ایت آن معنیمد در تبعد آیاما تن ها را به احكام اركان نماز با

 یام صـدق مـر آن معنـیـسـرود مناجـات ق. در حجاب بكند یشان را از آن معنیا
ن جوارح راسـت، یام و تشهد مر ای و قرائت و قريراست كه ركوع و سجود و تكب

 نيبـه گـزارد چنـ. م مردل راستیمحبت و خشوع و تواضع و خوف و رضا و تسل
درآمـده اسـت و او در نظـر  یدر كلمـه مفـرد ینـد كـه آن معنـشان را باز دهیامر ا

گـر وقـت خوردشـان بـاز دهنـد، و خـورد یو د .تبـعگر مـر او را همـه یاست، و د
ر را  یامـا معنـ. ن طعام و شراب اسـتیشان نه ایا را قـوت مشـاهده اسـت، و سـّ

اء او یپادشاهقُوت لطف  قلـب را قـوت محبـت و موافقـت . است و آالء و نعمـّ
ن یـشـراب را در ا طعـام و. شان نگـواردین قوتها طعام و شراب برایا یب. اوست

  . خورششان بازدهندنين را در آن مجلس به چنیمجلس خورند، نه ا
 یب شـدن اسـت از حاضـریـخـواب غا. گر وقت خوابشان باز دهند و بـسیو د
شـان یب گـردد، و خفتگیو دلشان غا. ب گردند از تصرف حجاب صفایغا. خود
ن غفلت از یپس ا. است و غفلت یبیغا ین در حق آن معنیو ا. بود ین رویاز ا

  .شان رحمت آسودن استیحق بر ا
غفلت  شان بخشودن است پسیحق برا ش است، و ازیآسا شان رایا ن همه مریا پس
  .ق استیهمه خال حضرت را شانیا

را  ین سـماع همـان معنـیـو ا. واسـطة بشـر باشـدیاما عارف را سماع باشد، بـ
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حق ـ به سبحانه و . را چون شنوانند ین سماع وید دانست كه در ایاما ببا .باشد
دار، كـه مـنم خداونـد و  مـرا وفـا یعهـد دوسـت«: ندا كنـد كـه یـ بدان معن تعاىل

واسـطه یپادشاه و پروردگار تو و محبوب و معروف تو، كه دوست داشتم خود بـ
: ر مشـاهده خـود، و گفـتمتـرا داشـتم د. دارم ین دوسـتیـتو، و خواستم تا ترا بر ا

بـاش  یبه اذن من، باق من، مستمع باش یباش به غنا یز باش به عزّ من، قویعز
  تو ـ جل الله  یمن، كه منم خدا یبه بقا

 .یو بباش در حكم ارادت من كه ترا خواستم، و توبه خواست من مرا خواسـت. ـ
، و آن یدیبگروت من یت كردم تا به وحدانی، و هدایف كردم تا مرا بشناختیتعر

 یی، اكنـون مـن دوسـت تـو و تـویرا خلعت تو كردم تا مرا دوسـت داشـت یدوست
  .»دوست من

سـت ین اكـرام نیـسـت و این سـماع نین باشد، و هر كه را ایعارف را در سماع ا
مـنم «:  سـماع بـود كـهنيثـاق خـود همـیسـت، كـه روز میخود سـماع ن یسمع و
ن سـماع یـا. ن باشـدیا یوقت هر سماعرا به  یـ مر آن معن. »ـ عز و جّل یخدا

شود تا از حق شنود و با حـق  یواسطگیان بنده و حق بیخوانند كه م یرا سماع
  .ن استیسّر سماع مستمع را ا. دیگو

دن است، و یحق شن یسماعش ندا. ن سماع را، سماع در سماع استیو اهل ا
ش و شرب در شرب اسـت، و شـرب. یاست باق یگریسماعش در سماع لطف د

از هر دو عالم پاك آمـدن اسـت، و شـرب در شـربش در اسـرار مشـاهده دوسـت 
امـده باشـد، یون نريبـ یان مستمع را سُكر بر سُكر است، از غلبـهیافنت است و ای
كنـد یادت میرا باشد كه نور بر نور ز ین غلبه سّر ویو ا. گر بارش مغلوب كنندید

ون بـدان وقـت بـه عـالم چـ. ت خـود معـزول شـودیگـردد و از عـالم بشـر یتا قو
ن یـمعرفـت ا یایـعـارف بـه در یمستغرق. بشرش آرند عارف رفته باشد نه مانده

  .ن باشدیباشد، و به كف آوردن صدف و قبض كردن دُّر ا
چ یند نـه صـورت، كـه هـی بنيث را عین حدید كرد تا ایبا یجانباز یاما به هر دّر

ل یـسـت كـه دلین مجـال نیـا ل را بـریو دل. ن صورت نشان نتوان كردیز را از ایچ
 یزیـك عزیـن. ز اسـتیـمرد است، كه گوهر معرفـت عز یمرد به بحر معرفت، فنا

محو كند  ید آن معرفت از ویتا مرد بدان رسد، كه هركه رس یثید و استوار حدیبا
  .ز رایتصرف تم

پس بقا را كم . تو است ید كرد كه جان قوام بقاین بحر فدا بایاما جان در سفر ا
د كـرد یـدل مقامات است، و از مقامات هجـرت با. د كردید و دل را فدا باد زیبا

ز عارفـان را بـه راه معرفـت یـكـه تم. زیـتم یدن نتوان مگر بـه نفـیكه آن دُّر را د
  .ل بدانستیعد

  :دیگویست، چنانكه میز را در معرفت راه نییرت كه تمیعارف را از او اعراض اول
  زیزست عزین معرفت دوست عزیا

  زییحو كند ز عارف خود تمزان م
  زیجان در سفر بحر فدا كن دل ن

  زید هر چیایدن دُّر نكو نیدر د
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  بحر دوم
  .تريح یبحر دوم، جالل است و گوهر و

تش یكـس نرسـد، بدانكـه نهـا یت ویـن بحر جالل بحر ژرف است كـه بـه نهایا
جـز  بحـر سـفر كـردن بنيپـس در چنـ. ست، اما مسـافر در او ابتـدا و انتهـا داردین
ن هـر یت است كه بدرين بحر دُّر حیو صدف ا. دیت به كف غواص او چه آريح

ــ یمــوج ــدان هــزار خالنيكــه چن ــ چن ــق تمی ــز را و والی ت تصــرف را مســتغرق ی
اد كرده شد، اما شـرح او یاز حد دل  ین مقدمه رمزیدر ا. ت خود گرداندیسلطان
  .ان گرددیاكنون ب

جـالل نـه چـون كشـف جـالل و علم جالل نه چون حكم جالل است، و حكـم 
  . جالل استنياست و كشف جالل نه چون ع

 ین جـالل بزرگـواریـك چه گـردد، ایافت هر ید دانسنت كه مراتب مرد دریاما ببا
علم دانسنت آن است كـه حـق را . ستیبجز اله كس ن یاست و سّر او از بزرگوار

 ین علـم بـر ویـ اريد كـه تـأثیـاما با. است یق اقرار وین تصدید و ایبزرگوار دار
چ یهـ .نمانـد او را بـزرگ دانسـنت اسـت خودش چـون یدار بزرگید كه دید آیپد

ن علم مر عالم خود را ید مگر همه موافق كه ایایاز او موجود ن یو سكون یحركت
  .گاه رساندین پایبد

ارات مـرد را بـه تـابش خـود یـاخت یباز چون كشف جالل باشد و چونكـه دعـو
 ید، تا در حكم او حاضـر همـینش خود درآیش به بیمحو گرداند كه در حكم نما

ن حضـرت اهـل جـالل اسـت كـه صـدف بحـر جـالل بجـز حضـرت یباشد، كه ا
  .ستین یزیچ

ر هـر احكـامیاما كشف جالل مرد را نموده گردد و در كـه در  یو اركـان یابـد سـّ

د بـدان تـابش ی، بایاست حاضر ید كه آن حضرتیمر او را ببا یحضرت پادشاه
  .اندبان ماندگانیاند و غاد،كه حاضران رفتگانیا بان حضور حاضر پاك گشته ت

دن وجود او یان گردانیاما ع. ت خواهدی نه رؤنين عی باشد، از انيباز آن را كه ع
ن بحـر مسـافر یرا، تا بـد یات ویباشد مر ح یبت، و نمودن تجلیباشد از عدم غ

خـود تـربّا كنـد  یاز همگا آنگاه تواند فرو رفت كه یتواند گشت، كه غواص به در
  .افتیكه دُّر را به خود درنتواند 

پس . ابد بودیش یش خویرت آنكه بین بحر اولیبد. گردد یكسوت و یخودیپس ب
  .ن بحر نتواند كردیا یاو بنشاند غواص یتا جالل حق مر او را از همائ

د و ريبـرگ یگـردد و بـار دوسـت یقـو یو یاما علم جـالل دل راسـت تـا بـه هسـت
  .گردد یكنندة حكم و تحمل

ر را اسـت تـا از كـّل خال حكـم  یريگـردد و از اسـ یق مسـتغنیـو حكم جـالل سـّ
  .م دوست بسته گرددیده آزاد گردد و به بند تعظیآفر

ده را همت خوانند تا در آن تـابش یده سّر را است كه آن دیباز كشف جالل مر د
مـر آن  تعـاىل یبـار. كندمكوّنات به نظر هجرت  یند و از كلّیرا ب یازین یعالم ب
را  یمرد را از او بسـتاند، و آن معـان یده تا همگین دیان گرداند بر ایرا ع یمعان

ر دل را آن معنـ یاستدن آن معن. مشاهده جذب كند اسـت كـه تـا حاضـر  یمر سـّ
  .را كه او را دوام خود حضرت است یگرداند مر اشارت و

كـه دُّر اسـت بـر  یرد آن معنـایـا صدف حضرت به دسـت نین دریاما تا مرد در ا
 یو تـا جـالل حـق بـر دل و. دیـدن را محـرم بایـد، كـه جمـال دیجمال ننما یو

م خطـر اسـت ینشود كه حاضران را عظـ یمستحق و ینگردد و به محرم مستوىل
ل یبـت عـدیغ یاشـان لحظـهین بحر، كه اگر در حضور آن حضـرت بدیدر سفر ا

  . گردد به چندگاه بدان محل نرسند
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  :انداضران بر سه وجهاما ح
خداوند را ــ عزّ و  یتواند كه بدان نباشد، كه چون به هست. حاضر به علم او یكی

 یز از مخالفـت بـرویـچ چید بود به ظاهر و باطن كه هیداند، چنانش بایجّل ـ م
مخالفـان حاضـر نباشـند از آنكـه بـه . گذر نكند كه راه حضرت را موافقت است

ب كنـد، یـنگذرد كه او را از آن حضـرت غا یزیچ یحكم آن حاضر است كه برو
اد خواهنــد از حـق بــه یـننــد فریابـتالء او اســت تـا اگـر بب یو اگـر بگذراننـد بــرا

ش از آن حجاب كند كه همه ین حاضر بیبازماندن ا یاز، كه لحظهیبرداشنت آن چ
ن حكـم نبـوده یـهركـه را ا. ن حكم دوامت واجب كنـدیو ا. اصل دوزخ را آتش

آنكـه . ا در حكم او استقامت تواند كـردید و یكشف را به خود تواند كشاست كه 
  .نمانده باشد یز در ویچ چیدر آن حكم است اندوه ه

چـرا گـاه همـت . وصـال یاما گاه فراق باشد، و گاه اندوه فراق باشد، و گاه رجـا
د افتـد یـدر ناز شش چنان ام. ن بوستان است، و گاه بنازد و گاه بگذاردیدر ا یو
دار خواهـد نمـود، و در گـدازش چنـان دانـد كـه داغ یـرا د یدوسـت و یه گوئك

  .ن دو تصرف استیا یبرا یوییحاضر. فُرقت بر او خواهد ماند
كـه در او  یمدام حاضر است در موافقـت آن معـان یباز آن را كه كشف است، و

چـون در كشـفش آرد او را . اسـت یو دادن یاما از حق او را ستدن. مضمر است
ش یون آورد تـا واصـف احـوال خـوريز بستاند و از احوال اوقـاتش بـیعالم تم از
اد دون یـباز چون بازش دهند آن احـوال را بـر او فرامـوش گرداننـد تـا در . دیاین

كشـف حجـاب خـود، كـه  ید نه برایآن حضرت با یش برایحق نماند كه حاضر
ر او آن است  یمرد را برا یب محو گشته است، كه تجلیحاضران را نص كـه تـا سـّ

نشانه  ییایوقت كرب. را به وقت سپارد یاحوال و یبقا. ن تصرف بستاندیرا از ا
واجب كند مانـدن  یانريمرد را در حال ح. باشد یآن نشان حجاب و. گردد یو

ت او را از یـد مـوج عنایـن دیـایاست تـا بـ ین نظر، چون بماند غرقه شدن ویا
  .ا براندازدیدر

را به حـبس ارادت بـازدارد نـه  یچون فراق و. گردد  قبضنياما در حجاب آست
م اهـل بهشـت و از رنـج اهـل یخرب گـردد از نعـ یبـ. دیاین یا و نه عقبا قرب ویدن

بتـّف  ین محل بمانـد ویو اگر همه در ا. آتش و از گردش روزگار و احوال خود
 تش بنشـاند، و بـرینه عنـایآنگاه حق او را از او بسـتاند و در سـف. حسرت بسوزد

ره شـط رسـاند كـه یـرا بـه جز ینه ویت را امر كند تا سـفیلطف كند تا دُّر عنا یو
. دیـدش بـه برآیـحجاب قبض محو گردد و بوستان بسط را آراسته كنـد و گلـنب ام

 یر پادشـاه بـیبـه سـر. دیـارایب یازمنـدیش را به مناجات و نیر خویو سرا .نرگس
و از فضل  یهمت ما را بسوخت ملكا در آتش فرقَت: از خود عرضه كند كهیاز، نین

م ین محـل مقـیـاكنـون مـا را در ا. یدیره شـط رسـانیـت خود ما را به جزیو عنا
 . است یاف و نزهت بقعهیاست و با تشر ن بس با راحت منزىلیگردان كه ا

ن محل انبسـاط ین ذكر سكوت آر كه ایاگاهاند كه از ایآنگاه وارد حق مر او را ب
حـق بـر تـو از  ید بود نه او را در حكم تو، كه بزرگیباترا در حكم او . ستیتو ن

ن انبساط باز و اقبض یآنگاه مر او را بد. ن ارادت نماندیآن كشف شد تا در تو ا
  .دارند یرا هم ین گردش ویگردانند، هم در ا

بـدان . نـدیرا بب یقت هر معانیابد سّر احوال روزگار خود را، و حقید كه دریاما با
و . اسـت یادبـیبـ یرا نقل خواهند كـرد، درخواسـت و یحل وكه از آن م یمعن

به هر دو حال حرمت . اجتهاد نمودن است یاگر نقل نخواهند كرد درخواست و
ب نباشـد كـه اهـل جـالل را یـزها غاین چیو از آن حضرت بد. رتینگاه داشنت اول

چون تجسـس و تصـرف كنـد . معلوم نگردانند آنچه اهل جمال را معلوم گردانند
و خـود را . د كـردیترسد ـ نعوذبالله ـ بدان مبتال گردد حذر با یآن فراق كه هم از
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ن حضرت قربت معزول ید كرد كه چندان هزاران هزار را از ایمنع با ۷٤یاز استاخ
ن حضـرت ین هـزار هـزار را بـدیدانسـتند، و چنـد بیـشان خود را قریكردند كه ا

  .د دانستندیشان خود را بعیب كردند كه ایقر
د از یـق در جنب علم حق جهـل اسـت، تـا همـه آن موجـود آیعلم همه خالپس 

 یحق دانسته است به علم خـود تـا بنـده را در آن وقـت مبـتال عدم پنداربنده كه
است  ینداند كه او شق یشق. خود گرداند، تا از مقام جهلش به مقام علم رساند

. ن علـم ندانـدیـس ابجز پادشاه ـ عـزّ اسـمهُ ـ كـ. د استید نداند كه او سعیو سع
 یگاه سعادت و شقاوتشان برپـایآن علم جهل است تا آنگاه كه به پا ین معنیبد

الله كه هرچه اكنون عالِم باشد به احكام. آنگاه از جهل به علم آمده باشند. كنند
ز را در یـدار ارادت حق گردد، سّر آن چید كه به دیر او از عدم در وجود آیدر سرا

نــد تــا ارادت او در وجــود آن یبــه آثــار مشــاهده او بب یحضــور حضــرت پادشــاه
  .ستیچ یمعان

چـون بـدو . دیـدار او نتـوان دیند كه جز به نمود دید تا ببیگشا یبدانگه حق بر و
باز عاِلم به حدوداللـه آن . متصّرف آمد یكه و یزینمود فارغ گرداندش از آن چ

ر نـد و تیف حـق ببیــ را بـه تعر ـ تعـاىل یباشد كه حّد خـدا جسّـس كنـد مگـر سـّ
ش نتوانـد یابد كه هرچه را حق بپوشد از بنده خویبدانگه هرگز درن. ابدیخداوند ب

ــده آن را كشــف كنــد ده شــود نتوانــد كــه آن را یــو هرچــه را كشــف گردان. كــه بن
ار كـرده باشـد كـه یـهمه هالكـت اخت. بپوشاند، كه حق غالب است و بنده مغلوب

د داشت ین حّد نگاه بایپس ا. دیگو ییچراسّر حق را تجسس كند و حكم او را 
. ستیراه ن یار حق و چگونگیگر بنده را بر اختید، دیكه طلب در خود درست آ

ـ  ل است و مثل و جنس، و حـق ـ سـبحانه و تعـاىلیه و تعطیطلب تشب یچگونگ
                                                 

  یگستاخ - ۷٤

آن اسـت  یارایـبنده را كجا زهـر و ! جوانمرد یپس ا. ن صفات منزه استیاز ا
ن یـنـاگفنت ا. ا در حجـابیـا در كشـف یـا در فراق یوصال دار  مرا در: دیكه گو

ن همه را از مرد بسـوزد یزها حّد حق نگاه داشنت است كه كشف حال جالل ایچ
  .است یت جالل بزرگیكه سلطان

حاضر باشـد بـه حـق امـا از . هركه را در آن بحر غرقه كردند اثر آن تصرف نماند
ن یـم ایرا خواننـد، و مسـافر مقـن یـب ایـغا ش خرب ندارد و حاضـریحضرت خو

افت و صفت توان یپس چگونه در توان . ن را خوانندیطلب ایخوانند، و طالب ب
از او چـون نشـان  یگریست و دیرا كه خودش را از خود خرب ن یكرد روزگار كس

د آمـده یـد كه از جـالل حـق پدیرا در سّر آ یاز آن سوزش كه و یاابد؟ اگر ذرهی
شان خـرب نـدارد، و یجز خداوند كس از احوال ا. دیاد آیفر است بر دوزخ نهند به
ن مـرد را بـود كـه یسّر ا. مكان ینشان، و از مكانها ب یها بیغرقه شدگان از نشان

ن عالم نمانده باشـد، و یزش از تصرفات ایچ چیون شود كه هريد و بیا درآیدر دن
و . یبـه معنـاگر پرسندش جواب آن نتواند داد، بدانگه به شخص بوده است نه 

 ین عالم در حق او چون شب باشد، هركه در شب به منزل نزول كنـد چگـونگیا
  .یابین صفت یمنزل به روز از او برپسند جواب نتواند داد، مرد حاضر را بد

از نمـاز و روزه و  ین حاضـریا. را ندهند یز است، هر متكلّفیگوهر حضرت عز
و در نمــاز  یابیــر را چنــان ن حاضــیــون از نمــاز اريبــ. حــج و غــز و فراتــر اســت

را بـه مشـاهده حـق  یاسـت كـه و یجذبـه آن معـان یادتیاما در نماز ز. همچنان
تش آن اسـت كـه هركـه رياست و نور بص یینایرا ب یش دهند كه غذا آن معانینما

ر وريست، بصـین ین حاضریرا كرد و گفت ا قـات یسـت، و میاز آن نـور ن یت ِسـّ
  .ستیقات نیم یو

ن حضـرت یا یدند برایق هر دو عالم درچیامن ارادت را از عالشان كه دیپس ا
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ب نتواننـد ین حاضر را غایق مر ایخال یت را، كلريآن دُّر بص ییو روشنا ،را بود
ت است با حـق یو اگرچه در خلق. ان خلق است، با حق استیاگرچه در م. كرد
  .است
 یان كـش همـا چنـیـانـد،  جـالل داشـتهنيراست كه او را در عـ ین حاضریاما ا
ز گردد، یو حاضر كردة خود مشغول هر چ. باشد كه حاضر كرده حق است می دارند

. یباشد و بالغ را همه معنـ یپس طفل را همه دعو. ن طفل استیو او در حق ا
 یاو طفـل بـه جرعـه.  گرم نكنـدريكب یار آتشهایطفل به تپش بتَفسد و بالغ را بس

  .نگرداند سَكران گردد، و بالغ را خُمها سَكران
شان را در پردة انفراد داشته است، بـه هـر كسشـان یپس بالغان محرمان حقند كه ا

ون بـرد ريشان آورد و بـیاگر چند هزار هزار منظور را در نظر حضور دل ا. دیننما
ن یـپـس ا. ز منزل نكنندیال آن چیند و بر خیایآن صورت محرم ن یینایشان بر بیا

را  یو. زك بكـر اسـتیـبـاز طفـل چـون كن. ندیـدن كنند نه حكم دیرا حكم ناد
ند كه او را به ارادت خود درخواهنـد، ینب یجمال و ید تا هركسید كشیدر با یرو

ر و یون آرند و مُهر بكرريشان از مكان دل بیش ایبه سّریو به هر نص  یاز حد سـّ
  .نندیرا مكاره ب یند تا هركه خواهد وريبرگ

حاضـران خـود بـر . كو باشـدیندن نث حضرت با خود مایحد! جوانمرد یپس ا
ر یـخال یذكر حق مانند، و بـر ذكـر خـود و جـز خـود چگونـه ماننـد، كلـ ق بـر سـّ

 یهـر مـدّع یبـود  عـاىلنيق حضرت نـه چنـیاگر طر. اندحاضران فراموش گشته
به  یمدع یاد كرده شد تا دعویشان بدان یت ارين رمز از سیا. ین كردیا یدعوا
 ید كــه بــر حاضــرريش بــرگیاز حضــرت خــو یعنــد میــرود، و د یآن دعــو یمعنــ

ن راه یـدر ا مانـدن ی، كـه بـر حاضـریبیماندن را همچنان حكـم كننـد كـه بـر غـا
 یو خطـوت ین راه صـد هـزاران هـزار حجـاب اسـت اگرچـه آن لحظتـیـا وقفت

جالل حق ـ جّل و عال ـ اهـل خـود را نگـذارد كـه در منـزل عـادت خـود . است
وصـف حضـرت  یا بر كسـینظر كند،  یابهیز راه نصا در هر دو عالم اینزول كند، 

ت بـرّ باشـد نـه در یـن حالـت مـرد را در والیا شرح وقت حالت كند، كه ایكند، 
غرقه شدگان . ن ذكر كجا پردازدیدر بحر خوف غرقه شدن باشد، بد. ت بحریوال

 یسـت كـه ویدار نیـا دیق دریرا بر غر یو مرد خشك. ستیث كار نین حدیرا با ا
صفت گردد و به صفت بحـر آراسـته گـردد تـا زنـده بسـتاند و  یخود ب از صفت

كه . یت قبول نكند، جز حیالبته م. ت خود رایاظهار سلطان یكشته باز دهد، برا
دار اسـت یش دیبت خویپس هركه را به حضرت غ. یرين طبع ناز دارد زنده گیا

بـاز . ل كنـدرا قبـو یك بحر، بحر ویت به نزدیك خود است و میبه نزد یو او ح
 یند، بـه حكـم زنـدگیب یدار او در باقیند و دیصفت ب ین هر دو بیآن را كه از ا

اش د، پسريده بمیش كند تا از آن دید، مستغرق سلطنت خوريرا بگ یده ویآن د
  .براندازد

 یچـون بـ. صـفت كنـد ین صفت است، تـا همـه را از صـفت بـیبحر جالل را ا
ن اظهار از آن غواصان است كه یا. چگونه صفت كند یصفت یصفت گشت از ب
  .د كردین حضرت نبایست، تكرار ایث نین حدیهركه را برگ ا

و او صـدف حضـور . ن بحـر جـاللیـب ایگفته شد از عجا یاز هر نوع رمز رمز
د تا در طلـب آن دُّر از جـان خـود و مصـالح او یز حضور بایرا ن یطالب و. دارد

به را از یت و نه نشان قصور كـه همـه نصـدور گردد كه در آن بحر نه نشان حور اس
موج او همه نور باشد تا بر هرچـه مـرد را . اند كه او بحر جالل استاو محو كرده

چنانكـه . حكم خود كند تا از همـه بازمانـدرا مستغرق  یده وینظر افتد آن نور د
  :دیل گویقا
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  نظم
  در بحر جالل حق صدف باشد حور

  دد دورطـــالب دُّر ز جـــان گــر تــا
  آنجـا نه نشان حور باشد نه قصور

  كان بحر جاللت است موجش همه نور

  بحر سوم
  .اتیح یت است و گوهر ویبحر سوم وحدان

راسـت ـ عـزّ اسـمهُ ـ كـه  یقـت خـدایبـر حق یگانگیاست و  یگانگیت یوحدان
ك بــود، در یشــر یبــ یكــیپــس . نتــوان گفــت یكــیو احــد را جــز . احــد اســت

بود، به  یم بود، به لطف كردن غنیدر بخشودن و رحمت كر  بود،رينظیب یدارندگ
م بـود، بـه اسـرار هـر یدن علیك و حكم شنیعطا دادن صمد بود، به حاجات هر 

 یك و حكم كردن معروف بود، مـر آن معـانیست هر یك دانسنت عالم بود، به بای
دوستان را به دعوت ارادت خود خواندن، . ف كردن محبوب بودیرا به خود تعر
دن، و یـك برّ و احسان خـود ظـاهر گردانیكردن، و بر سّر هر  ییكوین یو با هر كس

سـت كـه بـر یت نیك به نور قرب آراسنت، پس جـز صـفت وحـدانیت دل هر یوال
  .ن كندیبندگان ا

ت یـش مشـاهده احـد فـرد افتـاد، و انیاما موحد را با حّد خود از گردش و از نما
  .ت كشف مشاهده بودینموجود آمد به سلطا یكه از و یاقرار

اسـت  بـتیات داد، و غذاش همـه هیلباس ح. گاه عزّ بپا كردیاما موحد را در پا
اظهـار  یمخلوقات تقرب نكند، برا یچ دوستیتا همه خلعت دوست بود كه به ه

 یازیـن ید خود بخورد در همه احوال اظهار بید یو غذا. آن خلعت دوست بود
  .دگان به هر لباس آرزو نربندیپوشان به هرچه نظر نكنند و ريرا كه س

بدانگـه . دیـن معاملـت بـه حاصـل آیـا یز بدان خوانند كه از ویپس موحد را عز
  .دار باشدرا نگاه یت وی نباشد كه بحر احدرينظ یرا انكار نباشد، و هر دو ب یو

ن سـفر آرد تـا یــ جـّل جاللـه ـ بنـده را در طلـب ا یت بار خـدای وحدانرياما تأث
م یت بحـر عظـید، كـه بحـر وحـدانیـن بحـر و بـرّ در خـود بجویـاقت صدف یحق
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بدو تقرب نتواند كرد، و به طلب صدف نتواند رفت، كه صـدف  یاست، و هركس
طلـب كـردن  یزیـخود چیت او از خود ماندن است، پس بريت است و حرياو ح
  .عجب است یكار

ه بـه بدانكـه هرچـ. اسـت یان عبـارتیـاسـت و ب یروشن اشـارت ین معنیاما در ا
پس . ز شودیابد مالك آن چیز گردد، و چون بیآن چ یطلب باشد طلب طالب بها

ت یافـت وحـدانیقت كـه علـت یاست، خداوند را حق ین صفت بنده را مجازیا
ن طلــب آرد روا باشــد، تــا در راه یت كــه بنــده را بــدیامــا ارادت وحــدان. نباشــد
و . در او مضمر كردنـدرا كه  ید و از عالم بشر طلب كند آن معانیش طالب آیخو

در حد و حدود دل خود چندان هجرت كند كه جسنت او برسد، عجز آرد تا كه از 
د یآنگاه با. ون شودريطلب گردد، تا از راه بر ب یاز آن طلب ب. قوت خود بازافتد
. یا اسـت تـا ثَـریـو از ثر یاسـت بـه مكـان یرفنت من از مكـان: كه بنالد كه ملكا

ق صالح ید مرا از طرید، نكته امريكه از تو نظر نهان برگ چ مكان نماندیمكان و ه
و بـدان  را به جان بخرم ین بحر مسافر گردم و غواّصین جان كوته گردان تا بدیا

گـردد، و لطـف حـق مـر او را  یانهیت حـق مـر او را سـفیـپـس عنا. صدف رسم
 نه نه بردارندة شخص اوست، بردارنـده همـت اوسـت، تـاین سفیا.  گرددريدستگ

نه ین سفید علم اوست، آنگاه این خلق دیون برد، و اريق بیآنگاه او را از كل خال
ن بحر ین بحر غرقه گردد، و ایبگردد، گشنت او نظرش به حق ماندن است تا در ا

ت از معلومـات یـكشف گردد، نمانـد بـر او بق یبر و یخدا یگانگیآن است كه 
دور گـردد از دل و مقامـات  واجب كنـد كـه ین كشف بداده مستهلكیاما در. نظر

مانـد از همـت و  خـرب و خـاىل یآن، بـ ۷٦صَـفوَت ۷٥تصرف ماند از بَـرّ یآن، و ب
                                                 

  وهیم - ۷٥
  یپاك - ۷٦

 یگانه گرداند، چنانكـه مهـرتی یزهاین چیا یرا نف یانابت و اجابت، تا آن معان
  .گردد یگانه آن معنیبر در مانند،  یرا در حرم ملوك خوانند تا چاكران و

ند، و همت از تصرف معزول مانـد، و دل از عبـارت و سّر چون از صدف دور ما
گانه ی: سماع كند كه یحق یندا یآن مقهور ماند، در حكم آن انفراد از حّد فرد

ثاق تـرا یست و من همان خواهم كه روز میك نیباش مر پادشاه خود را كه مرا شر
خلعـت  ،یجـواب گفتـ» یبل«ت دادم ترا تا مرا ی؟ و هدا»اَلَستُ بِرَبَّكُم«  :گفتم

من  یندا. ت من سماع تستیكمال محبت من مشاهده تست، و عنا. مر تراست
ت تست، معرفت من بوستان تست، انـس مـن طاعـت یمنشور تست، اذن من وال

كه ترا . تست، ذكر من شراب تست، وصال من راه تست، قرب من مشاهده تست
ت مـن یحـداندم، و آنچه به حضرت من مر ترا نمـوده گشـت از آثـار ویز گردانیعز
ن یـز از ایـد تقـرب مشـاهده مـن، بگریـو چـون تـرا ببا. نیـبباش در حكـم ا. بود

  .حضرت من كه خداوند توام یز یشان مفرد آمدیحشوات كه از ا
را از دل و سّر و همت خود بـه  یخنت آن معنیگر. نستیرا سّر ا» اللّهِیفَفِرُّوا اِلَ«

معـروف نباشـد، پـس چـون ف یـنباشـد و تعر یامـا تـا اذن حقـ. شیخداوند خو
بارش دهند؟ نه همت را از آن اسرار خرب بود، نه سّر را، نه دل را، كه اگر چه آن 

را شــنوانند همــت بدانــدنش مســتهلك گــردد، و اگــر سّــر دانــد از حســرت  یمعنــ
  .بسوزد، و اگر دل داند بطرقد

شـاه شـان را از پادید تـا بداننـد كـه مهـرت ایـد آیـك پدیـاما آثار آن خلعـت بـر هـر 
ده اسـت یب پوشـیند و هرچه در مكوّنات عجایهمت را بنما. بوده است یاكرام

ب صفات اسـت، یند، و هرچه عجایو سّر را بنما. تا مجرد گردد شرط متابعت را
و شـرط . تـا مجـرّد شـود یدن هـر نهـانیـو د یآن و كشـوف هـر حجـاب یو سّرها

 یتا مجرد شود برا یعلدن هر فیو سّر د یند، عمّال هر مقامیرا بنما یموافقت و
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  .احكام حضرت را
ش یـبهره ور. دريت بهره برگیدرست گردد و از بحر وحدان یآنگاه موحد را مفرد

ن صـفت گـردد، یت بـدیبـه بحـر وحـدان یچون حـال و. از خود دور گشنت است
ند، نه محبت، نه شوق، نه انابت، نه اجابت، نـه یند، نه صدق بیش نه ارادت ببیب

ت یوحـدان یایاكنون باشد كه صدف در. نه وصل، نه فنا، نه بقااقامت، نه انس، 
  .ان غرقه شدگان نكندی گردد كه بريبه كف آرد و متح

ا غرق گشتند عاجز آمدند از وصف كردن ین دریكه بد یكسان! جوانمرد یپس ا
چـون كشـته . شـانیگران عاجز آمدند از تصرف چگونه گشنت ایغرقه شدگان، و د

موحـدان بـه  ین معنـیابـد؟ بـدیگر كس ازو چگونه نشان یدنشان ندهد از خود، 
  .نظر و تقرب نكنند یزیچ چیه

ش یكـرد تـا همگـ است كـه آن آفتـاب را بـر هـر كـه مسـتوىل یا آفتابین دریو در ا
است كه محـب را در  یآن آفتاب قربت و دوست. نسوزد به نفس درونش نگذارد

ده او كـوه یـنـد و در دیبـال نبگردانـد تـا  یو یمحبت بسوزاند، و كوه را كـوه بـال
  .چون نظر بر همه والء نماند. نماند

پـس . ش فسـخ گـرددیهایچندان بدارند كه عقد همه دوست یاما محب را بر دوست
دل  یبـر رو یپـس داغ مفـرد. لطف كنند یار بر ویازش درآرند و بسیدر حرم ن

بـدو  یاریـاختیبـ یم كننـد، و حـدودهایرا تعلـ یط دوسـتیرقم كننـد، و شـرا یو
 نيش بچشــانند، و نعلــیقــراریدرو پوشــانند، و شــراب ب یمــرادینــد، و لبــاس بینما

 یردّ او را منـاد یپس صال. ش بدوانندیدان واله یكنند؛ و در م یصدقش در پا
چون به تتبع او تقـرب نكنـد . او نگردد یز از مرادات او مشرتیچ چیند تا هیفرما

حق  یین نكویو ا. ارد كردیو نظر نچكس بدیند، هیب یگانگیداغ  یبدانگه بر و
  .ك از او برگرفته باشدیباشد بر محب او كه معونت هر 

ده به خود باز ید یاما محب را در نهادن آن داغ خرب نبوده باشد كه اگر خرب بود
نـد خـود را از همـه یچـون آن نب. یگشت یكه من او را دوست داشتم، مدع یكرد
. ز از دلـم برداشـتیـداشت و نظر هـر چ واقف شود كه مرا دوست. ندیب یمستغن

آنهـا كـه در . گانـه بـودی یدوسـت یب باشـد و در كـوینصـ یآنگاه موحد محب ب
. ننـدیچ نبیننـد و از خـود هـی كس باشند كـه از دوسـت بنيباشند چن یكی یدوست

منـزل  یز را در دل ویـچ چین را خواننـد كـه هـیازمند ایبدان حضرت شكسته و ن
صُـمٌّ «را بود،  یدل و یسّر و گنگ یرا بود، و كژ یهمت و ییناینمانده باشد تا ب

ن محـب را مـذّل ی محب بود كه انين چنیدر حق ا» ۷۷عقِلُونَیفَهُم ال  یبُكمٌ عُم
. محب را ذُل اسـت یدر دوست. ل جز دوستیل دوست باشد نه ذلیخوانند كه ذل

  .ش بازگردانندید غنی آريفق. زش بازگردانندید اما عزیل آیذل
 یا و عقبـا، و غنـاش بـه لقـایـكه عزت محب به قـرب دوسـتان اسـت بـه دنبدان

كـه دوسـت . شان به دوستیز گشته باشد و ایشان عزیا و عقبا بدیپس دن. دوست
را  ید كـه دوسـتريقـرار گـ یكـه در دوسـت یشان لطف كرد و اگر نه كه توانسـتیبرا

  .نندد كرد، كه دل و جان فدا كین استعمال بایبزرگ است كه ا یشرطها
محـب را . خود ملك دوست است ین دوست است چون بنگریو آنچه مصالح ا
معلـوم اسـت خـود چـه  یبـه نـزد و یچون مفلس. د تا فدا كندیخود از آن خرب با

ا یـن حیـاز ا یت وريحـ. نمانـد یزیچ یا بر ویدارد كه بدان حضرت برد، جز ح
ازم از یـن یبـ :د كـهريت كنـد و دسـت گـیـرا عنا یحق و یانرين حیو در ا. زدیخ

بـر تـو آن اسـت كـه بـه . مملـوك اسـت یو آنچـه تـو آر ی، تو مملوكیآنچه تو آر
ده یـن دیـا. كه من با تو چـه كـردم یپس بدان. به نمود من یت من نظر كنیوحدان

مـن بـر تـو نعمـت . یابیـگاه شكر استقامت یده حضرت ما كن تا در پایرا را جر
                                                 

  .كنند یكور و كر و الل هستند پس تعقل نم - ۷۷
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م یا مشـاهده خـودت بنمـایـه در دننعمت مر تـرا آن اسـت كـ یادتیز. ادت كنمیز
خـود  یت لقـایـمـن قـادرم و بـه عقبا. میقت بربـایچنانكه من خواهم، و از خال

. كـردن مـن سـزاوارترم یین نكـویم كـه بـدیبربـا یم چنانكه خواهم، و از كلیبنما
ن نعمت را بشناختند و یكه ا یپس آن كسان. ن استینعت من بر نعمت ا یادتیز
شـان مشـاهده ید بـر ایشان كفران است تا بپوشید آن از ابه عالم خلق آوردن یرو

پـس . یز خربنینند و از آن نیمن ب یفرد القا. یخود، تا عارفند و از معرفت خربن
 رياسـت، تـأث ین معـانیـا یاز هـر دو عـالم بـرا یختگـیو گر یمحبان را پراكنـدگ

  .ن باشدیت سّر موحدان را ایوحدان
كه هر كه  یث را طلب كنین حدید كه ایاش بیدر عمر خو یكی! جوانمرد یپس ا
 یاهیـكه بـه خـوردن گ ۷۸چون عمر ستوران است یست عمر وین ین زندگانیرا ا
ن یـد، چـون ایـتـو گردان ن دو عـالم را چراگـاهیـپـس ا. ندريند و بنا خوردن بمیبز

پس به هر دو عالم تو . یريات آن مردان بمیو از ح یات شمرین را حیا یبخور
شــان را بــه بحــر یكــه ا یابیــك مــردان نیــراحــت جــز بــه نزد .یريزَحــ نيخــود عــ
شـان یو حق مر ا. شان غارت كردندیعادت را از ا یت غرقه كردند، و بقایوحدان

او بازنماننــد، و  یك لحظــه از دوســتیــش كــه یرا بقــا داد در وجــود محبــت خــو
است كه جز به ترك جـان  ین بحر راهیاو نخورند، كه در ا یدوستیآب ب یشربت
  .ه كردن استیبر خود تك یانت محبت در راه دوستیان سرپد، كه خنتو

اسـت كـه  ین راهـیـو ا. ت اسـتین بحـر آن اسـت كـه اظهـار وحـدانیـا یو ژرف
ر هـر یو ا. فرد بوده استشان یاند، آنها كه دل امتقدمان رفته ن بحر را حق بـر سـّ

 آن یپــس راحــت زنــدگان. ت داده اســت تــا مستغرقشــان گردانــدیســلطان یمحبــ
  :دیابند، چنانكه گویات یح یراحت است كه در آن مستغرق

                                                 
  انیچارپا - ۷۸

  نظم
  كه درو همه به ترك جان است یبحر

  معظم است كه او وحدان است شیژرف
  ــن راه مقــدّمــان دل فردان استیا

   بهره سّرشان به حق سلطان استنيك
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  بحر چهارم
  .بقا یت است و گوهر ویبحر چهارم رُبوب

خداونـد ـ . اسـت ییست اظهار خدایت نیرا نها یف وت كه ژرین بحر رُبوبیو ا
ر عبود. دیـارایت بیـش را بـه آثـار رُبوبیعَزَّ اسـمُه ـ دل بنـده خـو ت را كشـف یـسـّ

 یچـه معنـ» یا عبـادیـ«: ن كلمه كه حق گفـتیگرداند تا معلومش گردد كه در ا
: هازمنـد را نـدا كنـد كـیاز بنده نین یباشد كه خداوند ب ین بزرگ منزلتیو ا. است

ن بحر خود عزّ است، و یو صدف ا .ن بزرگرت عزّ نباشد بنده رایاز ا. »بنده من«
  .ابدیت درید كه سّر عبودیاما بنده با. ن صدف آن دُّر مضمر استیدر ا

و حـق معلـوم . ف كـردن حـقیتعر ید بیایافنت درست نیت را از بنده دریسّر رُبوب
  د؟نیبنده چگونه ب چو بپوشاند. ندیگرداند، بنده ب

ق یـاظهار است كه بود و باشـد، اگـر چـه خال یخدا یید دانست كه خدایاما ببا
 در صـفت یـريل و تغین تبـدیـو ا. نبودند كه ببودند، باز نباشند و باز بخواهند بود

ز است كه از عدمش در وجود آورند و از وجود به عدمش برند و از آن یبنده جا
ن ینباشـد كـه بنـده خـود را بـد ییپس جز اظهـار خـدا. ز به وجود آرندیعدمش ن
  .گرداند یصفت هم

ند در گـردش احـوال خـود كـه از عـدم یبه باطن بنده است كه ب ییاما اظهار خدا
چـون از . عدم دل آن است كه در مقامات خـود نـاظر اسـت. دلش در وجود آرد

 گردد و آنچه نيقی یرا صاف گردانند تا ناظر تابش به و ید سّر ویآن در وجود آ
ز در وجـود یـن عـدمش نیـرا عدم اسـت از ا یز وید نین دیا. ده بودیپوش یبر و

مستغرق حكم خود كند تا نماند . گردد همه او را مستوىل یبوده و یآرند تا تجّل
و چندانش در حكم خود بدارد كه از عدم وجـود كـه از . یو تصرف یزینزد او تم

ر، و نـه  او گذشته است فرامـوش كنـد كـه نـه خـود را اهـل دل شناسـد نـه اهـل سـّ
را، نه محب داند خود را نه عدو، و نه خـائف  یبیخود را داند و نه غا یحاضر

، نه شاكر دانـد نـه كـافر، نـه قـرب ی، نه صابر داند نه راضیداند خود را نه راج
د داند نه معرفت، نه وصـلت دانـد یداند نه بُعد، نه انس داند نه وحشت، نه توح

  .نه فرقت
نداده باشند كه تصرفات ازو  یینایرا هنوز ب یبستاند، اما و یاش تجلن همهیاز ا

جهـل بنـده در . كننـد می چه ینا باشد و نداند كه با وین عالم نابیبستانند، و از ا
نـد كـه یآنگـاه گو. گـاه باشـدین پایـدر ا یخـربیو ب یخـودیب. دید آیگاه پدین پایا

ن منـزل یـدر ا یوت ريث اسـت كـه حـین حدیا. محب را دل در بَّر بمانده است
ن یـن را حكـم وَلَـه خواننـد، و ایا. ن استیا یبندگ یكو ت درريح. ـــد كردیپــد

مـت ین را صـدف عزین را هجرت همت خوانند، و ایاز خوانند، و این یرا مبتال
ن را مـخ یـدان حال خوانند، و این را میق وقت خوانند، و این را طریخوانند، و ا

ر اخـالص خواننـد، و یـاعت خوانند، و ان را حس طیارادت خوانند، و ا ن را سـّ
ض ین را حكـم تفـویـم خواننـد، و این را گوهر تسلین را راه انفراد خوانند، و ایا

  .ار استین نوع بسیاز ا. خوانند
. ن باشـدیـا یحـال و یق نماند درسـتیاما نشان داده شده هر كه را در حكم تخل

اگر چند هزار بـار . در سفر باشد كه طاقت را افتد یاآنگاه مهذّب گردد و تجربه
ن یـهركه را ا. دیایاش حاصل نن تجربهیر قدم آرد ایمشرق و مغرب را به ز یمرد

. اقتدا كردن، از راه افتادن اسـت یمرد طرق باشد، به و یفتاده باشد، ویتجربه ن
د باشـد تـا اگـر یرا در گردش احوال پد یقین هر طریقش از آن خوانند كه ازیطر

نـه از راه  ین از راه زنـدگانیـا. قندیند بداند كه هركس بر چه طریراه ببچند هزار 
افتـه ین تجربـه اسـت كـم یـقت را كـه این طریاما صاحب ا. افته شودیار یعلم بس
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ن اصـل اسـت و ین علم آداب گردش است، ایا. یابیز نین علم نیشود و طالب ا
  ارند، طالب علم اصل اندك؟یطالب علم فرع بس. آن فرع است

قـه از آن خواننـد تـا ین را بحرالحقیـو ا. ز اسـتیـقت بس عزین گوهر حقیپس ا
ل یـبـه صـورت دال ییننـد نـه بـه صـورت كـه اظهـار خـدایب او را به سّر ببیعجا
  .نندیل ببینند، و به سّر معرفت سّر هر دالینب

و  یريو تكبـ یامیـافتـاد، جـز ق یت خود بـه صـورت نظـریپس هر كه را بر عبود
ر تكبـنيده بر عیباز آنها را كه د. دیگر ندید یزیچ یو سجود یركوع  ري افتاد، سـّ

ر ركـوع قبـول كـردن حكـم یدند، و سّر قیترك دو عالم د ام حضور بـر دوام، و سـّ
دنـد، و در ید یدن، و سـجود خداونـد خـود را بـه بزرگـیكش یدند و بار دوستید

ن بنـدگان یـدر حق ا» یا عبادی«. دندیمدام د یپرستش او خود را مستحق بندگ
ن كلمه را سماع كردند كه حـق ـ عـز یت آراسته آمدند تا ارين سید كه بدیدرست آ

 یرا مگـر بـرا یو پـر یدم آدمـیـافرین«: اسمه ـ خـرب كـرد مـر بنـدگان خـود را كـه
ام یـن پرسـتش قیـدنـد كـه از این را به معرفت حق بدیشان سّر ایا. »پرستش خود

  .خواهد یابد
ش رو مـا یثاق كه پـیدر ما مركب كرده است به روز م كه یاما در متابعت آن معان

ن یـا«. گفتـنش قبـول كردنـد» یبلـ«آن  ،جواب گفـت مـر حـق را» یبل«بود و 
 عرضـه كـرد، تحمـل نتوانسـتند كـردن آن نيامانت بود كه بر كوهها و آسمانها و زم

افتـه یت یاما پرورش لطف ربوب. و آن نه به قوّت خود كرد. »قبول كرد. را یمعان
چنانكه ملوك مر خاصّ خود . ده، بدان قوت قبول كردیود و اظهار مشاهده او دب

بـدان گـه عـالم . كنند اجابت كند یكه بر و یدهند، هر حكم یتیو وال یرا خلعت
. آورد ید و آن حكم كه كرد هم به قوت او تـوانم بجـایرا بركش یباشد كه ملك و

كوه سرباز زدند وا با نمودنـد و  و نيقبول كرد، و آسمان و زم یاز آن رو یآن معن

ن یـخ این امانـت را قبـول كردنـد مـیكه ا یش مُقر آمدند، تا آن كسانیبه عجز خو
  .كوه آمدند

 بسـاط قـدم نيزمـ: اسـت كـه ی و كوه اشـارتنياما در اجابت ناكردن آسمان و زم
و كـوه بـه . ن امانـت را قبـول نكـردیاو مر ا.  استنيت تو به محل زمیتست، بشر

و آسـمان بـه منزلـت . یز قبـول نكـردیـمرادات تست، تـو بـه مـراد خـود نمنزلت 
ن همـه را بـا یـنهـا آمدنـد كـه ایسرباز زننده ا. یز قبول نكردیتست، و بدان نظر ن

د بـود در یـبایم یخودین داشنت از امانت بیو ترا در ا. بود یو مؤانست یخود الفت
در » ظلـوم و جهـول«س پـ. ثاق آن امانت قبول كـردیكه روز م یمتابعت آن معان

اگـر از متابعـت  یظالم باش. ین قبول كردیقوّت خود ا یتو افتاد كه ب یحق تو ب
  .یابیدرن یاگر سّر آن معان ی، جاهل باشیون باشرياو ب

، و ییك لحظـه از متابعـت او بازنمـایاكنون پرستش نگاه داشت امانت است تا 
كـه سرپرسـتش بـر  یمـت كنـش اقایكه به سّر دل خـو یحق آن امانت را باز گزار

را حق به خود اضـافت كـرد و گفـت » یا عبادی«ن است كه یا» یا عبادی«حق 
ن یـسـت، و بنـده ایز نیچ چیكرده باشد كه دربند ه یو یاز آزاد. »بنده من«: كه
  .ست كه ظلوم و جهول گشتندیزها نیچ

آن  ن همه ازیو ا.  پرستش با اخالص اعزاز كل است از نظر به خودنيپس در چن
ر را گشـایــ د باشد كه حق ـ تعاىل ده یـآن د یینـایش خـود را بـه بید و نمـایده سـّ
مان را، و قبول از یت از حق باشد مر دادن ایگردد، تا هدا یگرداند تا بر آن معان

  .مان رایده باشد مر خلعت ایآن د
دان قـرب در كشـوف مشـاهده و یـرا به صـدق جلـوه باشـد در م یمان ویآنگاه ا
  .ن خلعت بنده آراسته گرددیت بدیوباظهار رب

را » ال الـه اال اللـه«ن علـم تـا كلمـه یدهد بد یپس از آن حضرت مر او را سفر
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خود اصـل او . ده استیده دهد كه بدان حضرت دیاز حكم د یگواه. قبول كند
عت اسـت، صـالت و زكـات و صـوم و حـج و غسـل ین اصـول شـریط ایدر شرا
  .است یرا سّر یكیاما هر . جنابت

م آن ین پـنج وقـت تحـریـالـدوام در ا یپنج نمازش فرمودند تا با حضور تمام عل
قـات موافقـت یپـنج وقـتش بـدان م. ام آرد كه امانت قبول كرده اسـتیرا ق یمعن
و بعـد از آن در حكـم آن . افتـه اسـتیقـات یكه بـدان م ید كرد، و هر حضوریبا
  .»را استعمال كرده باشد» یا عبادی«د بود تا كلمه یبا

ر مناجـات و. را مناجات باشـد یقات ویاما در آن م آن اسـت كـه هرچـه  یو سـّ
. سـتیقات رفـنت مـرد را بـه شـخص نیو اما بدان م. خواسته است آن تمام گردد

محبت بگذارد، و قرب هر دو عالم را بگـذارد  یرفنت نظر است تا دل را در وفا
  .دريمكوّنات بازگ یده همت را از كلیو د

ر آن یقات سّر یقات، مینها تا در آن میبه ترك نظر اكند  یپس هجرت ابـد، و بـر سـّ
ن عـالم كـه مـا یا در ایبار خدا: دیواقف گردد كه با حق مناجات كند و گو یمعان

ن عــالم قــرار یقــرب تــو مــا را مــونس گشــت، اگــر نــه هرگــز بــد یارا ســفر داده
لـق چگونـه از انـس تـو بـا خ. یكه تو ما را بر مشاهده خـود انـس داد یمینكرد
ن یـا یم؟ مناجات آن معـانیو به همت دل و سّر خود چگونه بازگرد. میريانس گ
  .است

ن مقامـات مـر تراسـت، و یـا: د كهیباز اجابت حق مر او را آن است كه بدو ندا آ
اظهار مشاهده مـن مـر تراسـت، و وصـال مـن مـر تراسـت، و كرامـت و لطافـت و 

بخواه آنچه تو را از من . نه جز با من آرام تو با من است. ت من مر ترا استیعنا
ت مـن بـه دار بقـا تـا یـو رؤ. سـت مـر تـو راین یمشاهده من نعمت ید كه ورایبایم

ت بسـتانم بـه حكـم یت بستانم به حكـم مشـاهده، از آن سـراین سرایچنانكه از ا

م و یمــنم حكــ«، و »میم و كــریمــنم رحــ«، و »ومیــق یمــنم حــ«: ت خــود كــهیــرؤ
  .ز كردمین عزّ عزیتو را بد. دزم به خویعز. »میعل

ن سرود مناجات دهنـد، كـه باشـد یرا ا یهركه را در نماز سّرو! جوانمرد یپس ا
خوش نباشد؟ و چگونه در نماز كردن  یش ویزتر؟ و چگونه عیرت و عزیاز او گرام

ن یـعت این اسـت، و شـریـسّر نماز ا! ن اكرام كنندیچند یبه نشاط نباشد كه با و
  .ن استیمردان ا

صـد و شصـت ین سال را بـه عـدد سیشان روزه فرمودند، و ایماه اكنون در ساىل
ن را بـر دوازده یو ا. ان حق مشاهده حق استیاما روز و سال خاصگ. روز كردند

دند تا بنـدگان بـدو یام كشیرقم ص یبر و. دندین برگزیك ماه را از ایماه كردند و 
ند، یهادند كه آنرا ماه محبت گون یاز درون تو ماه. از طعام و شراب امساك آرند

گــر شــرف نهادنــد، و آن اقبــال آفتــاب یمــاه د. اســت یو آن اقبــال آفتــاب دوســت
و مـاه . اسـت ین اقبـال آفتـاب گرفتـاریاست و ماه ارادت نهادند، و ا یازمندین

م نهادنـد، و آن اقبـال آفتـاب یو ماه تسل. است یصدق نهادند، و آن آفتاب راست
و مـاه . قت اسـتیماه رضا نهادند، و آن اقبال آفتاب حقو . حكم برداشنت است

و ماه وقـت نهادنـد، و آن آفتـاب . است یخودیوجد نهادند، و آن اقبال آفتاب ب
. اسـت یو ماه انس نهادند، و آن اقبال آفتاب سعادت دوست. است یش حقیربا

  .است یث نهادند، و آن اقبال آفتاب قبول حقیگر حدیو ماه د
ام رسـد، و آن اقبـال آفتـاب ید تا آنگاه كه بـه مـاه صـید گذرانیرا باازده ماه ین یا

هركــه ذكــر بــا . د آورد از طعــام و شــرابیــمشــاهده دوســت اســت كــه امســاك با
 یو نـور. یابد از آورد هر تابشیآن است كه بقا  یاخالص آرد، طعام و شراب و

د، آن یـنظـر آد، و در بوسـتان آن بـه یـكه در باطن بتابد كه سّر او بدان مكشوف آ
ن امسـاك را افطـار یـد آورد، تـا ایـامسـاك با. را به منزلت شـراب اسـت ید وید
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نست تا محـرم گـردد یش در وقت افطار ایك شادی. ارد مگر به مشاهده دوستین
 ن صوم كند آن است كه حق ـ تعاىلیو در آن مناجات كه در افطار ا. ن عالمیاز ا

ن، تا همه یا یتراست، باش تا در وفا وصال من مر«: را بشارت دهد كه یـ مر و
 ني، كـه اجـر چنـیـیت مـن نـاظر آیـند و تو بـه رؤیفردا به شراب و طعام مشغول آ

داران را بـه وقـت گـر روزهید یشاد. »من نباشد یك من جز لقایمان به نزدیصا
  .ن استیسّر صوم صوّام ا. داریگر به وقت دیافطار آن باشد، و د
الزم كردند كه  ین زكات بر كسیپس ا. خود زكات بدهاز مال : باز فرمودندش كه
ان كــه آن نــه بــه یــدر آن م. گرفتــه باشــد یزیــبــه كــف آرد و چ یزیــاز راه فعــل چ

ون كردنــد تــا مكافــات آن ريســت درم او پــنج بــیدل بــوده باشــد، از دو یحاضــر
ه اسـت یـدلشان به منزلت ما. ستینار نیان درم و دیاما مال خاصگ. انت شودیخ

ن هـردو عـالم یـشـان ازیده برگـرفنت ایـاكنـون د. بدان كار كنند یفر دوستتا در س
نـد، نظـر بـر دسـت خـود كننـد تـا هـر رين زكـات بازگیو اگر ا. زكات دادن است

بتشـان ی هنيكه در دل درآمده است عقوبتشان كنند، تا همچو قارون بـه زمـ یزیچ
  .ن استیاسّر زكات . ابندیش به حق راه نیفرو برد و محجوب گردند كه ب

زد و از اظهـار یـو آن از قوّت رغبت شهوت خ. ت شستنشان فرمودندیباز سّر جنا
ریو ا. تیمن جـز حـق بـر آن كـس مطلـع . اسـت ین جنابت را همچـون صـوم سـّ
  .ستین

اكنون غسلش فرمودند كه تـا بـه قربـت بـه امـر توانـد آمـد كـه جُنُـب را مصـحف 
ن راه آنست كه یاما جنابت ا. دبسودن و قرآن خواندن و در مسجد رفنت روا نباش

د از شــوق و محبــت و انابــت و یــاز مقامــات موجــود آ یب مقــامیــدر مــرد از غ
ت خـود مبـتال یـد آن امنیاجابت و كرامت و معرفت كه او بدان مقام رسد، و به د

د یگانه بایرا  ید، كه ویارادت توح یجُنُب گردد از پاك یدر آن حالت و. گردد

  .ندن او به منزلت شركت استبود، و در آن مقام ما
ا در یـرا سـماع كنـد،  یحقـ یا نـدایـنظـر كنـد،  یاكنون نتواند كه به حـرم دوسـت

ز یـچ چیآن اسـت كـه بـه هـ یو غسل و. د آوردیرا غسل با یو. ام آردیمشاهده ق
پـس آفتـاب معرفـت . اسـت حكـم جنابـت دارد یك نظـر بـاقیتا . التفات نكند

ر جنابـت ا د تا ناظرريبرگ یحكم جنابت از و ن یـحق گرد نه ناظر خلـق، پـس سـّ
  .است

د، و یایاست كه اسباب آن دارد كه بر او رنج ن یحج بر كس«باز حج فرمودش، و 
سازند، و  یخودیفه آن است كه اسباب بین طایو حج ا. »او را قوت كامل باشد

ش معرفت یزاد و راحلة خو. م راست كنندینند، و محمل تسلیب ارادت نشیبر نج
ند یدرآ یه دوستیدر باد. نندیا بیل از سارقان مرادات خود مهینند، و راه دلیحق ب
و به تابش نور معرفـت از . ابندیارات ببُرند تا به عالم صفات نظر یاخت یلهایو م

ر خـود بید خود غسل آرند، و در عرفات همت خوینجاست د بـه . ننـدیش سّر سـّ
ب خـود اسـت یند، و از هرچه نصندازیا و عقبا و خلق را بیاندازان حرم دنسنگ
: پـس مناجـات كننـد كـه. پس به گرد همت طواف كننـد. غ صدق قربان كنندیبه ت

نهـا یآراسته اسـت، ا یدل به دوست یاگرچه همت بلند است و سّر صفا! پادشاها
 یاو را در حـرم تجلـ: ن باشـد كـهیآنگاه اجابت آن مناجات ا. گریگرند و تو دید

بدان . من گشتین حرم درآمد ایبنده من هر كه بد: د كهیگو و بر سّر اسرار. درآرند
را داغ فرقـت،  ینـنهم و. گشـت یافت، و وصال مـن مـونس ویكه مشاهده من 

ا و رنج آن، و از خلقان و وحشـت یتش را تا آزاد گردد از دنريمحجوب نكنم بص
خداونـد  ین است عطایآن، از دوزخ و دركات آن، از بهشت و درجات آن، كه ا

  .بندگان بر
 مقام كه باز آرنـدش، نـه از آن شـده باشـد، كـه در رفـنت از خـود بـه حـق نياز چن
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ن نشان آمـرزش و معرفـت اسـت، یا. د، از حق به خود نگردیچون بازآ. سنتینگر
 كـس را نيچنـ. نيهم اجمعیرضوان الله عل. یابیا و عقبا نین مردان را در دنیكه ا

نند نه آنجا ینجاش بینه ا. ر دو عالم بستدندنند، كه او را از خلق هیاندر بهشت نب
ر ین است، و از اظهار ربوبیشان را به هر دو عالم نشان این درویا. ابندی ت بـر سـّ

  .ن استیتشان آثار ایعبود
از او صفت توانـد كـرد؟  یب باشد، چگونه كسین عجایكه در او چند یپس بحر

ز یاست بس عز یصدف گذرا و پرخطر است كه در او. ت استین بحر ربوبیاما ا
ر پادشـاه یو آن صدف علو. و مكرّم امـا . مضـمر اسـت ینظر است كه در او سـّ

شـرر  یسـوزد و از سـوختگ یهمـ یاز دوست. ق سوزش سّر استیبضاعت آن طر
ار كرد مسافر نگردد تا جان عادت را بساط قـدم یو هركه آن سفر اخت. جهد یهم

ش بمـرده اسـت، تـا یر را جان پـآن بح یچون كرد، بدون بگذرد كه غواص. نكند
  :دیزنده است مانع راه است، چنانكه گو

  نظم
  ت ره پــرخطر استیدر بحـــر ربــوب

  نظر است یز علویكآنجا صدف عز
  ق شور و شرر استیچون توشه آن طر

  مر رهرو بحر را ز عادت گذر است

  بحر پنجم
  .وصال یت است و گوهر ویبحر پنجم الوه

ن یـوصـف ا. اریبسـ یاسـت، والهـان و یكـیاست، و اله  یت آثار الهیبحر الوه
  .میرا حكم نكن یو یاست اما تا غواص بدان صدف نرسد واله یبحر واله

مر او را شراب مودّت در آن حضرت . باشد ین واله را كه وَلَه باشد، آثار الهیو ا
 یلهـاما او نه از خود وصف تواند كـرد، نـه از وا. بچشانند، از سُكر آن واله گردد

  .را مغلوب و مقهور گرداند یخود، نه از سُكر و شُرب خود، بدانگه و
ت خـود یاست و همه را كه دارد به قدرت خوش دارد، در پناه رعا یكیپس اله 
را كشـف  یگـریرا كشـف جمـال دهـد، د یكیرا كشف جالل دهد،  یكی. دارد
  .نیبدد و او را ین را بدو ننمایا. داردیك میبر محل، مرتبة هر . لطف

را چـه شـده اسـت، و  یكامـل باشـد و ندانـد كـه و یقـراریاما واله را كه وَلَـه و ب
چ یند كه بر هیدل را ب. خود را واقف نگردد كه از كدام جوانب بوده است یمحرم

كن از آنكـه خـرب نـدارد، یول. ز سكون نكندیچ چیند كه بر هیقرار نكند، و سّر را ب
الـه گرفتـه باشـد، و در شـورش و  یومنـدش آرزیش از آن اسـت كـه همگـیقراریب

ده باشـد، و محـّب را محـرم یـد یمحبت افتاده باشد، و آن آفتاب معرفـت صـبح
ده هزار نفس بزند، به هر نفـس ده هـزار حجـاب را  یشبانروز. افته باشدیخود ن

. بـوده اسـت یش منزلگـاهیافتد كه هر حجاب ین رویاز ا یقراریدر حركت آرد ب
نـد كـه از او یند، از تـرس و آرام حجـاب خـود را مجـرد بیب یقراریچون حُجُب ب

نـد كـه هـر یو نفـس همـت را اشـارت ب. ضـرب گـردد یكند تا حجاب وینزول م
كشد و از او درگذرد، كه اگر همـت او  یمحّب رقم فنا بر و. جراحت قبول نكند

ا یا مستهلك عملش كند، یت جان معزول گردد، یآه كند محب را بسوزد تا از وال
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مدار مصالح  یاما برا. زار گرددیق بیخال ین مجنون به انسش بدواند تا از كلچو
  .دید آیزها پدیچ یناخواهان یدَمِ سرد زند، تا از آن سرد

گذر كنـد  یزیچ یش وید داشت تا اگر بعد از آن پیث باین حدیمحب را پاس ا
مـت او راه ه یاست و عقبـا اسـت، تـا آنگـاه كـه مسـافریازو درگذرد، اگرچه دن
  .ستین یگردد كه راه را توقف رو

زها، تا آنگـاه كـه بـر همـت یسر گردد بر او همه چین حجابها محو گشت، میچون ا
آن اسـت كـه بـر هرچـه همـت نظـر نكنـد او را  یو یلیو عـد. ل گـرددیخود عـد
و آن نـور ارادت اسـت تـا . یابد نورید كرد، تا آنگاه كه در دل خود بیموافقت با

 یآن نـور غـذا. ابد جز ارادت حقیرا محرم دل خود ن یرادتچ این تابش هیدر ا
وثمـره آن نـور محـب را آن . ك لحظـه نتوانـد بـودیـاو یكه ب یاو گردد، بدان معن

  .كسان گرددیات و ممات همه خالق به نزد او یاست كه ح
ق در دل او یـچ خالیباز تابش نور صدق باشـد كـه او را مفـرد گردانـد كـه نظـر هـ

  .نماند
ز یـآن باشد كـه همـه چ یو یهمه آرزو. نور شوق مر او را نموده گردد پس تابش
چنـان . دیـهمـه خواهـد كـه بـا او گو. دور كنند تا آرزومند حـق گـردد یرا از دل و

د، چنانكـه كـس بـا مـادر و پـدر ريبا او گفنت گـ یگردد كه همه غم و شاد ۷۹اُستاخ
  .ندی سُكر گوريخود نتواند گفنت، و آن را تأث

قدر گردد و به هـر سـاعت بـا حـق  یب یگاه بدارندش تا جان به نزد ویدر آن پا
تـو صـربم  یز بـیـسـت، و نین ییش طاقـت جـدایمرا ب! خداوند یا: مناجات كند

بـه  یسـوز و. ان گـرددیـز خود عریان گردد و از تصرف و تمريان و حیگر. ستین
و . رسد تیش به نهایبائیادت گردد، تا شكیش زیادت گردد، و گرفتاریهر لحظه ز

                                                 
  گستاخ - ۷۹

ن یـتمـام ا. ، نه مرده باشد و نه زندهیغ زنیرا ت ین هم بدان صفت گردد كه كسیا
سـوزد و آن را  یدر آن تابش همـ. ده باشد و نه باز تواند آمدیكس نه به حق رس

زند و او هالك را به جان بخرد تا بـه دوسـت یهمه از هالك بگر. باشد می طالب
 چـه یوالء شناسد و نداند كه با و ی، ونهد یرو یحق به و یبال یاگر كل. رسد
او را حـق بـه  یاگر بسوزندش و عقوبت كنند خرب ندارد، اگر آرزومنـد. كنند می
ند، و كــرم و یببخشــا یق بــر ویــنــد، و همــه خالیبگر ید همــه بــر ویــكــه نمایمال

آن  یش فــدایداردش تــا همگــ یامــا در آن همــ. ادت تــریــبخشــودن حــق بــدو ز
  .گردد یدوست

محب . دريبگ یت دل او بكلیتا وال یدهد دل او را از آفتاب دوست یآنگاه تابش
اش تصـرف گـردد تـا هرچـه گونـه ی و بـريتـدب ی، بیاریـاختیچون خاك گـردد بـ

گــران بــال ید آن را كــه دیــز مــر او را بــال نمایــچ چیباشــد هــیچنــان م. گرداننــدیم
گـران ید راحـت. سـتیدار نیرا در آن د یگران جزع كنند ویبه هرچه د. شناسند

ت یاز نهـاد بشـر ییگـو. را انـدوه گـردد یگـران وید یشاد. را محنت گردد یو
  .و مرد همان یبشكستست

دوسـتش . ده باشـندیـرا ند یننـدش كـه ویاگرچه آنها كه بب. اما صفت بدل گشته
اثـر كـرده باشـد،  یدر و یدوسـت ید، بـدان كـه معنـیـشان بخشودن آیند و بروريگ
گردند، و آسمانها بر او نثار كننـد، و كوههـا قـدم او را  ر قدمش نازندهینها به زیزم
 یا و عقبـا مـر او را خواهنـده گردنـد، بدانگـه خـدایـدن ینده گردند، نعمتهایجو

چ یابند، او را بجز دوست هـیاُنس  یور با ویهمه وحوش و ط. گردد یدوست و
یرا دوسـت مـ یمـن و: ده باشـد كـهین همه را حق دوست گردانیو خود ا. دینبا

 محبـان در نينچنـیا یدوسـت. دید دوست مرا دوست داریدارم، شما كه بندگان من
بدارنـد كـه  یو چنـدانش در دوسـت.  نـرمنيد كه درخت در زمريگ یدلها چنان جا
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  .مستغرق لطافت دوست گردد
، تا همـه عـالم عـالم یند به تابش تجلیارایپس بر اوِ برّ و اكرام كنند و ِسّر او را ب

  .جابح یند بیصفا بب
 ید كه نه موافـق دوسـتیایموجود ن یزیند، كه از او خود چريو بر او هرچه كند نگ

. باشـد ین صفاتش بستانند، و آن آثـار الهـیدن ایباشد كه از د یباشد آنگاه تابش
ز اسـت و یـچ نداند كه از چـه چیش هیآن بحر او گردد كه در او مستغرق شود كه ب

  .ستیبر چ
د تـا راه او را ريرا قبض گ یده ویباشد كه د ینور آنگاه صدف به كف آرد، و آن

امـا وصـف آن نـور نتوانـد كـرد بـا آنكـه در حكـم . ت استیون برد، و آن رعاريب
ن یـدر حكم آن بـودن و بهـره از او برداشـنت كـه راه در تـابش او رفـنت، ا. اوست

ده خواننـد، یابد، آن را صورت دیده یمنزلت صدف است مر او را، تا آنگاه كه د
  .شده یام انفراد به پایند در قیتا بدان همت را بب

رش  یز در ویـده نیآن د. غالب گردد یگر بر ویپس تابش د حجـاب گـردد و سـّ
رفتـه . نـدید كرد، و همّـت را واسـطه بیرا از آن نزول با یو و. مكان عادت گردد

 یابـد بـی یسمع، نطقـ یابد بیبصر، تصرف سماع  یابد بیده یقدم، د یگردد ب
ن است مر اهـل او یو كمال وله ا. ش درست گرددیواله. ن را وله خوانندی، السان
  .را

ده بـر یـرا كـه نـام آفر یزیـآنگاه خداونـد ـ عـز اسـمه ـ محـو گردانـد از نظـر او چ
ر نعمـت : د كـهیـاز اسـرار گو یاوست، و مشاهده خود بر او كشف كنـد، و بـا و سـّ

، یما گـداخت ی، و در دوستیوختو افر یار سوختیداشتم كه بس یز تو را ارزانیعز
بـه ارادت خـود كـه  یتو ندانست. نك نواخت ما مر ترایا. یعالم برپداخت یو از كل

 یم تا تو بدان خواسـت مـا را خواسـتیاكنون بدان كه ما ترا خواست. یچه خواست

از مـا . د نـه ارادت صـدق محبـت تـویپس خواست ما مر ترا به مشاهده ما رسـان
ن فعـل بـدو یكه بـد یم، نه از آن به ما نگریدیبدان محل رسان بدان نگر كه ما ترا

ف مـا یـ، و بـه تعریافتیـ، و بـه ارادت مـا محبـت یافتیاز قوّت ما قوت . دمیرس
. یافتیش ما مشاهده ما ی، و از نمایافتی، و از كشش ما حضرت ما یافتیمعرفت 

عـزّت تـو از . یك لحظه بازمـانیكه از ما  ی، شرم نداریافتیپس چون همه از ما 
ن یـآنگـاه درسـت گـردد كـه ا یمحـب را شكسـتگ. مییماست كه بر كشـنده تـو مـا

  .ن باشدیـ ا ـ تعاىل حال والهان حق یابد، درستیمنزلت 
افـت كـه قـال صـورت ین ولـه را بـه قـال و حـال در نتـوان یـا! جوانمرد یپس ا
ان دارد، پس واله یاست كه دل مكاتبت میدل در والهان حق حجاب عظ. خواهد

و اله را . ستینه از مكن منزل و حجر، چون اله را مكان ن. ون شوندرياز مكان ب
والهـان كـه در دل . سـتیز راه نیـون رفـنت بـه حضـرت الـه نريرا از مكان خـود بـ

  .شانیاست كه اگر به كوه روند كوه آب شود از آتش دل ا یشان آتشیا
آتش دوزخ كوه است و  یآن روند كه حق ذكر كرده است كه غذا یاما به كوه برا

شان را در آن وله پندار افتد در سوزش آن آتش، كه مرا چون سوزد كه یتا ا. یآدم
  .ز سوزد، كه ما هر دو را صال در داده آمدیم، كوه را نیآدم
ن یـهنـوز بـدل نگشـته، و ا یز نداند كرد كه سرایینقدر تمیچاره واله كه بد یاما ب

عقوبت دوزخ . ن آتش عقوبت كنندیبد ست كه دوزخ را خودیآتش آتش دوزخ ن
آن نهادنـد  یانت است، اما اظهار كرامت دوستان است كـه دوزخ را بـراینه از خ

شـان یچون دوستان را بدانجا درآرنـد، آتـش دل ا. كه همه را قهر كنند و برتسانند
دوزخ . گرفـت] دوزخ را دور كند، آن دشمنان را پندار افتد كه آتش ما را نخواهد

  .دندیند كه دشمنان از من برتسیعقوبت نمان یرا ا
و بدان سماع  شنوند یح هر سنگیآن است كه تا تسب یگر به كه رفتنشان برایو د
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بـا دوسـت مناجـات  یخود را و كوه را معزول كننـد، و در آن والهـ. خوش گردند
ا یـ. خواهنـد یهرچه خواهند بر موجبه دوسـت. خرب گردندیق بیخال یكنند كه از كل
شـان را یمرت اسـت ایو حق از آن كر. ا از فراق بازداشت خواهندیواهند وصال خ

انـد و از مغلوبـان در گذاشـنت فضـل محـض ید، كـه مغلـوب ورين حكـم بگـیبد
  .است

را كه از سُكر بـه صَـحو یند، زريشان بگیند ذرّه ذرّه برایون آرياما چون از آن وَلَه ب
د اقتدا كـردن یچون صحو آ. د كردیاقتدا نشا یتا در سُكر است به و. آمده باشند

ك ید آنچه در وله او را نبوده است و از هر ید آیرا پد ین صحو ویدر ا. دیرا شا
ر بـاز یـقت طلب كند، و از صـورت هـر چیك حقید، و از علم هر ريتجربه برگ ز سـّ

در هر چه آنگاه متحرك بوده است اكنون ساكن باشد، و در هر چه آنگاه . دیجو
و از احوال دل و سّر واقف گردد كه وقفة فُرقـت . نا گردیست اكنون بنا بوده ایناب

. ابـدیك را دریـروزگار هـر . ستیست، و ماندن و نقل كردن مرد در راه چیراه چ
. مشـتاقان و محبـان را بدانـد. صاحب ارادت را بداند، صاحب صـدق را بدانـد

ان و موحـدان را یمبتـد. متوكالن و مفـردان را بدانـد. ان و صابران را بداندیراض
اهـل سـماع و اهـل عشـرت را . صـاحب وقـت و صـاحب حـال را بدانـد. بداند
صـاحب نظـر و صـاحب خـرب را . و اهـل معاملـت را بدانـد یاهل زندگان. بداند
آرزومنــدان و . را بدانــد یو معنــو یمــدع. مجــردان و مســافران را بدانــد. بدانــد

  .دواران را بداندیام
را  یین راه را، مقتـدایـمـدار ا ید، بـرایـصـل آن علـوم حایرا كـه چنـد یپس كس

سـت، رونـدة ین علـوم نیهركه را ا. سته باشدیبا یسته باشد و اقتدا كردن به ویشا
بـس بـا خطـر  ید كـرد، كـه راهـیـن نبایم نداند كرد، و دعـوتش بـدین راه را تعلیا

  .است

م را  علـنين چنـیـد كـه ایـبدانكه هر كه در آمد بازگشتنش كفر است، اما رونـده با
دا یـد چه پیاو بر مر یم كه از زندگانید كنینجا پدیاز صنعت او ا یو رمز. بشناسد

د كـه یـد، خـود را بایـا عبـارت را سـماع دید كه چون گفت او را استعمال كند، یآ
ا عبارت او مـر او را از همـه آرامگاههـا یزش آرام هست، یچ چیطلب كند كه بر ه

  .ابدیو نهد و نشان دل گم شده بازش ایقدر پ یبركند و همه قدر او را ب
صـاحب صحوراسـماع . یرياكنون آن صحبت را نگاه دار كه از او بهره تمام برگ

دان را در سماع یو او تواند كه مر. افته باشدین تجربه ها یكردن مسلّم است، كه ا
شان معلوم كنـد، و از روزگارشـان انصـاف یط ایاز صالح و فساد بازدارد، و شرا

دلشان نشان دهد، و از صحبت وقتشان بازخواهد، و در  یو از حاضربازخواهد، 
 را رين پـیـا طلب كند، یافنت حالشان درستیثار خواهد، و دریتواجدشان سخا و ا

بـود  یو هركـه در صـحبت و. د باشـدیـنشان حكمهـا روان باشـد، كـه او اهـل د
  .را پاس دارد یابد، چون حكم و اشارت ویروزگار تمام 
ن راه اقتـدا كردنـد، از یـن راه در آمده باشند و بـه جـاهالن ایدر اكه  یپس كسان

به صورت آمدن و هـم بـر صـورت ماندنـد، كـه چنـان . افتندیخرب ن یحالت زندگ
را طلب  یازمندینها خود نیازمند باشند، و این یكس را طلب نكردند كه طالب و

را قبـول  یزنـدگان یازمند طالب آن مرد اهل دل اسـت كـه جـز معنـوین. نكردند
  .ابدینكند كه قوت خود ب

 ا صـاحب قـبض اسـت،یـد كه دل را بازشناسد كه صاحب صحو است یاما مرد با
ا صـاحب یـا صاحب وجد اسـت، یا صاحب حزن است یا صاحب سُكر است، ی

ا صــاحب یــا صــاحب كرامــت اســت، یــا صــاحب حالــت اســت، یــوقــت اســت، 
ت هر ريو از س .ت استريا صاحب بصیات است، یا صاحب حیخواست است، 

  :مییك بگوی
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صاحب صحو در مقام فرح باشد، و صـاحب قـبض در مقـام جـالل، و صـاحب 
، و صاحب وجـد در طلـب یه و صاحب حزن در مقام آرزومندیسُكر در مقام غل

كننده خـود  وله باشد، و صاحب كرامت طالب اظهار خود، و طالب فراست شهره
ت طالـب وصـال ريبصـ ات طالـب وجـود باشـد، و صـاحبیـباشد، و صاحب ح

  .باشد
د یـاز غرقـه شـدگان مـرد را عـربت با. در بحر بهره خود غرقه گشتند یپس هركس
ن یـپـس ا. نمانـده باشـد یاباشـد كـه در او بهـره یشان را مقتدا كسیگرفت، كه ا

ن یـا. صاحب صحو است كه آن همه در او جمع است، و او از همه گذشته است
پس هر كه خواهد كه از تفرقـه برهـد، . ع استگران از او شاخ شاخند و او جمید

د، كـه یـجمع گـردد و در راه مهـذّب تـر آ ید كرد، تا دل ویاو را به جمع تقرب با
د بـود و تـرك یم بایاما غواص را بدان بحر قد. م استیت منكر عظین بحر الهیا

ر و یدل و جان با د گفت تا بر او مسلّم گردد و بـود و نـابود جـان، كـه حـق بـر سـّ
  :دیل گویم است، چنانكه قاین راه با بیدادن در ام است و جان یان، خود علنه

  نظم
  میم است و عظیش عظیــن بحــر الهیا

  میبود قد یبــدان بحـر همـ یغــواص
  میباد سل یتـــرك دل و جـان به نزد و

  میش حق هست علیچون بـر سّر واله

  بحر ششم
  .تیرعا یبحر ششم جمال است و گوهر و

 و. است كه غواص را مستغرق لطافت و اظافات خود كند یحر جمال بحرن بیا
هركـه . ك صفت اسـتیاد كرده شد كه حق را ـ عزّ اسمُه ـ جالل و جمال یمقدمه 

از تصرفات فنا گشت  یرا بدان بحر غرقه كردند و جمال را بر او كشف كردند، و
را  ین علـوم ویو بـدز مشتبه نماند، یچ چیه یافت، و بر ویافت جمال بقا یو به 

گـاه جهـل ین كشوف در حجـاب ماندنـد، در پایكه از ا یاما كسان. مشكل نماند
ث عـزّت آن ین حـدیـخـود ا. اسـت یتريبصـ یشان از بـیم گشتند، آن كار ایمستق

را نقمـت آن  یو هـر نـااهل. دار ندهنـدیـاست كه نظر نامحرم را به حضـرت او د
پس خاص در حـق خـاص . است ن مرتبه خاص خاصیسر نشود، كه ایت میوال

دار یـبـر نكتـه اهـل جمـال د یو. در حكم جالل است یخاص عام است، كه و
  دار باشد؟یگران را كجا دیندارد، د

بر كمال  یینایرا ب ین سخن را با اهل او گفنت به رموز و اشارت است، كه ویاما ا
گفـنت . گرفتـار اسـت یند دوسـتیب یاست كه و یبه عبارت ییازمندیاست، و هر ن

گران را در آفت افكند، كه هر كه را دل از دو یدو تن مباح است، د ین علم برایا
ون ريقدر گشته است و او از منزل عادت ب یب یعالم شسته است و جان به نزد و

  .ن علم باشد كه بر مستحقان بخشودن و بذل كردن سزاوار استیرفته، مستحق ا
بـا  یدوسـت یجان خود، معن یر بقاافتد ب یش نظریرا در كل عمر خو یاگر كس 
ن كه جمال غـارت كننـده همـت هاسـت و تفرقـه كننـدة یا. حرام است گفت یو

. یامـدید نیـ، كمـال جمـال بـر اهـل جمـال پدیبـود نياگـر نـه چنـ. جانها است
؟ خود كند تا بـه نـزد او نمانـد از دل و ییمستوفا ینا افتد تا ویكمالش در حق ب
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ش بستاند و بـه زوال یاز همگ. احوال یاند، نه بقامقامات د ینه بقا. یزیسّر چ
  . ن كند، كس را تأسف خوردن نباشدیهر همه مز

صـد  ی گشـته باشـد، كـه بـارريبـه خجالـت متحـ.  كـرده باشـدريرا اسـ یا ویاما ح
پس كدام حوصله است كه . ین راه كردمیثار ایتا آن را ا یهزاران هزار جان بود

  .ث را رد او مجال باشدین حدیا
را كامـل خواننـد كـه او  ین صفت گردد، ویچون حالت مرد در كشوف جمال بد

 یگـاه چـه گرامـین پایآنها را هم حق داند كه در ا. كمال است یب یاز جمال اله
ن محــل یرا بــد یكــین راه درآرنــد، یــو از صــد هــزاران كــه در ا. بنــدگان باشــند

را بـه دعـوت  یتهركـه دوسـ. باشند، كه مراد اسـت یل ویگر همه طفیرسانند، د
ل او درآرند تا ندانند كه مقصود یش خواند، چند كس را در آن دعوت به طفیخو
كس خواص حـق  ین معنیباشد، بد یدن سّر ویب گردانیمغ ین برایو ا. ستیك

ابنـد، و واقـف یراه  یچند هزار كس از عبارات و اشـارات اُنفـاس و. ابدیرا درن
  .نگه او از حق به هركس ننگردبدا. نگردد كه او را با حق چه سّر است

ت خواهـد ريو بصـ. اگاهاند، تا درخواند ماندگان راه رایچون اذن حق مر او را ب
و . انــد و مرداننــدشــان راحــت عــالمیكننــد كــه ا یســالكان راه را، همــه در كــار و

ــه كــس از ا ــراد هم ــد كــه م ــشــان برآیمردشــان از آن خوانن شــان از حــق ید كــه ای
باشـد، در آن وقـت كـه  یامـا چـون اذن پادشـاه ینیدرخواست نكننـد از شـرمگ

د آنچـه یـارگردد، و در آن نواخـت امرشـان كننـد كـه بخواهیشان بسیلطف حق برا
  .شان كشف گردانند كه چه خواهند و كرا خواهندیو سّر آن خواست بر ا. دیتان با

بدان كه در حق خود نباشـد، كـه . چ رد نباشدیآنگاه كه خواهند آن خواست را ه
شـان را دادهیر در حق خود خواهند، هرچه خواهند تحت آن نعمت است كه ااگ

نگاه دارنـد كـه اهـل  یادبین بیشان را از ایا. ندیایاند، تا از آن نعمت به تحت ن

و  یدیـ، به هر لحظـه صـد هـزار جـان خـراب گردیستیت حق نیاگر رعا حال را
ات یآب ح یتان افتدو هر قطره آب كه بر اهل گورس. یشان از شرم آب گردندیا

همه نرگس  ینها افتدی، و اگر بر زمیهمه بسوزند ی، و اگر بر كوهها افتدیگردد
شـان یار ایـبه خواسـت اخت.  جمال حق باشدري، و آن همه از تأثیدی رونياحیو ر

گشـتند از خـود و از حجـاب  ۸۰آنگاه محو گشتند كه آن كشف جمال بـه نوراسـتده
  .به كشف آمدند
شان را از یپس ا. د تا سوال كندیبا یار كنند، و محجوبیكه اخت دیبا یپس با خود

ار دوسـت كننـد، اگـر سـوال كننـد بـه یار كنند اختیاگر اخت. ون بردندرين مرتبه بیا
د، صـاحب نظـر معطـل باشـد از عمـل و یـشان را در نظـر آیاذن دوست كنند كه ا

در كشوف جمالشان واجب كند كه ین معطلیاز ا. ار خودیز و تصرفات و اختییتم
  .اند

 یشـان را از آن وادیهالكـت اسـت و حـق ا یاما معطـل امـر نباشـد، كـه آن واد
ننـد نـه یبـا گـردد كـه در پرسـتش معبـود را ببیگـزارد امرشـان اكنـون ز. نگاه دارد
اما كس بر آن روزگـار مطلـع . شان را گفتم در آن سه وقت بار دهندیا. پرستش را

نـد كـه یشان را چگونه ببیگر اید یدار ندهند، كسیشان دیشان را خود برایا. نشود
  دار هركس ندهند؟یبه د دوستان را

نـد مـر یو نما. شـان رایاكـرام ا یدار دهنـد بـرایـشان را بر چند هزار كـس دیاما ا
و معلومشان گردانند كه از ما چه خواستند و . میشان را كه هركس را بر چه داشتیا

آن كسـان  یو كشف گرداننـد سّـرها. میشان چه دادیا یما مكافات خواست جزا
شـان را كـه یند مـر ایو نما. شان را با حقیاست و ا یشان دوستیرا كه حق را بر ا

  .علت كراست یب یدوست
                                                 

  ستادهیا - ۸۰
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شـان بـاز نماننـد، و در كارشـان یك لحظه شان بدیند، اما یشان نماین همه را بدیا
ن یـجمـال ا بدانگـه نظـر. ز نماننـدییـند، و در گذاشت و داشتشـان تمیتصرف نما

كـه بـا  ینـدین ۸۲، استده۸۱ی استنياگر نه چن. شان فراموش گرداندیهمه را بر سّر ا
ننـد و بنگرنـد، یند و بشنوند و ببیند و بروند و بگویاینند و بین هزار كس بنشیچند
شـان را كـه یابـد مـر ایپـس كـه در. مین همـه كـه گفتـیخرب باشد از ا یشان بیسّر ا

ل را یز، كه ذلیل باشند نه عزینها باز مانند ذلیبد است؟ اگر ین بزرگیعزتشان بد
شـان محرمنـد ـ و یگاه نگاه دارند كه ایز را از همه جایگذارند، اما عز یبه هر جا

  .عزّشان یند برایمحرم را به نامحرم ننما
مشـاهده حـق اسـت،  یو یدیرا كه شـهید حق است، زیآن را كه جمال است شه

ر هسـت چــون . انـدبرداشـتند كـه شـهادت از مشـاهدهرا  یو یكـه در آن مظـالم سـّ
م از یز و تصـرفات كـه وصـف كـردییـن همـه تمیشان را آن همه شهادت نبود، ایا
شــان را از یا. انــد در حــرم مشــاهده اوشــان كُشــتگان حــقیشــان غــارت گشــت ایا

و . غ نمود حق بـودیت حق بود، و تیاز عنا یمبارز. ون برندريشان بیمصاف آزاد
غ از مكان جاه افتاد تـا از یت. زد یت ویند تا بر زره عافیا گوآن ر» ف قاطعیس«

  .دید خودش برهانیهالك د
پــس هــر كــه را . ن عــالم، و در آن عــالمیــســت در ای شــاهد را بزرگوارنين چنــیــا

. دن اسـتیـن گردیـن بحر كن كه جهاد اكرب است و ایبد ید، گو سفریمشاهده با
اال َكـرب  �َالجِهـادِ ه ـ رَجَعنـا مِـنیوالتح الصلوههیغامرب گفت ـ علیپس آن گردش كه پ

  ».الجِهادِ اال َصغرِیاِلَ
قان اسـت كـه ین شـعاع صـدیو ا. را یق او از آن باشد مر جمال پادشاهیو تصد

                                                 
  یهست - ۸۱
  ستادهیا - ۸۲

دهـد بـه بـاطن تـا حاضـر حضـرت او گردنـد و از كشـوف  یشان را نـوریحق مر ا
بـر او كشـف كننـد تـا ن را خوانند، كه جمال یا» اللهلیقت«. مشاهده او دور باشند

ده یـد و دیـن بقـا بـر دیـاز آن فناش بقا دهند، پـس ا. فنا شود یات عادت ویح
ن در یـا یابیتا آن بقا ن. نه فنا خواهد شدین كه هر آیگو فنا را برگز. گشاده است

  د؟یدرست آ یث حاضر كیحد
 شان خود بقا فدا كننـد نـه فنـا، كـه دریا. ع و تجارت نماندیاما حاضر خاص را ب

 یهمـه بقـا. قـت حـق را شـناختندیحق یشان به باقیا. د بقا نماندیشان خود دیا
شان اثر بقا و فنا، كه اثـر مانـدن، یك اینماند به نزد. ث درباختندین تحدیخود بد

  .مرد بَّر را باشد نه مرد بحر را
از بقا همچنان پاك گشتند كـه از فنـا، و . شان در بحر جمال مستغرق گشتندیپس ا
بـت، و یهمچنان پاك گشتند كه از بقا، و از حضرت همچنان گشتند كـه از غاز فنا 

از محبت همچنان گشتند كه از عداوت، و از معرفـت همچنـان پـاك گشـتند كـه از 
د همچنان پاك گشـتند كـه از شـرك، و از وصـال همچنـان پـاك ینكرت، و از توح

از قــرب  گشــتند كــه از فــراق، و از كشــف همچنــان پــاك گشــتند كــه از حجــاب، و
از  همچنان پاك گشتند كه از بُعد، و از اُنس همچنـان پـاك گشـتند كـه از وحشـت،

  .بسط همچنان پاك گشتند كه از قبض
ن یـنها پاك گرداند، واصـف این است كه مسافر خود را از ایا ایپس سّر حكم در

ن یـپس بحر جمال اولرت كه بـر اهـل خـود ا. ت گرداندیرا م ید، و بحر حیبا یح
  .كند معاملت

زهـا ین چیـنـاظر ا. به جمال دوست باشد و ناظر او نه یآنگاهش بقا دهند تا باق
ا، و از یــون آرنــد كــه صــدف را از درريكــه اهــل حــال را از عــدم دل همچنــان بــ

د آن بردنش همچنـان یون برند كه دُّر را از صدف، و از دريعدمِ سّرش همچنان ب
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ش علــت یــت جمــال او را آالو در حضــر. ایــدن دریــبســتانند كــه غــواص را از د
زهــا را بــدان حضــرت بقــا ین چیــنمانــد، و قبــول كــردن همــت نمانــد، كــه مانــدِ ا

باشد كـه در او جـان نباشـد، و معطـل باشـد از  ین بقا همچو شخصیو ا. خوانند
ابـد و یو چون روح را در او مركـب كننـد، سـماع . نظر و سماع و نطق و حركت
د تـا یـار بایبسـ. ات همچنان استیقا را حن بیپس ا. نظر و نطق و شمّ و حركت

  .ات بقا باشدین را حیمر ا
ابد، و تنها بودن یابد، و بدان حضرت مؤانست یاول قدمش بقاست تا استقامت 

گـردد، و  یاز خود خـو كنـد، و از جمـع تفرقـه دور باشـد، و در تـابش جمـال قـو
آرد و انتظار  امید قیدان تجریث شود، كسوت انفراد بپوشد، به مین حدیسوختة ا

ات یـش حـد حیرا بـه نمـا یآنگـاه و. خـرب گـردد یبـ یزینظر نگردد، و در هر چ
جنـبش  یااذن حق لحظهید، كه بیدر حركت آ یو یدهند تا شخص بقا جماىل

نظــر نكنــد، و جــز گــل  یش ویســماع نكنــد، و جــز بــه نمــا یاذن ویارد، و بــیــن
 یز مشـتاق مشـاهده ود، و جـیـنگو یبـا و ید، و جـز اسـرار دوسـتیوصالش نبو

  .نباشد
از آن جمال باز نتواند بود اگرچـه  یو. رپورندیف مین لطایاهل جمال را به چند

ز یـچ چیحرام كند كه از خود به هـ یش آن همه حالها بر ویك نظر است، كه نمای
اذن جمال نخـورد، و یب یو شراب یچ طعامیاما به اذن دوست نگرد، و ه. ننگرد

  .ندیجمال نب نزند تا آن یچ نطقیه
بـه جانهـا تقـرب . دهند ی منزلتنين چنیخود ا یدر بحر جمال مسافران را به فنا

ن یـا یون بردنـد كـه صـالرين عالم آوردنـد و بـید كرد كه صد هزار كس را در ایبا
ر یـاز بـر حـرف ایـث بـر دلشـان راه ندادنـد، و در همـه عمـر انگشـت نیحد ن سـّ

  .تكرار كردند یردند، و به لسانشان مبتالز نكیین علوم را تمیقت اینهادند، و حق

د، و یـده فـدا كنیـدل و جـان و د: ز دادنـد، گـوییـث را تمین حدیكه ا یپس كسان
ن راه بـس بلنـد اسـت، و عـزّتش مكـرّم یـف اید، كـه تشـریسوز محبت را غذا كن

ن راه مقـدّمان یـد كـه ایـكن ین بحرهـا غواصـید و بـدیار كنین سفر را اختیا. است
 یو ین بحـر اسـت، تـا در آن بحـر بقـایـهر مرد را بضاعت ا یبقان یاست كه ا

داران بقا فناست، كه هر كـه را جان یجان تربّا كند كه بقا یاثبات گردد، تا از بقا
پــس هركــه را محــرم وصــال . محــرم وصــال گــردد یبحــر جمــال جــالل گــردد و

و كـدام  اسـت از آن خـوبرت، یاست از آن برتر، و كدام عزت یگردانند، كدام دوست
رت، كـه بنـده را بـه یاسـت از آن عـال یاسـت از آن مكـرم تـر، و كـدام رتبتـ یكرامت

  :دیل گویوصال خوانند؟ چنانكه قا
  نظم

  افت بقا مسافر از بحر جمالیچون 
  جانش به كمال یتابد بقا می زان
  آن را كه شود مسلّم از عزّ جـالل
  ش دهند از صدف كشف وصالیدُّر
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  بحر هفتم
  .فقر است یاهده است و گوهر وبحر هفتم مش

 یاثبـات كردمـ ین مشـاهده را بـه هـر بحـرین بحر مشاهده بحر قدم است، و ایا
نگنجـد، كـه هرچـه  یچ واصـفیـ در عبـارت هـ مشـاهده حـق ـ سـبحانه و تعـاىل

رد، و نشان به مكان و جهت نزول كند تا واصف خود را از ینشان پذ یوصف كن
  .مان دور كندیمرتبه ا

و آن . م كـه حاضـر كـرده حـق باشـد نـه حاضـركرده خـودیمردم خواستاما حضور 
ن یو آن همه بحور در ا. اشارت كه كرده شد به رموز اهل او، او را قوت داده شد

خواهـد كـه آن سـخن در یمـر تصـرف مسـافر را م یو مسـتغرق. بحر مستغرق است
م اسـت و یت رفت، و حق بـدان صـفت قـدیت و ربوبیت و الهیمعرفت و وحدان

ر و. ستیچ تناقض نیدر آن ه را كشـوف آثـار حـق  یاحوال است تا به هرچـه سـّ
  .چه گردد یباشد و صفت و

ر هـر یت معاملت اريشرح س كـرد تـا  ییكـویك چـه نیـشان كرده شد كه حق بر سـّ
ــدان را طلــب حقیادت گــردد، و نیــدان را صــدق زیــمر ــاران را یازمن قــت، و گرفت

و . د نجــات باشــدیــو محجوبــان را امو مكشــوفان را تجربــه، .  دل باشــدنيتســك
و عالمـان را . ب علـت باشـدیـرا خلعـت، و مجاهـدان را تأد ۸۳دگان سُكرتیرس
بر حسب حال او چون  یتا هركس. قت باشدیقت، و عارفان را نشان طریان حقیب

 یابـد، و از هرچـه مانـدنین سخن را سماع كنـد، نشـان در روزگـار خـود بیذكر ا
  .است بگذرد

صفت مخلوقات افتاد كه مشاهده حق ـ عزّ اسمه ـ از وصـف و  ن شرح دریپس ا
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اسـت كـه او را  یاحـد. زال اسـتیـزل و الیـادراك منزه است، كه او پادشاه لـم 
كه در مشـاهده  ین حرفیو ا. ستیست، و عارفان را بجز او پروردگار نین یگرید

ق مـرد اسـت تـا بطلبنـد از خـود حـ یابـتال ین كتاب، برایگفته شد، در جوف ا
ـ  بود، كه حـق ـ تعـاىل یو یكه بنده را بدان بنده خوانند كه در بند دوست ییخدا

امـا تـا حـق مكاشـفه خـود بـر بنـده . ازمنـدیاز اسـت و بنـده نین یق بیاز كل خال
  .ندیخود را نب یازمندیحق را و ن یازین یكشف نگرداند، بنده سّر ب

شود به رمز و اشارت آن علوم مشاهده را، وصف نتوان كـرد  گفته یااكنون كلمه
چـه  ید كه چون بدان نعمتش رسانند، بداند كه حق بـا ویمرد عالم با. جز علم را

ادب بـود، و احكـام و اركـان هـر یكرد و آداب آن نگه تواند داشت، كه جاهل ب
ر این علمش نباشد، آن نعمت نیچون ا. نداند یمقام كشـف  ین علـم كـیـابد، سـّ

 ین از بـرایـا. »دییـمرا با بندگان بگو ییكوین«: كه یاگردد؟ پس پادشاها گفته
در . ث مشـاهده تـو كنـدیتـا حـد یآنسـت یارایـآن گفته شد، و اگر نه، كرا زهره و 

چنـد از  یمـا را و تصـرف مـا، تـا حرفـ یادبـی بر ما بـريما، و مگ یحرمتیگذار ب
  .است یرا واجب یدقه كه هر معلومم به حكم صیثار كنیتو بر بندگان ا یینكو

د یــامــا ببا. یدهــ یان نعمــت آنســت كــه رهــروان راه را مرحلــهیــپــس واجبــات ا
را زنـده  یو. ابـدیات یح یدانست كه هر كه را مشاهده حق به سّر كشف گردد و

بــه آن را یات طیــات باشــد، و حیــزه حیآن اســت كــه پــاك یو آن زنــدگان. خواننــد
  .خوانند
ش چـه یات كـرا باشـد و پـاكیند، و حیده است كه مشاهده بیم دم كه كداییاما گو
ن نعمت سزاوار كننـد صـدهزار نـور مقدمـه راه او كننـد، و از یو هركه را بد. باشد

و از آن عبـارت نتـوان . را حكـم نكننـد یو یآن نـور پـاكیحس بگذرانند، كه ب
سـت ا یو آن نعمـت خـدا. ت اسـتیحد و نها یكرد، كه هرچه را در عبارت آر
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د چگونـه یـو انوار از نور غلبـه كننـده نظـر باشـد، پـس نتوانـد د. دیایدر وصف ن
م، كـه ثمـره هـر ید كنـیـدن آن نورها را اكنـون پدیدا گردانیوصف كند؟ اما بر او پ

و از آن . نـدیارایچـه اثـر باشـد، و او را بـه چـه صـفت ب یرا بر دل و سّر و ینور
  .میاد كنیانوار پانزده نور 

ر  ید تـا كلـیـارایدل مـرد را ب یت ـ پـاكیانور هد: اول امـر را واقـف گـردد، و سـّ
ده شــود یــبر. نــدیت حــق را در آن ارادت بیــنــد، و آثــار رُبوبیش ببیت خــویــعبود

  .آرد یط آن نور بجایابد، شرایق، چون در استقامت یعالقه دل او از كل خال
حـق گشـاده  یده در غنـایـت باشد ـ ثمره او آن است كـه مـرد را دینور عنا: دوم

چنـان . خـود را واقـف گـردد یازمنـدیند و سّر نیاو را ب یازین یشود تا آن آثار ب
نـد بـر یاو ب ییكـویت رسد، تا همه نیش به نهایقراریمشتاق محبت حق گردد كه ب

  .خود
نباشد به هر لحظـه هـزار  یبه بحر مذلتش غرقه كنند، كه اگر عصمت خدا: سوم

  .ابد و مهذّب گرددیجان بذل كند، تا در آن استقامت 
د و بـر مغـرب یند كه از مشرق سّر او برآیآفتاب ب. نور معرفت كشف گردد: چهارم

ق را در مظـالم یـآن است كه معرفـت همـه خال یو ثمره آن نور بر و. دل او تابد
و . نكـره گـردد یباشـد كـه همـه خلـق بـه نـزد و یبگذرانند، و آن اشـارت یدل و

با من چه كرد و مـرا از كجـا آورد؟ و در آن نـور حق : شناسا گردد بدان نعمت كه
. نـدیدر آفتاب روشـن بـه ظـاهر ذره هـوا را ب یزها را كه كسین چیند ایهمچنان ب
د مـر یـن دیكراهت ا. ندیپس مقامها را بدو نما. ادت گرددیبر او ز یآنگاه دوست

  .حق باشد كه از آن همه درگذرد ن اشارتیو ا. دیاو را حاصل آ
دة مـرد را یـباشـد تـا بنـده كـه د یو آن نـور. سان بر او كشف گـرددنور اح: پنجم

 یو ثمره آن نـور بـر رو. هر چند خواهد تا از حق شكر كند فرو ماند. مغلوب كند

ك دل او حاضـر یده است به نزدیرس یكه از خلقان به و یآن است كه هر احسان
حـق كـرد نـه  د آرنـد، تـا بدانـد كـه آن همـهیپد یحق بر و ییكویپس سّر ن. كنند

 یو اشارت حق. دیق مر او را شدت نمایشت و راحت همه خالیآنگاه مع. شانیا
  .دريا و اهل او برگیده از دنیباشد تا د

 یآن است كه فنـا ین نور بر ویو ثمره ا. كشف گردانند ی را بر ونيقینور : ششم
آن  و. به ضرورت حـرام خـورد یزگارید كه پرهیت آیهمچنانش كراه .ندیا را بیدن

ــ ینــور حجــاب آن . ده باشــدیــن نورهــا آن ندیــش دل او دور كنــد كــه در ایرا از پ
. ده دل او برهنه كنند تا از سّر گور واقف گرددیعقبا را بر د. حجاب غفلت است

امت و دوزخ، و نامه خواندن، و بهشت، و درجه یراه ق یو سّر صراط، و عقبه ها
و . دیـد آیـپد یرا از آن گسسـتگ یل وآنگاه د. را معلوم گردانند یآن، همه سّر و

ن یذكر ا یش بر دل ویب. ن همه درگذردیباشد مر او را كه از ا ین اشارت حقیا
  .زها نگذردیچ

 یثمره آن نور آن است كه او را بر حد راست. كشف گردد ینور صدق بر و: هفتم
 آن، و نه عـوض خواهـد ین پرستد و نه برایا یش حق را نه براینگاهدارند كه ب

قش بدان خوانند كه یصّد. بدارد ین راستیرا بد یآن نور و. و نه لباس و خورش
  .ش بدان تقرّب نكندیاز هرچه اعراض كرد ب

آن اسـت كـه نگـاه  یكشف كنند ـ كه ثمرة آن نور بـر و یت بر وینور رعا: هشتم
ا و عقبـا اگـر ملـك یـدن یكلـ. دارندة خود او را شناسـد. ند بر خودیداشت حق ب

ك او آرند، خود را یعالم بال را به نزد یاگر كل. ندیب یخود را از آن غن گردد یو
هرچه . همه نظرها را از دل او محو كنند. ند، تا نظر او بر نور باشدیدر آن مبتال نب
بـوده  یرنجـور گردانـد، آن گـره دل و یزیاعتماد افكند، و از چ یزیمرد را بر چ

ر هـر چیبگشا یون نور آن همه گره ها را بر یپس ا. باشد كـه  یزیـد، بدان كه سـّ
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  .فه به دل است و به تابش آن نورین طایا ید، و مجردیبنما
آن اسـت كـه  یثمـره آن نـور بـر و. نـور انابـت اسـت كـه بـر او كشـف كننـد: نهم

ده باشـد و جمـال معرفـت یـق ندیـامـا هنـوز طر. خود بـه حـق یبازگردد از همگ
ن یـدر تابش صـبح رود، و ا یچنانكه كسرود،  یاما به اشارت آن نور هم. افتهین

فـه آن ین طایـدن ایلغز. خطر است یاگر باز افتد سخت. ستیرفتنش را بازآمدن ن
  .باز مانند یو لحظت یبه خطوت یاست كه از رفتگ

آن است كه سّر مناجاتها  یو ثمره آن نور بر و. نور اجابت بر او كشف كنند: دهم
كنـد بـه  یر خود بداند، تا اگر بـا حـق مناجـاتایار حق را از اختیابد، و اختیرا در
  .ار حق كندیاخت
آن اسـت كـه  یو ثمـره آن نـور بـر و. كشـف گرداننـد ینور لطافت بـر و: ازدهمی
و وجـد و وقـت و . دیـدار نمایـد ییرا گـو یدوار حق گردد كه ساعهً فسـاعهً ویام

 .محل باشد نیسُكر و غلبه و انفراد در ا. ن حال باشدیحال كه مرد را باشد در ا
  .چ واقف روزگار خود نگرددیخرب كرده باشد، ه یاما آن تابش او را از آن ب

آن است كه  یو ثمره آن نور بر و. كشف گردانند ینور سعادت را بر و :دوازدهم
كه هـر ،ابدیاز همه اِعراض كل . را مدد باشد یاز همه درگذرد، كه تا سعادت و

و تا در آن تابش مـر . رد از او وا ستده گرددرا نور دگر غالب تر باشد، تا م ینور
، بـدان »ش نظر مكـنیش به قدم كار خویب«: كه یاو را نموده گردد اشارت حق

  .افته باشدیسّر آن نور در خود ن
آن است كـه خـود  یثمره آن نور بر و. كشف كنند یت بر وینور وحدان: زدهمیس

نـاظر آن نـور باشـد، و . ددنگـر یق راه ویـچ عالیند، كه هـین همه مفرد بیرا از ا
و . نـدیدل را بدو بنما ین نورها همه حدهایو ا. ت آورده باشدین والیپشت بر ا

است به نزد او،  یاما وجد، ركن. ندین را بیا یست كه ركنهاین ین دل را مسافتیا

د یــن همــه بایــاش از ادهیــد. ی، و محبــت ركنــیركنــ ی، و حاضــریو وقــت ركنــ
  .ز و تصرف و تصرف كردنی گردد دلش از تمريمتح یدن فریآنگاه در ا. برگرفت
آن است كه چـون  یو ثمره آن نور بر و. كشف گردد ینور جالل بر و: چهاردهم

زهـا یدن آن چیـده و دیگردد، كه از وطن خود رفته و بدوست نارسـ فراق مستوىل
، دل خــوش و وقــت خــوش از مــا یاگــر مــا را خواســتند«: دیــامــده، گویفــرو ن
ت حـق بـوده باشـد، كـه او را از نظـاره دل اسـتده یـو آن خـود عنا. »۸٤ینستدند

آن باشـد تـا واسـطه دل را از خـود بنهـد، و  ین از بـرایو ا. باشند نه دل را از او
فتـه یش فریفـه كـه بـه دل خـوین طایـا. نكند كه حق را به دل دوست دارم یدعو

  .ن بوده استیا ینگشتند برا
آن اسـت كـه  یو ثمـره آن نـور بـر و .كشـف گـردد ینـور عظمـت بـر و: پانزدهم
نـد، یخـود را در آن تـابش ب یك او خرد گردد و محقریهمه مقامها به نزد یبزرگ
  .نيَ المعاشقنيَاكُم مقامَ العارفیو اِ. رَزَقنَااللّهُ. دار گرددینماند از دل ب یزیتا چ
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم 

 رساله الّطيور
  

حمـد بـن محمـد الغـزايل ـ قـدّس اللـه االصفيا، اامام ربّاني، سيد االولياء، قطب
اگرچه مرغان بسـيار بودنـد و خـوي و سرشـت و آواز ايشـان : روحه العزيز ـ گفتا

مختلف بود، و هر يك از ايشـان را كشـش بـه آشـيانه دگـر و منزلگـاه ديگـر بـود، 
ماراالبـد پادشـاهي بايـد : ليكن همگنان با يكديگر ياور شدند و اتفاق كردند كه

پـس . به درگاه وي رويم و حاجت خـويش بـر وي عرضـه داريـمكه به هر وقت 
اتفاق كردند كه هيچكس را كاله مملكت و تخت پادشاهي زيبنده تـر از سـيمرغ 

او را بـه پادشـاهي ببايـد نشـاند، كـه . نيست، و شرايط پادشاهي او را ميسر است
َالشَ«. اگر مابي مالكي در صحرا زندگاني كنيم، در دام دشمن افتيم يطانَ لَكُم اِّن 

  .، و بدان مبتال شويم»عَدوٌّ فَاتَّخِذُوهَ عَدُوّآ
  شهري كه درو سايه سلطان نبود

  ويران شده گير اگرچه ويران نبود
اِنَّ عِبادِي لَيَسَ لَكَ «. و اگر سايه حشمت ملك بر ما نبود، از دشمن ايمن نباشيم

كسـاني كـه بـه  .پـس خـرب پرسـيدند و آشـيان وي طلـب كردنـد» ۸٥عَلَيهِم سُـلطانٌ
ملك سيمرغ در جزيره عزّت : گفتند كه. حضرت رسيده بودند ايشان را خربدادند

آرزوي حضرت ايشان را، يـك انديشـه و يـك همـت . و شهر كربيا و عظمت است
و طوق شوق بـر گـردن افكندنـد، و نطـاق اشـتياق در ميـان بسـتند، و نعلـني . كرد

                                                 
  .من تسلّط نخواهد بود) مخلص(بر بندگان ) ابليس(هرگز تو را  ۱۵/۴۲قرآن  -  ٨٥

كردند تا پيش تخت ملـك شـوند،  طلب در پاي كردند، و به يكبار قصد برخاسنت
و . و از وي خلعت سعادت يابند، و در مرغزار كرم و روضة رضاي وي چرا كننـد

  .زد و راه را به زبان طلب مي جستندآتش شوق از دل ايشان شعله مي
  گفتم كه كجات جويم اي زيبا يار

  گفتا كه دگر به وصل اميد مدار
. خويشنت را در تَهلُكه ميندازيـد: داد كهايشان بر سر اين آتش نشسته، منادي آواز 

و از آشيانه خويش بيرون، كه اگر شما پـاي . »۸٦وَال تُلقُوا بِاَيدِيكُم اِلَي التَّهلُكَهِ«
از آستانه به در نهيد، آسيا بال بر سر شما بگردانند، و پاي شما به كـنج رنـج فـرو 

چون ايـن . كنيدو مصلحت كار شما آن است كه همه در خانه خويش مُقام . شود
  :آرام گشتند و گفتندندا بشنيدند شوق ايشان زيادت گشت و بي

  بل تا بشود ز بهر جاني جانم
  توبه نكنم ز عشق تا توانم

مــا را از آن مقصــد چــاره نيســت، تــا كــه هــالك شــويم پشــت : و همگنــان گفتنــد
  .نگردانيم

  دارد رويچون دوري از آن روي نمي
  رويآن به كه از آن روي نگرداني 

به حكم آنكه شفاي بيماري ما، جز در خدمت نيسـت، و آرزومنـدي مـا بـه شـفا 
و اگـر مـا بـدين سـعادت نرسـيم، آن بـود كـه بـي عقـل و . جز به طبيعـت نيسـت

لَـن يَسـتَنكِفَ المَسِـيحُ اَن يَكُـونَ «. فخر و شرف ما در بندگيست. مدهوش شويم

                                                 
  .و خود را به مهلكه خطر نيفكنيد ۲/۱۹۵قرآن  -  ٨٦



۷۲ 

  .»۸۷عَبدَا للّهِ وَالَالمَلئِكَهُ المُقَرَّبُونَ
  چون زلف تو يك ساعتم آرام مباد

  جز در حلقم حلقه تو دام مباد
  تا نام و نشان عشق باشد به جهان

  جز بنده و عاشق توام نام مباد
العافيـه يف«: پس چون به يكبار به بال همت در پرواز آمدند، منادي آواز داد كه

د، كـه در راه سالمت را به غنيمت داريد، و پا در بيابان بي پايـان منهيـ. »الزاويه
شما درياهابالي خونخوار است كـه عمـق آن را نهايـت نيسـت، و كوههـاي بلنـد 

و . و شـهرهاي گرمسـير و شـهرهاي سردسـير. است كه بلندي آن را غايت نيسـت
اند، و از خطر راه ترسـيدهبسياري از خاليق بدين سبب پشت بدين خدمت كرده

سَمواتِ وَاالَ رضِ وَالجِبالِ فَاَبَنيَ اَن يَحمِلنَهـا وَ الاِنّا عَرَضنا االَ مانَهَ عَلَي«: اند كه
: بر قوت خويش اعتمـاد مكنيـد و بدانيـد كـه. »۸۸اَشفَقنَ مِنها و حَمَلَها االِ نسانُ

هيچ زياني بيش از فرمان بردن دشمن نيست، و روا بود كه تقدير مـرگ راه شـما 
چـون ايـن نـدا . يـدهبزند و شما به مقصود نارسـيده، و از كـوي دوسـت هـيچ ناد

، حرص ايشان زيادت شد و به يكبـار »اَلنّاسُ حَريصٌ عَلي ما مُنِعَ«: بشنيدند، كه
  :بيقرار شدند و به صفت اضطرار گشتند و گفتند

  ما خيمه عاشقي بر افالك زديم
  پس آتشي نيستي در امالك زديم

                                                 
به [نكاف ندارد و فرشتگان مقرب هم هرگز مسيح از اينكه بنده خداست است ۴/۱۷۱قرآن  -  ٨٧

   .معرتفند] بندگي خدا
ما به آسمانها و زمني و كوهها امانت الهي را عرضه كرديم همه از تحّمل آن  ۳۳/۷۲قرآن  -  ٨٨

  .آنها را بپذيرد) ناتوان( امتناع كرده تا انسان 

  در عشق ديل بود سرآمد ما را
  ها شديم و در تاك زديـم در بتكده

ر يـك از ايشـان بـر بـادگير همـت نشسـتند، و لگـامي از عشـق بـر كـام وي پس هـ
كردند، و وي را فرهيخته شوق كردند و پاي در راه نهادند و هوش و قرار و آرام 

  .از خود مي بردند و مي گفتند
  اي بهوش نتوان بودنهر دل شده

  بي نـاله و بي خــروش نتـوان بـودن
  ديل و با درد فراقدر محنت بي

  ن بيــش همـي خموش نتوان بودنزي
بعضـي در . پس پاي در باديه اختيار نهادند كه تا به كنار درياي اضطرار رسـيدند

دريــا غــرق شــدند، و هــركس كــه در شــهرهاي گرمســير خــو كــرده بــود، چــون بــه 
پـس چـون بـه وادي كربيـا رسـيدند، بـاد . شهرهاي سردسير رسيدند هالك شدند

پس . متّن ايستاد و خلقي از ايشان هالك شدندتقدير برخاست و صاعقه عظيم ت
و به جزيره ملك آمدند » ۸۹و قليلٌ مِن عِباديَ الشَكورُ«: گروهي اندك بماندند كه

. و به درگاه عزت او نزول كردند و كسي را فرستادند تا ملك از ايشان خرب دادند
ا پس ملك سـيمرغ فرمـود تـ. و ملك بر تخت عزتّ بود در حصار كربيا و عظمت

: آمديم تا تو ملك باشي كـه: اند؟ گفتند به چه مقصود آمده: از ايشان پرسيدند كه
ــاكَ نَســتَعنيُ« ــدُ وَ اِيّ ــاكَ نَعبُ ايشــان را بگوئيــد كــه مــا : ملــك ســيمرغ گفــت. »اِيّ

پادشاهيم اگر شما گوئيد و اگر نه ـ و اگر گواهي دهيد و اگر نه، ما را به خـدمت 
پس همگنان نوميد شدند و خجل گشتند . ديدو طاعت شما حاجت نيست باز گر
نه روي مقام ديدند و نـه روي بازگشـنت، و . و متحير و سرگردان اندوهگني شدند

                                                 
   .هرچند عدّة قليلي از بندگان ما شكر گزارند ۳۴/۱۳قرآن  -  ٨٩



۷۳ 

  .كارزار است اكنون: گفتند. زدرنج از دل ايشان موج مي
  اين بار دلم ز عاشقي جان نربد

  اينست سزاي آنكه فرمان نربد
  اندر بُنَه دارم از غم اكنون باري

  ه به هيچ روي درمان نربددردي ك
بازگشنت با نوميدي كـار نـامردان : پس همگنان در اين مقام عاجز گشتند و گفتند

بود، و بازگشنت نيز با چندين ضعف و بيمـاري كـه بـه سـبب ايـن راه دراز بـر مـا 
مستويل گشته است ممكن نباشد، كه يك بار ديگر پيغام فرستيم تا باشد كـه مـا را 

پيغام دادند و گفتند كه اگرچه تو از خـدمت مـا بـي . دهدبه حضرت خويش راه 
ــاز نيســتيم، و ايــن درگــاه  ــازي، مــا از خــدمت و دولــت و مملكــت تــو بــي ني ني

  .نيازمندان است، ما را به حضرت خود راه ده
  آريمدر عشق تو دل خود به وفا مي

  آريمبد عهدي را به زير پا مي
  گر تو نكني هيچ خداوندي خويش

  آريمش به جا ميما بندگي خو
برخيزيـد و : پيغام ملك باز آمد كه. ما مهمان كرم توايم، به نظر لطف تو خرسنديم

با كلبه احزان خود شويد كه اين حضرت كربيا و بزرگي است، چشم شـما طاقـت 
تجلي ايـن حضـرت را نـدارد، چنانكـه چشـم خفـاش را طاقـت ديـدن خورشـيد 

مّا تَجَلّي ربُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلهُ دكَّآ و خَـرَّ فَلَ«. نباشد، شما را طاقت حضرت ما نباشد
و به يك بار نوميـد گشـتند و مـدهوش . كار اين بار افتاده است. »۹۰موسي صَعِقآ

                                                 
 قرآن. اي گرفت و مدهوش افتاد رب او به كوه تجلّي كرد موسي را صاعقهپس وقتي  -  ٩٠
۷/۱۴۲.  

شدند و كأس يأس نوش كردند و لباس افالس در پوشيدند و همه دل به قضـاي 
  ۹۱.»الراحه كالموت«: آسماني بنهادند و جان بر كف دست نهادند كه

  ه ز اندوه تو سرباز زنمهر شب ك
  لختــي دگــر از اميــد بر باد دهم

  اي كاش بسوزمي چو پروانه شمع
  كآخر چو بسوختم ز خود با زر هم

ال يَـايىَٔسُ «نوميد مشويد : پس چون نوميدي ايشان محقق شد، منادي آوا داد كه
ايت عزّ مـا موجـب اگر كمال استغناي ما و نه. »۹۲رَوحِاللّهِ اِالَّ القَومُ الكافِرونَمِن

ردّ است، كمال كرم ما موجب قبول است و نزديـك گردانيـدن و چـون شـما قـدر 
بي قدري خويش بدانستيد و از درگاه ما عـاجز گشـتيد و نوميـد شـديد، اليـق بـه 
كرم ما آن است كه شما را به سراي كرم و آشيانه نعم فرو آوريم كه بدين درگـاه، 

درويشـان رسـند، و منـزل درويشـان اسـت و  نيازمندان و محتاجان و مسـكينان و
و براي اين بـود كـه صـاحب شـرح اعظـم . جايگاه نيازمندان و قرارگاه بي كسان

ــه ــي «: الســالم فرمــودعلي ــرنِي فِ ــي مســكينآ واَحشُ ــي مِســكينآ و اَمِتنِ ــمَّ اَحيِنِ اَلّلهُ
و هركه به حقيقت نيازمند و مسـكني اسـت، ملـك سـيمرغ را . »۹۳زُمرهِ المَساكنيِ

  .نديم و جليس و قرين است
پس همگنان با قرار و سكون آمدنـد، و در ريـاض نزهـت فـرود آمدنـد، و لبـاس 

پـس . شادي پوشيدند و در خدمت ملك ايستادند و پيش تخت وي صـف زدنـد
چون حال ايشان قرار آمد و به نظام شد و بـه پادشـاه مقـرّب گشـتند، از يـاران و 

                                                 
  .آسايشي مثل موت نيست -  ٩١
  .۱۲/۸۷قرآن . از رحمت خدا نا اميد نمي گردند اال گروه كافران -  ٩٢
  .خدايا مرا با بيچارگان زنده گردان و با بيچارگان بميران و در زمره مساكني محشور گردان -  ٩٣



۷٤ 

كه در باديه هالك شدند حال به چه رسيد اين جماعت : گفتند. حال او پرسيدند
  آرزومند ديدار ايشانيم و غمخوار ايشان؟ كه 

  از بــس كــه برآورد غمت آه از من
  ترسم كه شود به كام بدخواه از من

  دردا كه ز درد هجرت اي جان جهان
گاه از من   خون شد دلم و دلت نه آ

سـاح تقـدير ايشـان را و آن جماعت ديگر كه موج دريا ايشان را هـالك كـرد و تم
فرو برد، كجايند تا اين قربت و نزديكي ما بينند و بدانند كه چه منصـب يـافتيم و 

  .به كدام درجه رسيديم
  در كف سر زلف يار مي بايد نيست

  بر لب مي خوشگوار ميبايد نيست
  چون دامن وصل تو به دست آورديـم

  زور و زر و روزگـــار مي بايـد نيست
و . »۹٤يف مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر«انـد، حضرت ملـكايشان در : گفتند

اللّـهِ اَمواتـآ بَـل اَحيـاءٌ و ال تَقُولُوا لِمَن قُتِلَ يف سَـبيل. اندزندگي به حقيقت يافته
اللّهِ و رسـولِهِ ثُـمَّ يُدرِكـهُ المَـوتُ و مَن يَخرُج مِن بَيتِهِ مُهاجِراً اِلَي«. »۹٥ عِندَ رَبِهِم

چنانكه كند لطف ما، شـما بـدينجا كشـيد كـه پـاي در . »۹٦اللّهِعَلَي فَقَد وَقَعَ اجرُهُ

                                                 
  .در منزلگاه صدق نزد خداوند مقتدر قرار دارند ۵۴/۵۵ قرآن -  ٩٤
مگوئيد كه آنها كه در راه خدا شهيد شده اند، مرده اند بلكه نزد خدا روزي  ۳/۱۶۹ قرآن -  ٩٥

  .خوارند
هرگاه كسي از خانه خود براي خدا و رسولش هجرت كرده و بيرون آيد و در  ۴/۹۹قرآن  -  ٩٦

   كسي با خداستراه مرگ را درك كند اجر وثواب چنني

باديه طلب نهاديد و ياسمني طلب بوئيديد، دست لطف مـا ايشـان را برداشـت و 
  .اندايشان در حضرت قدّوس و پرده جربوت. به حضرت نزديك گردانيد

  اندر ره عاشقي كم و بيشي نيست 
  بــا هيچكسي زمـانه را خويشي نيست

  كنــده عشق را مالمت چه كنياف
  كني كـار به خواجگي و درويشي نيست

: ما را آرزوي ديدار ايشان اسـت، بـه كـدام طريـق بديشـان رسـيم؟ گفتنـد: گفتند
  .شما هنوز دربند بشريت و قيد اجل و هراسان از كاريد ايشان را نتوانيد ديد

كديگر را ببينيد و چون از اين خدمت فارغ شويد و از آشيانه قالب برپيد، آنگه ي
اما تا مادام كه شـما . »اَلنّاسُ نِيامٌ فاذا ماتوا انتَبَهُوا«: به زيارت يكديگر شويد كه

  .در قفس قالب باشيد و رسن تكاليف بر پاي شما، بديشان نرسيد
  چون رويم زرد ديد آن سبز نگار

  گفتا كه به وصل اميد مدار
  زيرا كه تو ضد ما شدي از ديدار

  داري و ما رنگ بهار تو رنگ خزان
كـه حـال ايـن جمـاعتي كـه بـه حكـم ناكسـي و بـدبختي و عجـز از ايـن : گفتند

كـه ايـن نـه بحكـم عجـز ! هيهـات: خدمت بازايستادند چگونه است؟ گفتنـد كـه
اگـر ارادت مـا بـودي، اسـباب آمـدن . ايشان بود، بلكه به حكم نادوستي ما بود

َ عَدُّوا لَهُ عُدَّهً ولكِن كَرِهَ اللّـهُ انبِعـاثَهُم وَلَواَرادُ والخروجَ الَ«. ايشان ساخته شدي
ــبَّطَهُم ــدمي، لكــن . »۹۷فَثَ ــه خــود نزديــك گرداني اگــر مــا خواســتمي، ايشــان را ب

                                                 
اگر آنها قصد جهاد داشتند، درست مهيّا مي شدند ليكن خداوند كراهت  ۹/۴۷قرآن  -  ٩٧

  .بر انگيزاند پس آنها را باز داشت] براي جهاد[داشت از اينكه آنها را 



۷٥ 

و همانـا كـه شـما گمـان بريـد كـه بـه خـود آمديـد و . نخواستيم ايشان را، برانـديم
گردانيـديم، و آرزومندي شما از ذات شما برخاست ـ نه، لكن ما شما را آرزومنـد 

. »۹۸البَـرِّ والبَحـرِو حَمَلنـاهُم يف«: آرام كرديم، و به نزديك خويش آورديم، كـهبي
چون اين ندا بشـنيدند، كمـال عنايـت ديدنـد و بـه غايـت هـدايت رسـيدند و بـه 

  .»۹۹وَلَتَعلَمُنَّ نَبَاَهُ بعدَ حِنيٍ«: لطف و كرم پادشاه استوار گشتند و ارباب دين كه
  

  فصل
از كسـاني درسـت باشـد كـه ابتـدا . »ما به حضـرت ملـك آمـديم«: ن كهاين سخ 

اما آن كس كه از آشيانه ملك پريده باشد و به نداي ملك بـاز . بدين حضرت آيند
كَ راضـيهً مرضـيهً«: آيد كهآنجا مي هُ اِرجِعِـي اِيل رَبـِّ . »۱۰۰يـا اَيَّتُهَـاالَنفسُ المُطمَئِنـَّ

  گويند چرا شما را خواندند؟  لكن. نگويند كه چرا آمديد؟ بازگرديد
ملك چرا شما را برداشتند و بياوردند؟ و اين بالد بالد قربت و دارالملك كربيـاء 

جَذبَهٌ مِـن «. جواب بر وفق سوال، و سوال بر قدر جذبات ملك. و عظمت است
  .»جَذَباتِ الحَقِ تُوازِي عَمَلَ الثَقَلَنيِ

  فصل
نباشد، گو عهد تازه كن و به طور مرغان هركه را حوصله فهم اين سخنها و نكتها 

آي و بر آشيان مرغان مقام كن و آسـايش روحيـان طلـب كـن تـا سـليمان صـفت 
زبان مرغان، مرغان «كه » ۱۰۱الطيرعُلّمنا منطق«: زبان مرغان بياموزي كه. گردي

                                                 
  و سوار كرديم] مسخّر[و آنها را بر خشكي و دريا  ۱۷/۷۰قرآن  -  ٩٨
گاه مي شويد] بخوبي[ شما منكران بعد از مرگ ۳۸/۸۸قرآن  -  ٩٩   .آ
  .اي صاحبان نفس مطمئنه برگرديد به سوي ربتّان خشنود و راضي ۸۹/۲۷قرآن  -  ١٠٠
  .به ما زبان پرندگان آموختند ۲۷/۱۶قرآن  -  ١٠١

. و تازه كردن عهد، به تازه كردن باطن است از جمله آلـودگي و خباثـت. »دانند
پس از آن مالزم اوقات نماز باش، . ر از جمله نجاسات و احداثو طهارت ظاه

انـد يـا بيـدار و زبان را جز به ذكـر حـق مگـردان، كـه خلـق يـا در خـواب غفلـت
و اگـر در خـواب غفلـت. »۱۰۲فَاذكُرُونِي اَذكُركُم«: اند كهذكراند و بر كشيده حق

هركه بيدار ذكـر گشـت قـرين . اَنفسهُم» ۱۰۳نَسُواللّهَ فَنَسِيَهُم«: اند كهاند، رانده حق
ــهُ «كــه  ۱۰٤ســلطان شــد ــوَ لَ ــهُ شَــيطانآ فَهُ و مَــن يَعــشُ عَــن ذِكــرِ الــرّحمنِ نُقَــيِّض لَ

و آدمي در هيچ حالت ازيـن دو معنـي خـايل نيسـت، و آن اثـر بـر وي . »۱۰٥قَرينٌ
يُعرَفُ المُجرِمونَ «: گاهي اين صفت در حق وي درست ميشود كه. ظاهر ميشود
. »۱۰۷سـيماهُم يف وجُـوهِهِم مِـن اَثَرِالسُـجودِ«: ـ و گاه اين صفت كـه» ۱۰٦بِسِيماهُم

يَـومَ «. حق تعايل توفيق كرامت كند، و بر راه راست و حقيقت كار هـدايت دهـد
تمّـتِ الرسـاله بعونِاللّـهِ و . »۱۰۸اللّـهَ بقلـبٍ سَـليمٍاليَنفَعُ مالٌ و البَنُونَ اِّال مَن اَتَـي

  .توفيقهِ

                                                 
  مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم ۲/۱۵۲قرآن  -  ١٠٢
  .هركه ياد من كند همنشني من است -  ١٠٣
  .»اَنَا جَليسُ مَن ذَكَرَنِي« -  ١٠٤
  .گردد هركه از ياد خدا اعراض كند شيطان را بر انگيزيم تا همنشني وي ۴۳/۳۶قرآن  -  ١٠٥
  .مجرمني به صورت شناخته مي شوند ۵۵/۴۱قرآن  -  ١٠٦
  .پديدار است] نورانيّت[بر سيماي آنها از اثر سجده نشانه هاي  ۴۸/۲۹قرآن  -  ١٠٧
ان نمي كنند مگر آن روزي كه مال و فرزندان هيچ يك سودي به حال انس ۲۶/۸۹قرآن  -  ١٠٨

  .كس كه با دل پاك به درگاه خدا روي آورد



۷٦ 

  الّطيور ةرسال
  
هُ . تَمَعَت أَصنافُ الطُّيورِ علـي اخـتالفِ أنواعِهـا و تَبـأيُنِ طِباعِهـااِج و زَعَمَـت أَنـَّ

وَاتَّفَقُوا أنَّهُ اليَصلَحُ لِهذَا الشَّأنِ اِالَّالعَنقاءُ و قـد وَجَـدُوا الخـربَ . البُدَّ لَها مِن مَلِكٍ
فَجَمَعَتهُم داعيهُ الشّوقِ . ئرِعنِ استِيطانِها يف مواطنِ العِزِّ و تَقَرُّرُها يف بعضِ الَجزا

فَصَمُّوا العزمَ علَـي النُّهـوضِ اِلَيهـا واالِ سـتِظاللِ بِظِلِّهـا والمُشُـول . و همّهُ الطّلبِ
  :فَتَناشَدُوا فَقالُوا. بِفنائِها االستِعباد بخدمتها

  الدّارِ مِن ليلي نُحيَيِّهاقُومُوا اِلَي
  نَعَم و نَسأَلَهُم عن بعضِ أَهلِيها

  :و اِذَا اال َشواقُ الكامِنَه قد بَرَزَت مِن كمنيِ القلوبِ، و زَعَمَت بِلِسانِ الطّلبِ
  أالَرضِ أَبغِي وصالَكُمبأَيِّ نَواحِي

  و أنتُم مُلوكٌ ما لِمَقصَدِكُم نَحوُ
ــادِي ــم بِمُن ــبِو اِذاهُ ــن وَراءِ الحُجُ ــادي مِ ــب يُن ــي «: الغي ــدِيكُم اِلَ ــوا بِأَي وال تُلقُ

الزِمُـوا أَمـاكِنَكُم، وال تُفـارِقُوا مَسـاكِنَكُم، فَـاِنَّكُم اِن فـارَقتُم أَوطـانَكُم . »كَهِالتُّهلُ
  .ضاعَفتُم أشجانَكُم، فدُونَكم والتَّعَرُّض لِلبالءِ، والتَّحَلُّل بِالفَناءِ

  اِنَّ السّالمهَ مِن سُعدي وَ جارَتِها
  أن ال تَحُلَّ علي حالٍ بِوادِيها

نِـداءَ التَّعَـذُّرِ مـن جنـابِ الجـربوتِ، مَـا ازدادُوا اِّال شـوقآ و قَلِقـآ، و  فَلَمّا سَـمَعُوا
  :تَحَيُّرآ و أَرِقآ، و قالُوا من عِندَ آخرهم
  ولَو داواكَ كلُّ طبيبِ اِنسٍ

  بغَيرِ كالمِ ليلي، ما شَفاكا

  :و زَعَمُوا
  اِنَّ المُحِبَّ الَّذِي ال شيء يَقنَعُهُ 

  ي بهِ الّدارأَو يَستَقِرُّو مَن يَهو
الطّلبِ اهتِزازاً مِنهُم اِيل الجنون، فَلَم يَتَلَعَّثُمُوا فِيثُمَّ نادي لَهُمُ الحَنني، و دَبَّ فيهِم

بَنيَ أَيدِيكُمُ المَهامه القَـيح، والجِبـال الشّـاهِقَه، والبِحـار : فقيلَ لَهُم. بُلوغِ االَ ربِ
ه، المُغَرَّقَه، و أماكِنِ القُرّ، و مسـاكن الحَـ رّ، فَيُوشَـكَّ أن تَعجِـزُوا دُونَ بلـوغ االَمنيـّ

ــاالحري بِكُــم مســاكنه أو كاراالوطــار، قبــلَ أن يَســتَدرِجكم  ــه، فَ ــرِمكم المنيّ فَتَختَ
  :و اِذا هم اليَصغونَ اِيل هذَالقولِ و اليُبالونَ، بَل رَحَلُوا و هُم يَقُولونَ .الطّمع

  فَرِيدٌ عَنِ الخُالّنِ يف كلِّ بلدهٍ 
  ا عَظُمَ المَطلوُبُ قَلَّ المُساعِدُاِذ

فَامتَطي كلُّ مِنهُم مَطيّهَ الهمّهِ، قد اَلجَمَها بِلِجامِ الشّوقِ، و قَوَّمَها بِقَـوامِ العِشـقِ، و 
  :هو يَقُولُ

  أُنظُر اِلَي ناقَتِي يف ساحَهِ الـوادِي
  شديدهٌ بِالسُّري مِن تحتِ مَيّادِ 

  أو عَدَهااِذا اشتَكَت مِن كَاللِ البَنيِ 
  روحُ القُدومِ فَتَحيا عِندَ مِيعادِ 

  لَها بِـــوَجهِك نــورٌ تَستَضيِيءُ بِهِ
  و يف نَوالِكَ مِن أعقابِها حادِي

فَهَلَـكَ مَـن كـانَ مِـن . فَرَحَلُوا مِن مَحَجَّهِ اال ختيارِ، فَاستَدرَجتَهُم بحدِّ االِ ضـطرارِ
و تّصَـرَّفَت . ن كانَ مِن بالدِالبَردِ يف بالدِ الحَرٍّبِالدِ البحَرِّ يف بالدِ البَردِ، و ماتَ مَ

ه قليلـه . فِيهِم الصَّواعِقُ، و تَحَكَّمَت عليهمِ العَواصِفُ حتّي خَلَصَت مِـنهُم شـرّ ذِمـَّ
وَالتَمَسُـوا مَـن يُخبِـرُ عَـنهُم . و نَزَلُـوا بِفَنائِـهِ، وَاسـتَظَلُّوا بِجنابِـهِ. اِيل جزيرهِ المَلِـكِ
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فَتَقَدَّمَ اِيل بعـضِ سُـكّانِ . فَأَخبِرَ بِهِم. و هو يف أَمنَعِ حِصنٍ من حِمَي عِزَّهٍ الملِكَ ـ
ــي الحضــورِ؟ فقــالُوا: الحضــرهِ أن يَســأَلَهُم ــم علَ ــذِي حَمَلَهُ ــرنا لِيَكــونَ : مَاالَّ حَضَ

م أو ذَهَبتُم، ال فَنَحنُ المَلِك، شِئتُم أَوأبَيتُم، جِئتُ. أَتعَبتُم أنفُسَكُم: فقيلَ لَهم. مَلِيكنا
  .حاجهَ بِنا اِلَيكُم

ا . و خابت ظُنُونُهُم، فَتَعَطَّلُـوا. فَلَمّا أَحَسُّوا بِاالِستغناءِ والتَّعَذُّرِ، أَيسُوا و خَجِلُوا َفلَمـّ
فقـد تَحاذَلـتِ القُـوي، . الرّجوعِشَمَلَتهُمُ الحيرهُ، و بَهَرَتهُمُ العِزَّهُ، قالُوا السبيلَ اِلَي

واَنشَأُوا يَقولـونَ . ا الجَوي، فَليتَنا تُرِكنا يف هذِه الجزيرهِ لَنَموتُ عن آخرِناوأَضعَفَن
  :هذهِ االَبيات

  أَسُكّانَ رامَهٍ هل مِن قِريً
  فَقَد دَفَعَ اللَيلُ ضَيفآ قُنُوعآ

  كَفاهُ مِنَ الزّادِ أن تَمَهَّدُوا
  لَهُ نَظَراً و كالماً وَسِيعاً 

  :الدُّعاءِ، و أَشرَفُوا علَي الفَنَاءِ، و لَجَأُوا اِلَيهذا و قد شَمَلَهُمُ الدّاءُ
  ثَمَلٌ نُشاوِي بِكَأسِ الغَرامِ 

  فَكلٌّ غَدا الِ َخِيهِ رَضِيعا
فَلَمّا عَمَّهُمُ اليَأسُ، و ضاقَت بِهِم اال َنفـاسُ، تَـدارَكتَهُم أنفـاسُ اال ِينـاسِ، و قيـلَ 

. »يَيأَسُ مِن رَوحِ اللّهِ اِالَّ القَومُ الكـافِرونَال«اليَأسِ ـ فال سبيلَ اِلَي! هيهات: لَهُم
. فَاِن كانَ كمال الغني يُوجَبُ التَّعَزُّزَ والرَّدَّ، فَجمالُ الكَرمِ أوجَبَ السَّماحهَ والقبولَ

العجـزِ عـن معرفـهِ قَـدرِنا، فَحَقيـقٌ بِنـا اِيـواؤُكُم فَهـوَ فَبَعدُ أَن عَرَفتُم مِقـدارَكُم يف
. و منزل النِّعَمِ، فَاِنَّهُ يَطلُبُ المساكنيَ الَّذينَ رَحَلُوا عَن مسـاكِنَهِ الحُسـبان دارُالكَرَمِ

و مَـنِ . »أَحيِنِـي مِسـكينآ و أَمِتنِـي مِسـكينآ«: و لَوالهُ لَما قالَ سَيّدُ كُلِّ و سـابِقهم
  .استَشعَرَ عدم استحقاقِهِ، فَحَقيقٌ بالمَلِكِ العَنقاء أَن يَتَّخِذَهُ قَرِينآ

فَلَمّا استَأنَسُوا بعدَ انِ استَيأَسُوا، وانتَعَشُوا بعدَ أَن تَعَسُوا، وَ وثَقُوا بفيضِ الكـرَمِ، و 
مَاالخَرب عن أقـوامٍ قُطِعَـت بِهِـم : اطمأَنُّوا اِيل دُورِ النِّعمِ سَأَلُوا عن رُفقائِهِم، فقالُوا

  دِيَهٌ؟ المَهامِهُ وَاالَ ودِيهُ، أمَطلُولٌ دِماؤُهُم أَم لَهُم
اللّهِ و رسولِهِ ثُمَّ يُدرِكـهُ و مَن يَخرُج مِن بَيتِهِ مُهاجِراً اِلَي«! هَيهات! هَيهات: فقيلَ

اِجتَبَتهُم أَيادِي االِ جتباءِ، بعدَ أَن اَبادَتهم سَطوَهُ . »اللّهِالمَوتُ فقد وَقَعَ أجرُهُ علَي
  .»اللّهِ أَمواتاً بَل أَحياءٌ وال تَقُولُوا لِمَن يُقتَلُ يف سبيلِ«. اال ِبتالءِ

الـدَّيارِ، بـلِ فَالَّذِينَ غَرَقُوا يف لُجَجِ البِحارِ، و لَم يَصِلُوا اِلَـي الـدّارِ، وال اِلَـي: قالوا
  .التَقَمتَهُم لَهَواتُ التَّيّارِ

ذِي فَالـَّ. »وال تَحسَبَّن الَّذِينَ قُتِلوا فِي سَبيلِ اللّهِ أمواتآ بـل أَحيـاءٌ«! هيهات: قيل
جاء بِكُم و أماتَهُم أَحياهُم، والَّذِي وَ كَّلَ بِكُم داعيهَ الشّوقِ حتّيَ اسـتَقلَلتُمُ الفَنـاء 
وَالهالكَ يف أَريَحِيَّهِ الطّلبِ، دَعاهُم و حَمَلَهُم، و أَدناهُم و قَرَّبَهم، فَهُم يف حُجُـبِ 

  .»كٍ مُقتَدِرٍفِي مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَلِي«. العِزَّهِ و أستارِ القدرهِ
  فَهَل لَنا اِيل مشاهَدَتِهِم سَبيلٌ؟: قالُوا
فَاِنَّكُم يف حجابِ العزّهِ و أستارِالبشريهِ، و أَسرِاال َجَلِ و قيّدِهِ فَاِذا قَضَيتُم . ال: قيل

  .أوطارَكُم، و فارَقتُم أوكارَكُم، فَعِندَ ذلكَ تَزاوَرتُم و تَالقيتم
  م اللُؤمُ والعجزُ فَلَم يَخرُجُوا؟وَالَّذينَ قَعَدَ بِهِ: قالُوا
و لَو أرادُوا الخروجَ الَ عَدُّوا لَـهُ عُـدَّهَ، و لكِـن كَـرِهَ اللّـهُ انبِعـاثَهُم «! هيهات: قيلَ

أنتُم بِأَنفُسِكُم جِئتُم . و لَوأَرَد ناهُم لَدَعَوناهُم، ولكِن كَرِهناهُم فَطَرَدناهُم. »فَثَبَّطَهُم
و «. نتُمُ اشتَقتُم أَم نَحنُ شَوَّقناكُم؟ نَحنُ أَقلَقناكُم فَحَمَلنـاكُمأم نَحنُ دَعَوناكُم؟ أَ

  .»البَرِّ والبَحرِحَمَلناهُم فِي
فَلَمّا سَمعُوا ذلكَ، وَ استَأنَسُوا بكمالٍ العنايهِ و ضَمانِ الكِفايهِ، كَمَـل اهتِـزازُهُم، و 

ــأَنُّوا و سَــكَنُوا وا حقــائقَ اليقــنيِ بــدقائقِ التّمكــنيِ، و واســتَقبَلُ. تَ�َمَّ وُثُــوقُهُم، فَاطمَ
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  .»وَ لَتَعلَمُنَّ نَبأَهُ بَعدَ حِنيِ«فارَقُوا بدوامِ الطّمأنيَنهِ اِمكان التَّلوينِ، 
  

  فصل
: أَتَري هل كانَ بنيَ الرّاجع اِيل تِلكَ الجَزيرهِ و بنيَ المُبتَديءِ مِن فـرقٍ؟ انَّمـا قـالَ 

ايل عيشـهِ اال صـليِّ. ئآمَـن كـانَ مُبتـدِ. »جِئنا مَلِكنا« ا مَـن كـانَ راجعـآ  يـا «: امـّ
داءِ، كيـفَ يُقـالُ لَـهُ. »أَيَّتُهَاالنَّفسُ المُطمَئِنَّهُ اِرجِعِي لِـمَ جِئـتَ؟ : فَرَجَعَ بسماعِ النـّ

لِمَ حَمَلـتَ اِيل تِلـكَ الـبِالدِ و هـي بـالدُ القربـهِ؟ : لِمَ دَعَيتَ؟ البل فَيقولُ: فيَقولُ
  .السّؤالِ، والسّؤالُ علي قدرِالتَّفَقُّهِ، والهُمومُ بقدرِ الهِمَمِ والجوابُ علي قدرِ

  
  فصل

هِ هِ الرّوحانيـّ هِ وأَريَحِيـَّ . مَن يَرتَـاعُ لِمِثـلِ هـذهِ النُّكَـتِ فَليُجَـدِّدِ العَهـدَ بطـورِ الطَّيرِيـَّ
  .فكالمُ الطُّيورِ اليَفهَمهُ اِّال مَن هو مِنَ الطّيورِ

زمهِ الوضوءِ، و مراقبهُ أوقاتُ الصّالهِ، و خلـوهُ سـاعه الـذِّكرِ، و تجديدُ العهدِ بِمال
. »فَاذكُرُونِي أَذكُركُم«: البُدَّ مِن أَحَدِ الطَّريقَنيِ. فهو تجديدُ العهدِ الحُلوِ يف غفلهٍ

و . »أَنَـا جلـيسُ مَـن ذَكَرنِـي«: فمَن سَلَكَ سبيلَ الـذِّكرِ. »نَسَواللّهَ فَنَسِيَهُم«: أو ـ 
و مَن يَعشُ عن ذِكرِالرّحمانِ نُقَيِّض لَهُ شـيطانآ فهـو لَـهُ «: سَلَكَ سبيلَ النسيانِمَن 
  .»قَرينٌ

وابن آدم يف كّل نَفَسٍ مُصَحِّحٍ أَحَدُ هاتَنيِ النّسبتَنيِ، والبدَّ يَتلُوهُ يومَ القيامـهِ أَحَـدُ 
م يف وُجُـوهِهِم مِـن أَثـرِ سِيماهُ«: أو. »يُعرَفُ المُجرِمونَ بِسِيماهُم«أما : السِّيماىَٔنيِ
  .»السُّجودِ

. التّحقيقِ، و طَوي لَكَ الطّريقَ، اِنَّهُ بذلكَ حَقيـقٌأَنقَذَكَ اللّهُ بِالتّوفيقِ، و هَداكَ اِلَي
  .اللّهُ عَلي سيّدِنا محمّد و علي آلهِ أجمعنيَوالحمدُ لِلّهِ ربّ العالمنيَ، و صلَّي
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  عينيّه
  مامِ أحمد الغزّايلْ اِيل عنيِ الْقضاهِ الهمدانيّ رسالة لِلشيخِ اال

  
  جامع العلوم و المعارف و مجمع الكرامات و المكاشف العالم العالي حضرت

 شيخ احمد غزالي طوسي 

   طاب ثراه
  
   
  
  

  یدكرت علیمحمّد صابر :به كوشش
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  الرّحمن الرّحیمبسم الله  
  

  ۱۰۹.و رحمه و بر كاته  القضاهِنيالْولدِ اْالَٔعَزع یعلَ سالم ُاللهِ تعاىل
و « تعـاىل و قـالَ ۱۱۰الیربـه سـب انّ هذه تذكرهُ، فمن شاء اتخذ اىل: تعاىل قال اَللهُ

و  ۱۱۱»هُمْ مَشكوراًیها، و هوَ مُؤمِن فَأُولَئِكَ كانَ سعیلَها سَعْ یمَن أرَادَ أالَخِرهَ وَ سَع
امــهِ یومَ الْقیــشــهً ضَــنْكاً، و نَحْشُــرُهُ یفَــانَّ لَــهُ مَع یو مَــن أعــرَضَ عــن ذِكــرِ«: قــالَ
ا  ۱۱۳فَ لِمَن اَعْـرَضَ عـنِ الْمـذكور؟یهذا لِمَن أعْرّضَ عن الذَّكرِ، فك ۱۱۲»یأعْم أمـّ
  : بعد

  دَ الْكُبَراءِ قوالً مطلقاً یا سَی
  ۱۱٤شَهِدَتْ بذلكَ ألْسُنُ الْحُسّادِ 

                                                 
  مكاتبه با عني القضاة همداني - ۱۰۹
 یپروردگـارش راهـ یاست، پس هر كه خواهد به سو ین پندیكه ا یبه درست«: ۷۳/۱۹ـ قرآن  ۲

 .دريفرا گ
آنها آن كوشش كرد، او مومن است، پس  یكه آخرت را خواست، و برا یو كس« ۱۷/۱۹ـ قرآن  ۳
 .شان مقبول باشدیسع
م، و او را ريگـ یرا به او سخت م یگرداند، همانا زندگ یاد من رویو آنكه از « ۲۰/۱۲۴ـ قرآن  ٤

 .كنم ینا محشور میامت نابیروز ق
كه از خود خـدا  یاست كه از ذكر خدا رو گرداند، پس حال كس یكس یاز برا] ة باالیآ[ن یـ ا ٥
 گرداند چگونه است؟  یرو
 ین سـخن شـهادت مـیحاسدان به ا یكه زبانها/  ن قول مطلق استیسرور بزرگان كه ا یـ ا ٦

  .دهند

. اِجْتنِابِهِ یكَ، و أعانَكَ علی لكَ ما علنيَو بَ. لهُ لِمالَكَ، و، وفَقَّكَ الِ كتِسابِهِنبَّهَكَ ال
وَ . كَ فتنـهًیكَ محنهً، و ال قَدَّرَ علیو كفاكَ مَؤُنَهُ الَمؤنه بِمَعونَهِ اْلمَعونَهِ و الجَلَبَ اِل

كَ بالسّـالمهِ، . هیكُلَكَ علهِ، وَ هْجُمْ بیوَ اقْبَلْ بقلبِكَ اِل. دِ نَفسِكَیفكَّكَ مِن ق وَ عَمـَّ
هِ و یـهِ، و ال أخَالكَ مِنَ الْكفایاطَهِ و الهدایأْ َمْرَكَ بالْحِ یو خَصّكَ بالْكِرامهِ، وَ تَوَّل

  ۱۱٥.هِیذلكَ و الْقادرُ عل یاِنَّهُ ولُّ. هِیالعنا
َ نَّ «و  ۱۱٦.»هیـعْنِی عنِ العبدِ اشْتِغالُهُ بمـا ال تعاىل أَ نَّ عالمهَ اِعراضِ اللهِ«: اِعْلَمْ اِ

هِ یـأ َنْ تَطـولَ عل ی مـا خُلِـقَ لَـهُ، لَحَـرِريِغـ یامْرِءٍ ذَهَبَتْ ساعهُ مِـن عُمـرِهِ فـ ]كُلَّ[
ارِ یتجَهزً اِلَـیهُ شَرَّهُ، فَلْريُغْلِب خی و لَمْ نيَمَن جاوزَ اْالَٔرْبع«و  ۱۱۷.»حسرتُهُ  ۱۱۸.»النـّ

َ اللهُ اِل سَنَهً، فقد نيَمَن عَمَّرَهُ اللهُ سِت«و  كـه  یاگر نـه آنسـت ۱۱۹.»الْعمرِ یهِ فیأَ عْذرَ
َ  خالصة عصر نةیس منشـرح اسـت، و اسـتماع  ید ربّـانییـبـه تأ دَهُ اللهُ بالطّاعـهِیأَ 

                                                 
و آنچه . دهد و تو را در اكتساب آن موفق بدارد یـ خداوند از آنچه سود تو است تو را آگاه ۷

شـت را یمع یو سـخت. از آن كمـك كنـد یتو روشن گرداند، و تو را بر دور یان توست برایكه ز
ر یان تـو تقـدیـرا بـه ز یاورد، و فتنـه ایش نیتو پ یبرا یمحنت. ت كندیودش از تو كفاخ یاریبا 

او آر، و بـا تمـام وجـودت بـه  یو تا با تمام قلبت رو بسـو. و تو را از بند نفست آزاد كند. نكند
. و خداوند تمام وجودت را به سالمت دارد، و تو را به كرامت مخصوص گردانـد. سمت او رو
ت خـود كنـار نگـذارد، یـت و عنایـكند، و تو را از كفا یت سرپرستیو هدا یبا نگهبان و كار تو را

  . همانا اوست سرپرست توانا بر تو
 یده ایـمشـغول كنـد كـه فا یزیـن است كـه او را بـه چیبر گرداندن خدا از بنده ا یـ نشان رو ۸ 

 ) ید بغدادیخ جنینقل از ش(. ندارد
د كـه همـه یده شـود، فـوت شـود شـایـكه نه از بهر آن آفر یراز عمرش در كا یـ هركه را ساعت ۹ 

 .عمر در حسرت گذراند
 پس او را بگو آماده دوزخ شو.  او بر شرّش غالب نشودريـ هركس سن او به چهل برسد و خ ۱۰
 نماند] یجز عذر به خدا[چ یرا ه یبداد، و یهر كه را خدا شصت سال زندگان ـ ۱۱
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ذلِـكَ «، و جواذب همم را به دل قابل و به جـان مسـتقبل، و ۱۲۰موعظ را منفَسِح 
ان یچه، طعم نصح حقگو .ین راز نامه نگشادمی، و ا۱۲۱»شاءُیهِ مَن یؤْتیفضلُ اللهِ 

محبوب طبع، و حرص بر ممنـوع غالـب،  یدر كام هوا پرستان تلخ است، و مناه
اسُ عـن فَـتَّ یـاللهُ عل یصل قال. ن سبب متبوعیو مكروه بد هِ و سَـلَمُ لَـوْ مُنِـع اَلنـّ

 ۱۲۳یران نَویو محبت حقگو. ۱۲۲»ءًیهِ شَیناعنهُ األِ و فیما نُهِ: الْبَعْرُهِ، لَفتَوَها، قالُوا
متعرضـان  ۱۲٤است كه جز در مشـكات ید، و نُوریاین یاست كه شكوفة هر درخت

  . نفحات قدم نتابد
  دیز نگویشعر دالو یهر دلشده ا

  .دیراه خرابات نپو یهر گمشده ا
انَّ قـولَ الْحـقَّ لَـمْ  و. دار كند، امـا مـرده را سـود نـداردیحت دل خفته را بیو نص

 ۱۲٦»أ َخُــوكَ مَــن حَــذَّرَكَ مِــن اَلــذّنوبِ« ومشــهور اســت،  ۱۲٥»قاًیصــد یتْــرُكْ لِــی
شـنود، و  یمـ ۱۲۷»ه بـرّبیـسَلَّمُ علیأوّلُ مَن  د كه بشارتیبا یعُمَروار مرد. مذكور

                                                 
 ـ گشاده دل  ۱۲
 . دهد یبه هر كه بخواهد م یآن است فضل خدا.  ۵/۵۷/ ـ قرآن  ۱۳
سـت یمـا از آن ن ینه: ندینه بشكنند و بگویـ اگر مردم را از شكسنت پَشك شرت باز دارند، هر آ ۱٤

 .كه در شكسنت آن است  ینفع یجز برا
  ـ غنچه ۱٥
 . چراغ، چراغدان یـ جا ۱٦
  .گذارد ینم یباق یمن دوست یـ گفنت حق برا ۱۷
 است كه تو را از گناهان باز دارد   یر تو كسـ براد ۱۸

  .كه ربّش بر او درود و سالم فرستد یـ اول كس ۱۹ 

؟ و ۱۲۸»ّنيرسولُ اللهِ مَـعَ الْمنـافق یهَل ذَكَرَنِ«رود كه  یفَه میشب به در خانة حُذَ
  ۱۲۹.»نيَاِمامَ الْمسلم بِالنّارِ یخَوَّفْنِ«د كه یگو یبه روز كَعْب اَحبار را م

  مانم یگه در بر تو به پادشاه
  مانم یگه بر در تو به دادخواه

مَـن اِذا زُجِـرَ لَـمْ  ی فـريالخـ«و . دیـمان اسـت و رجـاء مركـب مریترس حصار ا 
  :امّا وثوق غالب آمد و اعتماد راجح، كما قبل. ۱۳۰»نْزَجِری

  سنا، فقلوبُنایلقد صِرتَ مِغناط
  ۱۳۱ريُ كِ تَسیاها اِلیلِجَذبِكِ، ا

هٍ، اِنَّمـا هِـیلَ یاْألَ رضِ أَ وانِ یفِ اِنَّ الِلهِ تعاىل« . الْقلـوبُ یسَتْ بِـذَهَبٍ و ال فَضـَّ
نِ، و أصـفاها یالدَّ یأَ صْلَبُها فِ: یأ َ . مارَقَّ و صفا و صَلُبَ اللهِ تعاىل فَأَ حبَهُا اِىل

   ۱۳۲.»نيَالْمسلم ی، و أَ َرَقُها علَنيِقیالْ یف
ت ارادت اسـت، و جملـة یار سـرتدن بـدایلوح دل از اغ  ز روزگار كهیعز یبدان ا

و . ك آرنـدیـبا دو كنند، و جملة خـواص بـر آن تـا هـزار بـا  یكیعوام بر آنند تا 
ن یـبـه چـه اعتمـاد ا. ۱۳۳»وادٍ أَ هْلَكَـهُ یبـال اللـهُ بِـأ َ یمَنْ تَشَعَّبَتْ بهِ الهُمُوم لَمْ «

                                                 
  . ذكر كرده استنيا رسول خدا مرا جزو منافقیـ آ ۲۰
 امام مسلمانان مرا به آتش دوزخ برتسان  یـ ا ۲۱
 ستد وجود نداردیكه هر گاه باز داشته شود، باز نا یدر كس یريـ خ ۲۲
 .كند ی مريتو س یجذب تو به سو یما برا ی؛ پس قلبهایس ما شدیمغناطـ تو  ۲۳
ن، یـصلب تـر در د] كه[مردمان است،  ی آوندهاست و آن دلهانيرا در زم ـ همانا حق تعاىل ۲٤

 .باشد) مسلم( و تنگ تر بر برادران ینيتر در تع یو صاف
هالكـش  یاز او گرفتـه و بـه وادبسـپارد خـدا مـدد را ] ایدن[ـ هر كه افسار دلش را به اسباب  ۲٥
 .)امرب استیث از پیحد(. كشاند یم
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باشد  ۱۳٤ؤْمِنونَ؟یث بعدَهُ یحد یقتَرَبَ أَ جَلُهُم، فَبِأ َ كُونَ قَدِ ایأَ نْ  یعَس«غرور؟ 
. چ عذر نباشدی، و هیزاد بمان ید، و كار ناساخته و بی در آنيكه اجل ناگاه از كم

  ۱۳٥.و ال تَغْتَرَ بسالمهِ الْوقتِ
  لِ مسروراً بِأ َوَلِهِ یارا قِدَ الّلی

  ۱۳٦طْرُقْنَ أ َسحارا یاِنَّ الْحوادثَ قد
  كَ عِشاءُ ساكنُ غُرَّنْیو ال 

  ۱۳۷اتِ السَّحرِ یبِالْمنَ یوا فِیقد
چ یبـه هـ. نیـد ۱۳۹»دْیاِنَّ بَطْـشَ ربَـكَ لَشـد« است، نيقی ۱۳۸»اِذا وَقَعَتِ الْواقعهِ«
ار یـاخت یرا بـر بـاق یزها بازماندن موجب غرامـت اسـت، و فـانیز از جملة چیچ

  . كردن مثمر ندامت
  ش طلب خواهد كردیگر عشق حق خو

  او ادب خواهد كردا كه یبس مدّع
  زبان مَمَّر صدق است و دل مَمَّر حقّ 

  نَفْسِكَ بابَ الْحُجهِ  یاِغلْق عل
  ۱٤۰قلبِكَ بابَ الْجاجهِ یوَ افْتَحْ عل

                                                 
 یمان میك باشد پس به كدام سخن پس از آن ایقتاً اجلشان نزدید كه حقیشا.  ۷/۱۸۴ـ قرآن  ۲٦

 .آورند
  .ـ به سالمت وقت مغرور مباش ۲۷
گاه باش كه حوادث گاه یكه در اول شب شاد خفته ا یـ ا ۲۸  .دیدر سحرگاهان در آ یآ

 .رسد یمرگ در سحرگاهان م ،ب ندهدیـ شب ساكن تو را فر ۲۹ 
  ید چه واقع شدنیواقعه رس یوقت ۵۶/۱ـ قرآن  ۳۰
 .نه سخت استیكه گرفنت پروردگار تو هر آ یبدرست ۸۵/۱۲ـ قرآن  ۳۱

خوانـدگان را  ۱٤۱»یلَهُـمُ الْبُشْـر«: چنانكـه. یله مگو، رخنه مجـویحواله مكن، ح
و . در راه اســت رانـدگان را هـم ۱٤۲»نيَوْمئِــذٍ لِلْمجـرمی یال بُشْـر«همـراه، اسـت، 

جودِ یماهُمْ فــیسِـ« عْــرَفُ المجرمــونَ ی «ان اســت، یــب ۱٤۳»وُجــوهِهِمْ مِــن أ َثُــرِ السـُّ
 یخود پسـند نمـ. ۱٤٤»یفال تُزكُّوا أَ نْفْسَكُمْ هُوَ أَ عْلَمُ تَّق«. نشان است» ماهُمْیبِسِ
ــبا ــند بای ــدا پس ــد، خ ــودی ــ. د ب ــر خــود پوش ــو ب ــر ت ــتیده نی، پوشــیده ایاگ . یس
  ۱٤٥.»ريُرَجُوا فَاِنَّ النّاقِدَ بصالتَتَبَهْ«

  كه كند ینكند غلط، شمار ارمی
  كه كند یارینكند، در اخت یجور

اِسْتَوُوا رحمكُمُ «: به جماعت آوردم و گفتم یدر وقت نماز رو«: دیمجــاهــد گو
اسَ باالسْـتِواءِ؟  یتَ أَ نْتَ حتَّیهَلِ اسْتَوَ«: ـــدم كــهیندا شن. »اللهُ اِنْ لَـمْ تأْمُرَ النـّ
  ۱٤٦» التغتّر بثَناءِ النّاسِ فَاِنَّ الْعاقبهَ مبهمهّ«لَ یو ق. »عْرِفْكَ هؤُالءِ، فَأ َتاَالَٔ عْرِفُكَی

   دل من گرچه فراوان داندنيمسك
  ماند یدر دانش عاقبت فرو م

                                                                                                            
 در حجّت را بر خود ببند و در حاجت را بر قلبت بگشاـ  ۳۲
 شان راست بشارت یمر ا ۱۰/۶۴ـ قرآن  ۳۳
 . ستین یگناهكاران در آن روز بشارت یبرا ۲۵/۲۲ـ قرآن  ۳٤
 شوند یما شناخته میهمچنانكه گناهكاران به س. ـ و چنانكه در صورتشان نشان سجده است ۳٥
 . زكار شدید، او دانا تر است به آنكه پرهیتان را پاك مشماریپس نفسها ۵۳/۲۳ـ قرآن  ۳٦
 . استريمكن كه ناقد بص یوانگیـ د ۳۷
  . ان كار نامعلوم استیش مردمان مغرور مشو كه پایبه ستا ـ ۳۸
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قَ یالطّر یما أغَفُلَ الْخَلقَ عنِ اللهِ، و ما أ َخْل. گانه خواهد بودیبس آشنا كه فردا ب
فَمَـنْ أبَصَـرَ «. داریـا رسـد و بضـاعت فـرا خریـل فـرا دریباش تا سـ!  ۱٤۷اللهِ یلَاِ

 یاِذْقُضـ«: كـه از یو النّدامـهِ بـدان» وْمَ الْحسـرِهی. ۱٤۸»هایفَعَلَ یفَلنَفْسِهِ، و مَن عَمِ
چ طاعـت بـاز ید كـه بـه هـیـآ یمـ یردّ ۱٤۹»ؤمِنـونَیغَفلـهٍ و هُـم الُ یاْألَ مرْوهُمْ فـ

  .نگردد
  كُنْ لِلْوصالِ أهالً یمَنْ لَمْ 

  ۱٥۰فَكـُـّل اِحسانـِـِه ذُنــوبُ 
  .شدیندیت نیچ معصید كه از هیآ یم قوىل» حِبُّونَهُیحِبُهُمْ و ی«و از 

  مْحُواِ ساءَتَهُیوَجْهِهِ شافِع  یف
  رِیبِاْلْمعَاذ یـَـأتْـِیعَنِ الْقلوبِ، و 

ــتَ یســته در حلــم پنهــان مــیجــرم با  و  ۱٥۱»غُفَرُوا لِــذُنوبِهِمكنــد كــه ذكَــرُوا اللــهَ فَاسْ
  ۱٥۲»هُمْینَسُواللهَ، فَنَسَ«دارد كه  یست را در كار خود سرگردان مینابا

  بِخدمهِ عبدِهِ اِذا بَرِمَ الْمَوْىل
  ۱٥۳سَ لَهُ ذَنْبُ یلَهُ ذَنبْاً و ل یتَجَنَّ

                                                 
 است؟ خدا خاىل یز خلق را از خدا غافل كرده است و چقدر راه به سویـ چه چ ۳۹
  .كه كور ماند پس برخودش باشد یخودش باشد، و كس ینا شد پس برایـ پس هر كه ب ٤۰
  .آورند یمان نمید و اشان در غفلت هستنیچون كار از كار گذشت، ا ۱۹/٤۱ـ قرآن  ٤۱
 .سندیكه كرد گناه ننو یكینباشد  هر ن یكیوصال و نزد یستگیـ آن را كه شا ٤۲
ل یـآن دال یكنـد و بـرا یاو را از دلها پـاك مـ یاست كه بد یـ در چهرة او شفاعت كننده ا ٤۳

 .آورد یعذر م
 ۳/۱۳۵قرآن . گناهانشان استغفار كردند یاد كردند، پس برایـ خدا را  ٤٤

  . ت به عمل نفروشندیع دور است، و اعرتاض مهجور، و عناین صنایعقل از ا
ســت، و حســرت یســت را درمــان نیدردنابا ۱٥٤»هُ التُــدْرَكُیــغا یجَّنــرِضَــا الْمُتَ«و 

  .ت نهیراندگان را نها
  دارد یدارم كه سر فراز یاری

  دارد یازین یب یبر دوش ردا
ــرَحَ اللــهُ صَــدرَهُ لِلْــالِ ســالمِ ــیــفَوَ«دان،  یمــ ۱٥٥»أ َفَمَــنْ شَ  ۱٥٦»هَ قلــوبُهُمیلُ لِلْقاسِ

از  .شـمر یمـ ۱٥۷»كَمْ أَ هْلَكنْا قَبْلَهُمْ«و  نگر، یم» ها فانٍیكُل مَن عل«. خوان یم
قَبـلَ «. اد آوردن شرعیگور  ییخون مرگ بر حذر بودن شرط است، و از تنهایشب

ش از یپـ ۱٥۹»تْنَـا أ َطَعْنَـا اللـهَ و أَطَعْنَـا الرَّسـوالیا لیـ«ه یـقول فی ۱٥۸»وْمُی یأ ْتِیأَ نْ 
ــه روز ــایب یآنك ــنت، » دی ــدارد گف ــود ن ــه س ــ یكاشــك«ك ــان خ ــول فرم دا و رس
 ین درخواست كه لَـوْال أَ خَّرْتَنِـیش از آمدن ملك الموت و ای، و پ»ینگاهداشتم

ت قَبـلُ و كُنْـتَ مِـنْ یأَ َآلنَ و قـد عَصَـ« كه ی، و جواب دادن و»بٍیأَ جَلٍ قر اِىل
، و »أَ وَلَـمْ تَكُونُـوا أقسَـمْتُمْ مِـن قبـلُ مـا لَكـمُ مِـن زَوالٍ« :دیـ، و تهد»نَیالمفسد

  »شْتَهُونَی ما نيَنَهَمْ و بَیلَ بَیوحِ« یندا
                                                                                                            

كنـد هرچنـد  یمـ یاز خدمت بندة خود دلتنگ شد، او را منسـوب بـه گنـاه كه موىل یـ زمان ٤٥
 .گناه نداشته باشد

 . افنتیاست كه در نتوان  یتیمنسوب بدان است غا كه گناه نكرده وىل یكس یـ رضا ٤٦
 ۳۹/۲۴قرآن . داد یاسالم گشادگ ینه اش را برایكه خدا س یا پس كسیـ آ ٤۷
 . شان سخت استیبر آنان كه دلها یپس وا: قرآن ۳۹/۲۴ـ قرآن  ٤۸
 . میدیشان هالك گردانیش از ایار پیچه بس ۱۹/۷۴ـ قرآن  ٤۹
 دیایب یقبل از آنكه روز ۲/۲۵۴ـ قرآن  ٥۰
 میكاش ما خدا و رسولش را فرمان برده بودیا ۳۳/۶۶ـ قرآن  ٥۱
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  رِجالّ، فَزالُوا، و الْجِبالُ جِبالُ و كَمْ مِن جِبالٍ قد عَلَت شُرَ فاتِها
. درمـان» بِـالْمَوتِ واعظـاً یكَفـ«فرمـان اسـت، و » أكثِروُا ذِكْرَهـا دِمِ الَّلـذّاتِ«
  . »الْقُبورِ یالدَّورِ و غَداً ف یومُ فیأل«

  تَ فَلَمْ تُجِبیاِذا دُعما ذا تَقولُ 
  الْغَمَراتِ؟ یو اِذاسُئِلْتَ و أنَتَ ف

  سَ عِندكَ حُجَّهُیماذا تَقولُ و لَ
ـصُ الَّلذّات   اِذْ لــوْ أتَــاكَ مُنَغـَّ

  »  األ ُمورُريُاللهِ تَص أال اِىل«
  تا رهرب تــو نفس بــد آمـوز بود

  وز بودريكـــار تـــو مپندار كه ف
  در خواب غرورو  یدر ظلمت غفل

  ترسم كه چو بیدار شوی روز بود
! ای پـدر: گفـتم. پدر خویش را دیدم گریـان: دخرت عمربن عبدالعزیز گفته است 

اللـهِ  یدَیـ نيِذكَرْتُ مُنْصَـرَفَ الْقـومَ مِـن بَـ«: تو را چه افتاد؟ جواب داد و گفت
  . »ريِالسَّع یق فیالْجَنّهِ و فَر یق فِیفَر«، »عَزَّوجِلَّ

  وصالٍ یسَنُ مانَحْنُ فأ َحْ
  نَنا صُدُودّ یعـْـرُضُ مــا بَی

بـاش تـا  .»سَـرّیالْخَـالٍء  یكُّل مُجرٍ فِ«! ییآ یوز مريو پ یكن یبا خود حساب م
اســفار بــه . ِارنــد كــه خلــق جملــه درشــبند، صــبح آن مــرگ اســتیمحــك عــدل ب

ســـاكنان  یدعـــو» اًنـیقیلَوْ كُشِـفَ الْغِطـاءُ مَـا ازْدَدْتُ « .اما،ِ اشراق به بهشتیق
اِّال «در » دن، وَ الصبُّحِ اِذا تَـنَفسُّ َید» ال«در » لِ اِذا عَسْعَسَیوَ الّل«. روز است

  . آشنا» هُوَ«گانه بود، و با یب» أنَا«است كه با  یتريدن، كار صاحب بصینگر

  ن درستیو د یا به مراد خواهیدن
  ن هر دو نباشد، نه فلك بندة تستیا

 ینـید یا واعظی«. »هیس بفقیربّ حامل فقه ل«. رو خرَد دارو خوردنه هر كه دا 
گانگـان یآشـنا كنـد، دوزخ بـا ب ی، كه آنچه غفلت با دلهـا»یعقل یا زاجرید یبا

  .نكند
  الْغُبارُ یاِذَا انْجَلَ یسَوْفَ تَر

  أ َفَرَسُ تَحْتكَ أ َمْ حِمارُ
  یهرن ین جهان فانیحاصل كن از ا

   یخرب یش چون بی زخونيغافل منش
  ــزدیند غبار، شك بر خیچون بنش

  یا الشة خریر رانت یكاسب است به ز
جهـان خـوش . »هُلـك«دن مَلـك اسـت، و بـه اوّل مغـرور گشـنتیكار د» فَذلِك«

 یكی. اوست» فَذلِكِ«كن فنا، یبقا خوش و ل .كن زوال، مالك اوستیاست، و ل
اتَ ابْنُكَ و هُوَ فَرْعُكَ، م«:گفت. داد یت میرا به پسر مرده تعز یاز علما پادشاه

و ماتَ أبَوك و هْـوَ أَ صَـلُكَ، و مـاتَ أَ خُـوكَ و هُـوَ وَصْـلُكَ، فمـا تَنْظُـر بعـدَ فنـاءِ 
  .ینین جسارت بیباش تا خسارت ا. اْأل َصلِ و الْفَرعِ والْوصلِ

  كه سپه به ره برون خواهد شد یروز
  بس چشم كه آن چشمة خون خواهد شد

ْ  تَلْعَبُونَیكُم بِالرَّحیف یادِ، و نُودِأمِرْتُمْ بِالز«   .»لِ، و حُبِسَ أوّلُكُم آلِخِرِكُم،و أنَتْمُ
ــادِقیل«: دیــاربــاب صــدق از تهد ــأل الصّ ــدْقِهِمْنيَسْ ترســان و اصــحاب »  عــن صِ

همه موجودات از اهـوال . لرزان» مٍیخَطرٍ عظ یوَالْمخُلِصونَ عل«طاعت از سهم 
وشمال سَقّاطُ الْحَشَمْ درجوال جهل خود فرو رفتـه، گ عدم و از یامت در تمنّایق
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 و ال نيَالمسـلم یسُـكار یاریـح«هِ تَهافُت افكنده، یشان را در تِیو غول غفلت ا
، هوارا مُتَّبـع، بـه خاىل ی، از اعمال مفلس، و از احوال فارغ، و از معان»ینَصار

، یاْآلخِرَهِ أعَمـ یهُوَ فِ، فَیهذِه أعْم یو مَنْ كانَ ف«. زبان مسلم، و بــه دل مشرك
دار نگردنـد، یـشـان نرسـد بیبـه مَسـامع ا» لِمَـنِ الْمُلـكُ« یتا ندا» الیو أَضَلَّ سبَ

ِالْعشارُ، ذَهَبَ َالْخُمارُ بِلَذهّ الْخَمرِیاِذا خَرِبَتِ اِلّد یحَتَّ   .»ارُ و عُطَّلَتِ 
  غا كه از آن خاست و نشستیدردا و در

  به دست ستیست مرا بر سر و بادیخاك
انَّ شَمْسَكُم هذِهِ شمسُ فرعونَ و قارونَ، طَلَعَـتَ «: گفت یحَجّاج بر مسر منرب م 
  . »قْبورِ هما یقُصورِ همِا، ثُمَّ طَلَعَتْ عل یعل

  دُورُیتُ الدّهرَ مختلفاً یرأ
  دومُ و ال سُروریفــال حُزنٌ 

  دِّتِ الْملوكُ بها قُصوراًیو شَ
  لْقُصورُالْملوك ُو الَ ا یفَما بَقِ

 ريٌصُ فقـیمْلِكْ حبَّهً، الحریو اِن لَمْ  یالظّالُم نادمٌ، و المظلومُ سالمٌ، و القانعُ غَنِ« 
ا وَ یحهّ الـدنیالنّاسُ مِن خـوفِ فَضـ«: دیگو یمُعاذر از یایحی .»ایو اِن مَلَكَ الدّن

لْحقَّ انَّ ا«: تیگفت در وص یق اكرب، فاروق را میصّد. »حهِ آلخِرَهِیفض یقَعَوا ف
هِ وُ بـیـءٌ، و اِنَّ الباطلَ خفیلٌ و هوَ مَعَ ثقْلِهِ مَرِیثق و اِنَّ لِلـهِ . ءیفٌ و هَـوَ مَـعَ خِفتـَّ

ك لـوَ عَـدَلْتَ . لِیـقْبَلَهُ بالَّیقْبَلَهُ بِالنَّهارِ، و حقاً بِالنَّهارِ ال یلِ الیحقاً بِالّل تعاىل وِ انـَّ
  . »لَمالَ جَوْرُكَ بِعَد لِكَ واحدٍ، یبِالنّاسِ كُلَّهِمْ، و جُرْتَ عل

  ستم، نامة عزل شاهان بود
  گناهان بود یچـو درد دل بـ

كند، اگر موج مهر او را به ساحل لطف اندازد فَقَدْ  یا غواّصید كه در دریمرد با 
 یفَقَـد وَقَـعَ اَجْـرُهُ علَـ :و اگر نهنگ قهرش به قعـر فـرو افكنـد. »ماًیفازَ فَوزْاً عظ

  .»اللهِ
  ان نكرد و من هم نكنمیتو زبر  یكس

زال خواسـت تـا یـزَلْ و ال یـل سـالها عبـادت كـرد، لَـمْ یاسرائ یآن مرد كه در بن«
ستة ما یرنج مرب كه شا«:را بگو یرا بفرستاد كه و یمَلَك. دهد یخلوت او را جَلوت

 یخداونـد. كار اسـت یمرا با بندگ: آن مرد گفت» بود یخواه یو دوزخ یستین
 :ت جــواب داد كــهیجــالل احــد. غــام او ادا كــردیه بازگشــت و پفرشــت. »او دانــد

  .»ش چون برگردمیخو یمیگردد، من با كر یش بر نمیخو یمیلئ چون او با«
  اِذا نَحـْـن أدْلَجْنــا و أنْتِ أمـامنا

  ایانا بِذِكْراكِ هادِیلِمـَـطا یكَف
  كه زوصل تو خرب تازه شود یروز

  د تو به دروازه شودیچاكر به ام
ألّلهُـمَّ اجْعَلْـهُ أدَبـاً، و ال «: گفـت یمـار بـود و همـیاللهُ عَنهُ ب َ یفر صادق رَضِجع

 یرُجـیاُللحوقُ بِمَـن «. نه: ؟ گفتیخواه یشفا نم: را گفتند یو» تَجْعلْهُ غَضَباً
  .»ؤمَن ُشرَّهُیمِن اَلْبقاءِ مَعَ مَنْ ال هُ، أوِىلريُخَ

  آخر گذر رسن به چنرب باشد
هرگز . »حاسِبُوا قبلَ أن تُحاسَبُوا، و زِنُوا قبل أَن تُوزَنُوا«. »عُ اْالَٔمر كُلهُرجَیهِ یو اِل«

ده، كمنـد طمـع بـر یناشكسته، و ازگِل بـه دل نـا رسـ یده، و بتیناد یدولتِ خلوت
صِـل یمَـن ظَـنَّ أنـهُ بـــدونِ الْجُهْـــدِ «. اوردیفِرتاك طلب بسنت، جز خجالت بار ن

هِ بـال عمـلٍ «و . »صِـلُ فَمُـتَعنَّیــنَّ أنَّه بّبذْل الْجْهِد فَمُتَمَنَّ، و مَــن ظَ طَلـبُ الجنـَّ
  .»قهُ تركُ مالحظَهِ العملِ التَركُ العملِیو الحق«. »ذَنْبٌ مِن َالذَّنوبِ
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  ر شودید یتا كار جهان راست كن
   شودرير شود دلت زما سیچون د

د و یـش حـدثان دیـد آالیـگره السّالم داشتند، تا در نیداود عل ینة قدر فرا روییآ
  . دیبشن» أنَا عِندَ الْمنُكَسِرَهِ قلوبُهُمْ« یندا

  یدگر از پرده برون آورد یلِعْب
  ن پردة تستیها كه در یبس بوالعجب

چ ید و هـیـآ یه السّـالم مـیـعل یـیحیامـت یروز ق. ش اسـتیهمه آال یپندار پاك
  . ان بكندیاب عاصنند، او را در عرصات بدارند تا حسینب یوان ویت در دیمعص

   وَجْهِكَ باطلٌريِونِ لِغَیسَهْرُ الْعُ
   فَقْدِكَ ضائِعريِو بُكاؤهُنُّ لِغ

عو ی. »هــای مِـن طاعــهٍ أمِنْـتَ فريٌذَنْـبٌ أعْقَبَــكَ الْبُكـاءُ خــ« فِ مــا یصْـنَع ُاللــهُ لِلضـَّ
ا نقـل یاز دن یمن مُدْمِنُ الْخَمر یگیدر همسا«: دیگو ینور .»یتَعَجَّبُ مِنْه ُالْقوی

بر سر  یخواه یدم كه اگر نجات همیبه خواب د. نرفتم یكرد و من به جنازة و
بـه : گفتند. دمیاز مردمان پرس یپس از آن احوال و. رو و جاجت خواه یگور و

ا یا مَن لَـهُ الـدّنی«: گفت بلند یبه اشك غرق شده بود و هم یدة ویوقت مرگ د
  .»ا و الَاآلخِرَهِیو اْآلخِرَهِ، اِرْحَمْ مَن الالَه الدّن

  آن دل كه در آن دل غم تست یشاد یا
دن، كـرم آن بـود بـر چـون مـن یرا آمرز ید و شبلینباشد جنُ یبس كار خداوندا«

بـر خـراب  یكه چون تو تو نباش یفكن تا بنده باشیسرپ ب .»یرحمت كن ییرسوا
 شـناس نيقـیو » لُهُفْعَیما  یرْضاهُ، أوْ تَرْضیهُ أَنْ تَفعَل ما یالعبود«ست و یخراج ن
لَـوْ أنَّ «هِ السَـالمُ یـو قـالَ عل ۱٦۰سـتین راه مُثمِرتـر از انـدوه نیـز در ایـچ چیكه ه

                                                 
  مَن یردِ اللهُ بِهِ خرياً، جَعَلَ فی قلبِهِ نائِحَهً  -  ١٦٠

ــاً بَكــ ــ یمَحزون ــهِ یف ــهَ بِبُكائِ ــكَ االُٔمَّ ــهُ تِل ــرَحِم الل ــهٍ، لَ ــاتُ «و » أُمَّ ــومُ عُقوب اَلهُم
ات نــیو در صــفت ســرور كا .»نٍیحِــب كُــلَّ قلــبٍ حَــزی و اللــه تعــاىل«. »الــذنُّوبِ

ن یـو ا. »كانَ دائِـمَ االَٔحـزانِ، مُتواصِـل الفكـرِ«: ه معروف استیصلواتُ الله عل
  . زدیث از خوف عاقبت و ترس سابقت خیحد

  تو رسم یكه به دروازة كو یروز
  ا نرسم یبه مراد دل رسم  ییگو

. دیـخداوند درد سـخن گو یداریو ب ۱٦۱از وارد صاحب ورد خرب دارد، و از سَهر 
ــ ــة مِنــرب نش ــزَع بنال یده اینقصّ ــد، آن جِــذع از جَ ــان . دیــكــه چــون بنهادن فرم

، و »اسـت ین درگـاه قـدریـ كـه نالـة رنجـوران را در اريحنّانه را در كنار گـ«:آمد
  .یرمز» اِتَّقُوا دَعوهَ المظلومِ«

  ذُقی، و مَن لَم یقُولُونَ ثَكلی
  شكُلِ یفِراقَ األ َحبَه، لَم 

  ستین یصنما چو در دلت درد یآر
  یشمر یگران به بازیل ددرد د

  بَت وَ الحُبُّ حَشو فُؤادِهِیمَــن لمَ 
  فَ تَفَتُّتُ األ كبادِ یـدرِ كیلَــم 

  . دا نشود و در صفا ظاهر گرددیكه در كدورت غبار پ یده ایصمَصام برهنه ند
  یلَؤ كُنتَ شاهِدنَا و ما صَنَع َالهَو

  حبِبیبِقلوبِنا، لَحَسَدت مَن لَم 
  شینه از خانة خو ك بار قدم برونی

   »األسباب یتقوا فريفَل«
                                                 

  یشب زنده دار -  ١٦١
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  ینیبرون شو تا جهان ب ین چاه ظلمانیز یكی
» ه است، وَ احبِبْ ما شئِتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُـهُیـ اساس تنب»تٌیعِشْ ما شِىْٔتَ فَاِنكَ مَ«

  . د استید تهدیتشد» بِهِ یوَ اعْمَلْ ما شئِتَ فَانَّكَ مَجزِ«د است، یقاعدة تجر
  ما همه زآمد شدن تست آشوب دل

  یاسا و برستیك شب بر ما باش بی
  . »دِیانَّ مِنَ الذُّنوبِ ذُنوباً عُقوبَتُها سَلْبُ التّوح«و 
مـا عَملُـوا مـنْ عَمَـلٍ فَجَعَلْنـاهُ  و قَـدَمْنا اِىل«بس خرمن طاعت كه به وقت نـزع  

حال سَكَرات مرگ نه آبادان كه در یبردهند، و بس س یازین یهَباءً منَثوراً به باد ب
  . خراب كنند» حْتَسبِونَیكوُنُوا یو بَدالَهُمْ مِن َاللهِ مالَمْ «

  الصَّفا ی الْحَجُونِ اِلَنيَكُنْ بیكَأنْ لَمْ 
  سمُر بِمَكّهَ سامِرُ یس، و لَمْ یأَنِ

  ، نَحْـنُ كُسّا أَهْلَهَا، فَأَبـادَنــایبلــ 
  وَ الْجُدودُ العَواثِر  یالِیصرُوفُ اللَّ

. گانـه خواننـدی بنيبـس آشـنا كـه در شـب اولـ. ها كه در از قبله بگرداننـدیبسا رو
  .»نَمْ نّوْمَهَ الْمنَهوَس«ندـیرا گو یگرید. »نَمْ نَوْمَهَ العروس«: ندیرا گو یكی

  می رده انيتا مشكل شد كه از كدام
  مینه به كاروان و، نه در كَده ا یبار

  .»عْرِضُونَم أنتُم عنَهُ مُیقُل هُوَ نَبؤا عظ«
بـه  از آن ساعت كه مرده را بر جنـازه نهنـد تـا لـب گـور، چهـل بـار حـق تعـاىل«

رتَ مَنظَـرَ الخَلـقَ سِـتَّ«اول آن بود كه . سؤال كند یخود از و یخود  سـنهً، نيَطَهـَّ
  . »تَ عُمْرك؟یم أفَنَیساعهً، ف یهلْ طهَّرتَ مَنظَر

  قُلْتُ لِلنَّفْسِ ِانْ أَردَتَ رُجُوعاً
  قُ یسّد الطّریقبَلَ أن  یجِعفَارْ

.  دهـدنياو را تلق» ثَبَّتُ اللهُی«بود چون متكلم شود معلّم گردد، و  یاگر مجدود
او را رسـوا » أفَواههِمِ یومْ نَخْتْمُ علیاَل« :باشد،الل و گنگ گردد، و اگر مخذوىل

  » نَفَعنْاكَ رَجَعْنَا و تَرَكْناكَ، و لَوْ أقَمْناما :ندیدوستان بر گردند و گو«. كند
  میان كار با صد دردیحاصل زم

  میان آوردیبه ز یهده عمریبر ب
و قلبُ المُـؤْمنِ حَـرَمُ اللـهِ، و حـرام . ن انفاس غَمّاز دلها است و ترجمان سرّهایا
  .»اللهِريُهِ غیلِجَ فیحَرَمِ اللهِ أنْ  یعل

و سـت، ین یريست، و هر جا كه خوف است دلیت نیهرجا كه معرفت است شكا 
ست، هرجـا یست، و هرجا كه محبت است سخط نیهر جا كه رجا است فراغت ن
  . ستیكه مشاهدت است غفلت ن

اد دوســت، زدودن دل یــ. نيقــین اســت، و، ورع، پــروردن یــعلــم، نگاهداشــنت د
  . یابی یشه كن تا رستگاریپ یراستگار. وجد افروخنت جان است. است

  شنت كه وارستستیوارهان خو
  طـــاریشرت بز ن یخــر وحش   

 و بـاركش فـرو رين معامله، بار افتاده گیبا ا» سَماّعُونَ لِلْكَذِبِ، اَكّالُونَ لِلسّحْتِ«
  . مانده

  وستیست توبة ما پیشه گریچون ش
  دشوار توان كرد و آسان بشكست

اسـت، و  یوانگیعمل د یعلم ب«. ن تغافل كردن نه اثر سعادت باشدینش از ایب
 و. یاسـت، و سـالمت در خاموشـ ییت در تنهـایـافع» یگـانگیعلـم ب یعمل ب
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 یعلـ یاِنَّمـا تُمْلِـ«و . »هِیـعنِیمـا یمَنْ عَلِم أنَّ كالمَه مـن عملِـهِ، قَـلَّ كالمُـهُ اّال ف«
ب یـه رقیـلفِظُ مِن قـولٍ االّ لدَیما «. »كتْبُانِیرَبكّ، فَانظُرْما ذا كْتُبانِ اِىلیكَ یكاتبِ
مـان یعهـد ا »ثَالثهٍ اِّال هُوَ رابِعُهُـمْ یمِن نَجْو كُونُیما «.مان استیعقد پ» دٌیعَت

 یر اســت، و اِقْــرَأ كتابَــكَ كَفــیتحــذ» الْقلــوبِ یبُ اللــهِ علَــیــرق یو اَلتَّقــو. اســت
  .ریتقر» بایكَ حسَیومَ علیبِنَفْسِكَ الْ

  مصراع
  دارم؟ یكس طاقت تو نداشت من ك

عَـنِ  یاِنَّ اللـهَ لَغَنِـ«كرم اسـت،  یاید درح» ىَّٔاتِهِمْ حسَناتیبَدَّلُ اللهُ سیفَأولَئِكَ «
  . قدم است یایزخم كرب» نيَالْعالم

  ش روم با علمتیپ یهرچند هم
  در موكب توچه من چه خاك قدمت

 یفضـل بـ. گـذرد یدر م» نيَأرَحْمُ الرَّاحِم«آرد، و  یجمع م» نيَاحْكَم الْحاكِم«
ا مَـن «. گـدازد یمرا  یگریعلت او د ینوازد، و عدل ب یرا م یكیمنت او  فَأمـّ

  .»هٌینُهُ فَأمٌهُ هاویهٍ، و أمّا مَن خفَّتْ مَوازِیشَهً راضِیع ینُهُ فَهُوَ فِیثَقُلَتْ مَوازِ
عُمرَ در بتخانـه مقبـول، و عبداللـه . در مُشك رقم است و رنگ در الله عَلَم یبو
  ۱٦۲.در مسجد مخذول یأبَ

  ساخت یدان یم یسوز یبا آنكه هم
  سوخت یدان یم یساز یو آن را كه هم

  نـاريِحَنَّتْ بغَ ی، و هِــیــلیحنَنَّا بِل
  دُهایبِنـــا مَحْنـــونَهٌ، النُر یو أُخـــر

                                                 
  ـ برگشته و سر شكسته  ٥۲

و أنْـتَ مَحْفـوفٌ  یريِما تَصْنَعْ بِغَـ«: خود ندا كند كه یایهر روز بامداد به دل اول
د عـالم یسـ .»تُـكَیكَ أَعْطَیـلآخَذَ مِنكَ، و اِنْ نَظَرْتُ اِ یكَ سِوایاِنْ نَظَرَ اِلَ. یريبِخَ
كه در بهشت برگذشتم،  یشب معراج به هر گوشه ا«: دیه و سلّم گویالله عل یصلّ

مُنذُ عَرَفْتُ اللـهَ مـا نَظَـرْتُ «: گفت یو او م. سلمان را از ما سالم برسان: گفتند
  .»نيِهُ قبل َالْماِء و الطَّیالعِنا«و . » اللهِريِغ

  رم هستگردست به زلف تو زنم عذ  
  زد دستیز در آویغرقه به همه چ 

 خورد مست است، و اگـر گرسـنه باشـد رياگر س. در عالَم داده اند یرا رو یمرد
ن او یعجـز قـر. ريدار اسـت متحـیـو اگر خفته است مردار است، و اگـر ب. وانهید

و مـا قَـدَرو « :نـدیاگر گرد معرفـت گـردد، گو. شده، وضعف صفت الزمة او گشته
عَبُـدُا اللـهَ یمـا أمِـروُا اِّال ل«نـد یو اگر به عبادت مشغول شود، گو. »قَدرِهِ اللهَ حَقَّ
و مـا خَلَقـتُ الجِـنَّ و «نـد ید، گوريو اگـر از هـر دو كنـاره گـ. »نی لَهُ الـدَّنيَمُخلصِ

و اگـر . »اِنَّ رَبَّكَ لَشَدیدُ العِقـابِ«اگر غافل نشیند، گویند . »عبُدُونَیاالِنسَ اِّال لِ
و اگر بـه خـود یـا بـه . »الیتَكَلمَّوُنَ االّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمانُ«طلبد، گویند شفیعی 

و اگـر خواهـد كـه . »لـئِن أشـركتَ لَیحـبطَن عَمَلُـكَ«دیگری نگرشی كند، گوینـد 
و اگرخواهــد كــه در درون بــازاری . »اِنَّ علــیكُم لَحــافِظني«تجــارتی كنــد، گوینــد 

ــرَوَ«ســازد،گویند  ــمُ السَّ ــأ یعلَ ــو اگــر زاو. »یخف ــرد، گو یه جــائی ــد یب ــو اِل«ن هِ ی
: نـدیگو: ، و اگر فـارغ شـود»نَ المَفَرُیأَ«:ندیطلبد، گو ییزجایو اگر گر. »ريُالمَصِ

و . »شـاءُیختَصُ برَحمِتَـهِ مَـن ی«: ندیو اگـر جهد كند، گو. »ناین جـَاهَـدُوا فیالَّذ«
: نـدیدوار گـردد، گویو اگر ام. »لهِال تقنطُوا مِن رَحمَه اِل«: ندید شود، گویاگر نوم

  »فعَلُیسألُّ عَمّا یال«: ندیاد كند، گویو اگر فر. »أَفَآمِنُوا مّكر اَللهِ«
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  ندیبـر بــا یگریو د یكیآرند 
  ندینگشا ین راز همیچكس ایبر ه

  نـدین قدر ننمایما را زقضا جزا
  ندیمای، باده به تو پییمانـه تــویپ

. »نيَنَ، و خَرجَنــا مِنهــا كــارِهیريهــا متُحــینــا فینَ، و بَقیا مضُــطَریدَخَلنَــا الــدّن«
. جـاوِزُ ذلـكی: یأ. »جُـوزُی و قَلَّ مَن نيَالسبَّع  اِىلنيَ السَّتَنيَماب یأعمارُ اُمت«أكثرُ،

 یعلَـــــــ  قـد قُـلتُ لِلقلــبُ و عــاتَبتَهُ .»ابدیدرست ن یاز جو یار، سبویهمه «
  مُــرّه ی، فَأبَیالتَّصابِ

  یا قلبَ طِالبَ الهَوینكَ دَع عَ
  ومٍ تَسُلَمُ الجَــرهیالُ كلَّ 

التّوبـه مـن « :ف. ريدر او هالك شده گ یز نشوئیو هر زَلت كه به استغفار درد آم
هِ، و المنـافقُ یـقَـع علیذنبَـهُ كَالجَبَـلِ  یریـالمُؤمِنُ «و . »نيَ اِقالعِ سِمَهُ الكَذّابريغ
مان كه تو را امروز از دانه گانه حرام بـاز نـدارد، یا .»هطبِرُ مِنیذَنبَهُ كَالذّبابِ  یری

گـاه بـه . »حِـبُ الحـالَّ المُـر تَحِـلیاِنَّ اللـهَ «بـاز دارد؟  یفردا از آتش دوزخ كـ
  .»ا باللُیأرِّحنا «: یصحرا، و گاه به »اءُريبا حُم ینِیكَلَّمِ«: منزل

ـل كُــوُ وسَك اِالَ الكبِـــارا   وَ عطـَّ
  غارِ أُنــاساً صِغـــا راتَجِــد لِلصَّ  

  زمیده كن آن دو زلف تابرخیشور
  زمیزم و شور انگیدر زلف تو آو  

گـر اسـت و ید یعبــــارت جــــا. ثمرة صحبت ییمعرفت ثمرة علم است و آشنا
هُ فـیصَـفاءِ المُعـامالتِ مَلـ یالكـالمُ فـ«. گرید یكار به جا ق یالحقـا یّح و لكِنـَّ

  . عِندَهُم مِن هذِهِ أأل حوالِريبوابِ المَقالِ الخو المُوَكَّلونَ بِأ . »حیرِ

  هایینُحَ یلیالدّارِ مِن ل یقومُوا اِلَ
  هاینَقُم و نَسأ لُها عَن بعضِ أَهل  

  و جارَتِها یلیاِنَّ السّالمـهَ مـِن لَ
  هایحالٍ بِواد یأَن التَمُـرَّ علـ  

چاره و، جـان یل بف و، دیقالب ضع. وریمن است و، منزل دورو، دلربا غیراه نا ا
  .عاشق و، ارادت به كمال
    ست شكار خور تویجز جان و جگر ن

  ندارد سر تو یز آنست كه هر سر
گـر ید یشـب. دیـد دیسـف یك تار مـویبخفت  یه شبیمِهرت عالم صلواتُ اللهِ عل«

: ن چه حالت است؟ گفتیدند كه ایپرس. د گشته بودیسف یبرخاست هفده تار مو
فَاسـتَقِم «: ن اثر زخم آن خطاب است كـهیرض كردند، ادوش سورة هود بر ما ع

فَـار « ییاگر گـو« .است كه اگر فوت شود تدارك توان كرد ینه كار» كما أمِرتَ
سـت، ین» أَلسـت«هر كه مست . ییآ یند خود از آنجا می، گو»جِعنا نَعمَل صالِحاً
بـه وقـت صـبح . بِاللـهِ یظَهـرَ بِاللـهِ و خَفِـ. سـود نـدارد» یبَل«او را خُمار شكن 

او . بود صـالحه یه زنیطهور .»نَ آمَنُوایأنِ لِلَّذیألَم «. خوش خفنت نه شرط است
: گفـت. دندیدنـد بعـد چهـل سـال و از حـالش پرسـیرا پس از مرگ به خواب د

  .لة چراغ مستان بتافتمیفت یهنوز معذّبم كه شب
  اری یدیزريب یبه مالمت یبار

  بار یدی زريخر ب یبه كرا یانی
  .؟»ا مِن االخِرهَیاهِ الدّنیتُم بِالحیضَأر«

  عشاق به عشق دست بردند و شدند
  دل را به غم عشق سرپدند و شدند
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 یاسـتاد ابـوعل .كنـد یبدل م یرا به زُنّار گربك یكمر بندگ» شَأنٍ یومٍ هُوّفِیكُلُّ «
  .»نَیلَكنُتُ مِن اَلمُحضَر یولَوال نعمهُ رب«: بگذشت و گفت یائیسیدَقّاق بر در كل
  یحَك، داوِنِیوَ ! ب َالجِنَّیا طبیأال 

  ایاهُ دائیبَ االِنسِ أعیفَاِنَّ طب  
لِ مـا یـالً مِـنَ الَّلیكـانُوا قلـ«:هَل مِن سائلٍ به سحر گاه از بهـر آن اسـت كـه یندا
نِعـمَ الرَّجـلُ هوَلَـو «:ه الصّالهُ و السالمُ گفتید علیعبدالله عمَر را، س .»هجَعونَی

ومَ بِالَّل! یا بُنَـی«: وقالَت أمُ سَلَمه البِنِها .»لِیالَّلبِ یصَلَّیكانَ  لِ، فَـانَّ یـالتُكثِـرِ النـَّ
د بِـهِ نافِلَـهَ لَـكَیـالَّل و مِـن« .»وماًیاً ريلِ تَدَعُ صاحبَهُ فقیكَثره النّومِ بِالَّل » لِ فَتَهَجـَّ

 .ذِكـر» األَ سـحارِنَ بِـیوالمسُتَغفِر«شُكر، » ستَغفِرونَیو بِاالَٔ سحارِهُم «امراست، 
ه سَـنَهًريتَرْكُ دانِقٍ مِنَ الْحَرامِ خ«: آر كه یاط به جایدر لقمه احت  .» مِن عبادهِ مِىَـٔ

لِ و ال أنَ تَصُـومَ یـبِالَّل یك أنْ تُصَـلَّیـأطِبْ مطْعَمَك، و العل«: دیم اَدهم گویابراه
ــاطق، و از ضــد آن .»بِالنَّهــارِ ــدان ن ــافع اســت، و قــرآن ب ــاه كثــرت بكــاء ن : ین

الَتَنيِنَیاً أعْطاهُ عَريرِدِ اللهُ بِهِ خیمَن «و . اًريبَكُوا كثیالً وَ لَیضَحَكُوا قلیفَل« . »نيِ هَطـّ
لِ اللـهِ، وَ یسـب ی سُهَرَتَ فـنيعَ: نيٍثالثَهْ أعَ یحُرِمَت النّارُ عل«: هِ السّالمُیوقال عل

عُـوَّدُا «: لَیـو قـد ق. »ه اللـهِی بَكَـت مِـن خَشْـنيُُ غَضتَّ عن مَحارِمِ اللـهِ، و عـنيعَ
ریأعْ اجدِ هـذَا السُّـجودُ «: ه السـالمُیـو قـال عل» نَكُمُ الْبُكاءَ، و قلوبَكُمُ التَّفَكـُّ للسـّ
ءُ ی تُطِفُــنيدَمْعَــهُ مِــن دُمُــوعِ الْعاصِــ«: هِ السّــالمُیــ؟ و قــال عل»نَ الْبكــاءُیفَــأ

انِ أ یكانَ ف«و  .»غَضَبَ الرَّبَّ ن یـو ا. »سَـوَدانِ مِـن كَثـره الْبُكـاءِوَجْهِ عُمَر خَطـّ
و مَـن قـالَ هـذا الكـالمَ . ث ذوق است نه عبارت، و طعم اسـت نـه اشـارتیحد

لْ عَ«. سَ لَهُ عِنـّد أهـلِ الْمعرفـهِ مِقـداریبالوَقار، لَ كَ بِمِكْحَـلِ الُحـزُنِ اِذا یـنَیكَحـَّ
. فَأرَقُ النّاسِ قلوباً، أقَلُّهُمْ ذُنوبـاًونُ، یقْظاناً اِذا نامَتِ الْعیو كُنْ  .»ضَحِكَ الْبَطّالونَ

ــ هُ، یــهُ، واْأل ّقــدامُ جارِیــواع الَمَغفــرهِ قبــلَ عــزلِ الْمَعــذرهِ، فــالقلوبُ یو ســارِعْ اِلَ

 یعَ حـقَّ اللـه فِـیمَنْ ضَ«: فَاِنَّ .وْمِ التَّغابنِیوالدَّعوهُ مَسموعهّ، والتّوبهُ مقبوله، قبلَ 
ر، هَتَـكَ اللـهُ سِـرَّهُ فـ یمَـن خـانَ اللـهَ فِـ«و . »بَـرِهِكِ یعَهُ اللـهُ فـیصِغَرِهِ، ضَـ  یالسـَّ

  .»هِیالْعَالن
  التَذَرْ عاجِلَ السُّروُرِ و بادِرُ

  عُودُ یعُودُ أوَ ال یفَعَساهُ 
عُ، و  یشُـح مُطـاعُ، و هَـو: و سه خصلت است كه هـالك كـرد در آن اسـت« مُتبـَّ

 یتـرك نـان ید نگردد كـه ویل هرگز شهیبخ«: دیگو یشبل .»اِعجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ
 یالبخلُ شَلَلُ ف«: و بزرگان روشندل گفته اند .»دیچگونه گو ید، ترك جانینگو
 نيِعَـ یفـ یهِ، قَذَیحِیسَمْعِ اْألَ رْ یه، صَمَمُ فیرِجْلِ الـُرجول یدِ الرئاسَهِ، و زَمانَهُ فی

. اسـت ینه متابعت هـو یمرد .»ادهِینً السَّسِ یفَمِ الُفُتوّهِ، فَلَجُ ف یالْمَروّهِ، بَخَرُ ف
د یـبا یتن در مرگ م. مت در دلیمت در نفس، غنیباشد، عز یهمت در جان م

دارند ملك المـوت  یاست كه گوش به تو م یداد كه منزل گورستان آن لشكر گاه
 .»ورِ واِ صطبلُ الدَّوابِیهذِهِ اْألجسادُ قَفَصُ الطُ«و . وار افكند و قفس شكندید
د و بـر ريشـنود، پـرواز گـ» یاِرْجِعِـ«گر جان مرغ آشنا باشد، چـون آواز از طبـل ا

. دهـد یاز آن خرب مـ» الْعرشُ بمَوتِ سَعدِ بن مَعاذ اِهْتَزَّ«ند، یبنش یبلندتــر جـــا
بـود، رخـت او از » اُولَئِكَ كَأألنَعامِ«: گانه و از جملة ًیاذُ بِاللهِ مرغْ بیو اگر، والعِ

آب بر دست گرفت و باز بنهـاد و  یقدح یوقت یحسن بصر .ه برندیوه به هایزاو
 یهً أهَـلِ النـارِ فِـیـذَكَـرْتُ أُمْنِ«: گفـت.دندیپرسـ. ظاهر شد یبر و یحالت. نخورد
ْ مِمّا رَزَقَكُـمُ اللـهُیضُوا عَلیأفَ«» النارِ  یخ سـالهایاز مشـا یكـیو  .»نْا مِنً الْماءِ أوَ
رْتُ فـ: ن از چه افتاد ؟ گفـتیدند كه ایسپر یاز و. هوش گشته بودیدراز ب  یتَفَكـَّ

اگـر . »مَ، عَجبَاً لِضاحِكٍ مِن وَرائِهِ النّارُ، لِغافلٍ مِن وَرائِهِ الْمـوتُیسَهَرِ أهَلِ الْجَح



۹۱ 

، پنـدارم كـه بعـد از آن خـرم و ینـیان بیـبعد از سه روز از مرگ، چهره خـوب رو
  .ینیشادان ننش

  یفَمَنْظَرِ، نَظُر اِىلیفَمَنْ شاءَ فَل
  سَهْلُ یمَن ظَنَّ أنَّ الْهَو رُ اِىلینَذِ   

جـاوِرْ أهَـلَ الْقبـورِ و زُرْهـا «گفـت  یرا مـ یه السّـالمُ ابـوذرّ غفـارید عالم علیس
بــه  .»حْزِنُــكَیحَــرًكُ قلبَــكَ یعِ الْجنَــازهَ لَعَــلَّ ذلــكَ یانــاً تُــذَكَرُكَ اَآلخِــرَهَ، و شَــیأح

 ی، و با عربتـ»و هُوَ أنَ ْتَجْعَلَ الْغائبَ حاضراً« یزان برگذر با فكرتیگورستان عز
  .كند یی، تا تو را راهنما»و هُوَ أنَ تَجْعَلَ الْحاضرَ غائباً«

   تَدْمَعُ بِالْبُكاءِنيِلَ الْعَیوَخلً سب
  امِ الشَّبابِ رجوعُیسَ ألِیفَل  

آدمَ  یكُـلُّ بنـ«و » الْمَقْتِ الْغفلهُ عـن الْموعظـهِ یبادِرِ الْفَوتَ فَمِن دَواعِ«و قال 
  .» الْمُستَغْفِرونَنيَ الْخَطّائِريُخَطّاءُ و خ
  یـامنِـَا الْخَوالِیاً الَٔیسَق

  یكَوَجْه خـالِـ یاِذْ خُالُ ْوجه  
  لَتُنا نَـهــارّیبِتْـنـا و لَ

  یــالـیامنُــا لَیصِــرْنــا و أَ  
  .طلب درمان هم فرمان است

  ییان تو تویزار شو از خود كه زیب
  ییمنگر به ستاره كآسمان تو تو  

د، و دل بـه یـبا یتن بـه صـفت قـارون مـ. »اِجْعَلْ باطنَكَ لِلهِ، و ظاهِرَك لِلْخَلقِ«
ــه گذشــتگان نگرســت .یصــفت موســ ــ بنيب ــدگان گسســنت  یداری اســت، و از مان

ســه داران غصــه خــواران باشــند، و همــه فرمانــدهان یفــردا همــة ك. یاریهشــ

ال تَحْسَـبَنَّ اْألمْهـالَ «. »هْیسُـلطانِ یهْ، هَلَـكَ عَنـَّیـمالِ یعَنـَّ یما أغَنـ«. سرگردانان
  » ال نَوْمَ أثَقَلُ مِنَ الْغَفلِه«ف » اِهماالً

  بَتِهیشَبِ یشْاً فیذَمَّ ع یاِذا الفَت
  ؟ یقولُ اِذا عصرُ الشبَّابِ مَضیفَما    
  و قد تَعَوَّضْتُ عن كُلَّ بِمُشبِهِهِ

  لصبَّا عِوضَــاًامِ ایفَما وَجَدْتُ الَٔ  
ُ ال تَـدرِ«داد  یش را پند میلقمان پسر خو لْقـاكَ، اِسـتعِدَّ لَـهُ قبـلَ أَنْ ی یمتَـ یأمَرْ

  .»فجَأكَی
  و ال خِالفَ بِأَنَّ النّاسَ مُذْ خُلِقُوا
   نيِ الْقوان یرُومونَ مَعْكُوسِیما یف   

  ا مُجــازَفــَهًینْفَقُ الْعمُرُ الدّنیاِذْ 
  نِیها بِالْموازیــقُ فنْفَیوالْمــالُ    

: كـه یهـر سـاعت آواز داد. فروخت و گرما مُفرط بود یخ میدر تابستان  یمرد«
  .»ذوُبُیاِرْحَمُوا لِمَن رأسُ مالِهِ ! داران یخر یا

  به مراد یشد عمرو نشد ساخته كار
  زاد یدراز دارم ب یش رهیدر پ

اسـت و  یمـرد یمتابعـت هـو »هُمْ لِذِكْرِاللهِنَ آمَنُوا أنْ تَخْشَعَ قُلُوبُیأنِ لِلَّذیأَ لَمْ «
از  ی، و مباشرت محظورات و ارتكاب مناه»تَ مَنِ اتَّخَذَ الَهَهُ هَواهُیأفَرَأ« یمغو
ت اسـت و یاعجاب حجاب هدا .»مَن أطَالَ اْألمَلَ أسَاءَ الْعملَ« :زد، فین خیا

هـذَا اْال بِـرامِ، و لكـنْ  یعَلـلَما أَقْدَمتُ  یو لَوْال أنَك اسْتَنْصَحْتَنِ. تیحاجب غوا
 یحت بـه جـاینصـ .»كُمُ النَّصرُینِ فَعَلَیالدَّ یوِ انِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِ« قالَ اللهُ تعاىل

صِبْها و یفَاِنْ لَمْ «. »نيِالقلمُ أَ حَدُ اللًسانَ«ن كلمات تذكره را نوشتم، و یآوردم و ا
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دام مبذول اسـت، و اگـر غـوّاص مراد در  یاگر به ساحل گذرد، ماه. »ابلُ فَطَلُّ
ركَ یـأ َّخ لَـكَ كُلَّمـا لَق«. وار در لُجّه غوطه خورد، جوهر فرد مَـأمول اسـت كَ ذَكـَّ

ت الزم یجمع .»ناراًیكَفَّكَ د یكَ وَضَعَ فی لَكَ مِن أ َخِ كُلَّما لَقريُحَظَّكَ مِنَ اللهِ، خ
رد، چنانكـه یان پـذنقص یادت شود و نه از جاهلیز ید تا نه از واردیبا یذات م

كن تـا ممازجـت  یو تدبّر م. دیخواه تا مجاورت حاصل آ یم. ا استیصفت در
د یـق اكـرب گویصـد یكـیو . یطلب تا از قالت بـا حالـت رسـ یظاهر گردد، و ترقّ

قُولُ یو كانَ . یأوْرَدَنِ یفَمازِلْتُ أْ قولُ اللهُ اللهُ حتّ» الْمَوارِدَ یورِدُ نِی یكانَ لِسان«
و  »صْـفُویفَمَـن  یلْغُـو، وَ ابْتَلـیلْهُـو، وَ اسْـتَمَعَ فَمَـنْ یاللهَ عزَّوجلَّ عَلِمَ فَمَنْ  اِن َّ «
اللهُ عنـهُ كـانَ رسـولُ اللـهِ  َ یفقد قالَ ابنُ مسعودٍ رض. دیفزایكن تا مالمت ن یترقّ
اَمهِیتَخوَّلُنـا بِالْمَواعظـهِ أَ حیهِ و سـلْمَ یاللهُ عل یصلَّ ن یـو ا .»نـایعَل انـاً مَخافَـهَ السـَّ

لَعَـلَّ قلبَـكَ تَنتَبِـهُ، . گنجهـا شـناس ید بسیات دان و كلريخ یكلمات را افتتاح بس
وْمُهُ شَـرَّاً مِـن یوْماهُ فَهُوَ مَغبونً، و مَن كانَ ی یمَنِ استَو«و . كَ مُشتَبِهًیفَاِنَّ أمْرَكَ عَلَ

  .»النُّقصانِ یهِ فهوَ فِادیالزً یكُنْ فِیأ َمْسِهِ فَهُوَ مَلعونُّ، و مَن لَمْ 
  شب من یك تر است هر زمانیتار

   یا رب شب من سحر ندارد گوئی
ان یـاندر سفر عشق شدن آسـان اسـت و بـه پا! بزرگ جهان و مالذ دوستان  یا

ار مـردم یـد و عیاب كـه آفتـاب بـه مغـرب رسـیـخـود را در. بردن كار جوانمردان
  .مُنطمِس شد مكارم اخالمندرِس گشت و مَعالم صحبت. دیبگرد

  أ َكنافِهِمْ یعاشُ فینَ یذَهَبَ الَّذِ
  خَلَفٍ كَجِلْدِ اْأل َجْرَبِ  یتُ فیو بَقِ

رِیـاِخـوانُ الْعَالن«: شرت دوسـتانیو ب ن یو مخلـص تـر. گشـتند» رَهِیهِ و أعْـداءُ السـَّ
. »فَنهـامِنْـكَ حَسـنهً دَ یىَٔهً أ َذاعَهـا، و اِنْ رَأیمِنْـكَ سَـ یاِنْ رَأ«برادران آن بود كه 

ْ  لِبعضٍ عَدُوُ اَّال یاْألَ خِالّءُ «اد داری» الًیلَمْ أتخِذْ فالناً خل یتَنِیا لَی« وْمَئِذٍ بَعضهُمُ
ذِ« :چشم بر رخنـه دار. به مگذار» نيَالْمتُّق هُ  یقُـلْ اِنَّ الْمَـوْتَ الـَّ تَفِـروُّنَ مِنـهُ فَاِنـَّ
ه در خـاك نهادنـد، فاطمـه یـعل ابد را صلوات اللـه و چون خواجه ازل .»كُمْیمُالقِ

 یفَ طابَـتْ أنَفُسُـكُمْ أَ نْ تَحْثُـوا عَلـیـك«: گفـت یالله عنها با انس م یزهرا رض
  ؟»رسولِ اللهِ التُّرابَ

  ا چونا اهالن مشو غرهین دنیبه زور و زر ا
  ینینه آن ب ینین بیده نه اید یكه تا بر هم زن

نْفَعُ مـالُ و البنـونَ اّال مَـن یوْمُ الی«. »نْقَلِبُونَیبٍ مُنْقَلَ ینَ ظَلَمُوا أ َ یعْلمُ الَّذیوسَ«
تا خود چـه . هِیءُ اِلیما تَلْتَجِ هِ، وَ اقْدِمْ اِىلیدَعْ ما تَنْدِمُ عل. »مٍیاللهَ بقلبٍ سل یأَ تَ

ا هَـدَ«تخم افكنده اند كه  ا كَفُـوراًینَاهُ السّـبیاِنـّ ا شـاكراً و اِمـّ بـه صـد سـال  »لَ اِمـّ
خــــلق سخـــط خـالق  یدن خـذالن اسـت، و بـه رضـایاب ابد خر، عذیزندگان

  .»الصُّدُورِ یالقُبورِ و حُصَّلَ ما فِ یعْلَمُ اِذا بُ�َعْثِرَ ما فِیأ َفَال «. اندوخنت حرمان
تهمت بر كردار خود نه . »مِن قبلِ أَ نْ نَطْمِسَ وُجوهاً«دار شو یاز خواب غفلت ب

با حق معاملت به صـدق كـن . زدیا جنگ برخآزار از خلق بردار ت. دريمت گیتا ق
اسِ، « .و با خَلق به خُلق كُنْ وَرَعاً تَكُنْ أَ عْبَدَ النّاسِ، و كُـنْ قَنِعـاً تَكُـنْ أشْـكَرَ النـّ

ما تُحِبُّ لِنَفسْكَ تَكُنْ مُومِناً، وَ أَ حْسِنْ جِـوارَ مَـن جـاوَرَكَ تَكُـنْ ] لِلنّاسِ[وَاْحِبب 
ل را از بتخانـة آذر یخل .»تُ الْقَلْبَیمیحْكَ فَانِ كَثْرَهَ الضَّحْكِ مسلماً، و أَ قِلَّ الضَّ

نـوح بنگـر و  یو كنعان را از سـرا. خوان یم» تِیمِنَ الْمَ یخْرُِج الْحَی« و در نيب
ان زلـت محـو نكـرد، و یـ كه زنياثبات آدم ب. دان یم» یتَ مِنَ الْحَیخْرِجُ الْمَی«

  . ود نداشتس نگر كه اثبات طاعت سیمحو ابل
  وصالَكُم یاْأل َرْضِ أ َبْغِ ینَواحِ یبِأ َ

  و أ َنْتُمْ مُلُوكُ ما لِمَقْصُدِ كُمْ نَحْوُ  
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فرسـتند، تصـرّف آن گـدا در  ییبه آشـنا یغامیپ ییبه زبان گدا و چون حق تعاىل
  .راد محض باشدیانه ایآن م

  دالله اگر چه خوب كردار بود
  در خلوت معشوقه گر انبار بود    

س، و مرا در آن واسطة مخلص ین كلمات را به سمع دل شنو و بر لوح جان نویا
لِقـاءُ أ َهـلِ «و . فَمِنَ النّاسِ مَنِ اذا سُئِلَ أُ لْهِمَ و وُفًقَ و سُدَّدَ. صادق دان یو مُنْهِ
وبِ، و یـعَـنِ العُ یوبِ، و نُصْحُهُم عَـرِی، و كالمُهُمْ تحفهُ الْغُ» عمارَه القلوبِريِالْخَ
و  یباشـد، و كشـته، دو رو یبـو یبـ یخود رو گـل .رَ مُفْلِحـاًیـفْلَحُ مَنْ لَمْ یفَ یك
عـالم بـه  یآبـادان« .»اْ آلخِـرَهِ بِقلبِـكَ یا بِبَـدَنِكَ، و فـیالـدّن یكُنْ فِ«. دارد یبو

كه از آموخنت ننـگ نـدارد،  یكه به علم كار كند، و جاهل یعالم: چهار كس است
  .»ا نفروشدیكه آخرت به دن یشیشرع گذارد، و درو كه حق مال به یو توانگر

  دیان نرسیث ما به پایشب رفت و حد
  ث ما بود دراز یشب را چه گنه حد   

ق دارد، و ســعادت مســاعد، و اقبــال موافــق، و یــق رفیــتوف حــق ســبحانه و تعــاىل
ون، و غـرض از ريا و سـمعت بـیمان از اضاعت مصون، و طاعت از ریبضاعت ا

و . مِ طَوْلِهِیبمنًهِ و فضلِهِ و عَم. مأمون، و مدد الطاف هر روز افزونمصارع السُّوء 
والْحمـدُ اِللـهِ » نْفَـعُیخْشَـعُ، و عِلـمٍ ال یسْمَعُ، و قلبٍ ال ینَعُوذُ بِاللهِ مِن دُعاء ال «

  . ّنيربً الْعالم
  رمضان ۱۸ وم االحدیتَمّت 
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  بسم الله الرّحمن الرّحیم 
  
  مقّدمه

 نيبه ع احمد عزّاىل یها نامه«: سدینو یم ۱٦۳ها احمد مجاهد ن نامهیح ایدر توض
  :باشد یر می، شامل هفت نامه به مشخصات زیالقضاه همدان
 القضاه، نين نامه عی القضاه آمده است كه در اني، نامة عغزّاىل یقبل از نامه ها

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
  .۱۳۵۸مجموعه آثار فارسي احمد غزايل، انتشارات دانشگاه تهران،  - ۱٦۳

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

ن یـگـذرد، از ا یكنـد و مـ یمـ یاشـاره ا یگاهگـاه ست، فقـط غـزّاىلینامه ها ن
. كند یدا میخواننده حكم لغز و معما را پ یجمالت و عبارات برا یجهت بعض
ماء و اشـاره اسـت و یجاز و این نامه ها، بر ایدر ا ، سبك انشاء غزّاىلیو از طرف

كند،  ینقل نم یرا به تمام یثیدا حیه و یچگاه آیه یو. به اصطالح عارفه است
ه و یـبـه آ ید، بلكـه اشـاره اینما یان نمیرا به طور كامل شرح و ب یچ مطلبیو ه
ــــیحــــد ــــ یث و مطلب ــــ یم ــــد و م ــــر اصــــطالحگــــذرد، و اك یكن هــــذا «: ث
و : برد ی، را به كار م»میختیم و گریگفت«، »یه االشارهكفیوالحرّ«،»فتأمّل«،»سُّر
ی دهـد و بـا ه اش را حوالة به وقت مید و بقیگو یم را یاز مطلب ینكه اندگیا ای

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

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

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

  
  سؤاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 یاگر تـرا فرزنـد! حیش یا! نهارینهار زیز: او را گفتم. نشسته بود ۱٦٤زنان به طَلق
وانه شو ین كار ضرورت است، تو خواه دیمرا ا«: جواب داد. وانه شومید من دیآ

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

 را«: گفتنـد یدم كـه مـیـك بـار دیـث ین حـدیا. ده بودمیده بودم و نشنیهرگز ند
  .»یا واقعة رحمانیطان است یش شیهست كه نما یاصل

 یتــو انگشــرت یب بــرایــدر عــالم غ: گفتنــد یدم كــه مــیــك بــار دیــ: واقعــه-]۵[
ن چـه یـن چـه بـود و ایـا. »وم، ال اله اال انـتیا قی یا حی«: سازند، نقش آن یم

  نقط است؟

                                                 
  درد ـ درد زادن -  ١٦٤
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)۱(  
  میبسم الله الرحمن الرح

  نيو به نستع
 نيد عـید شهیامام سع هبه خواج قَدَّس اللهُ روحَهُ نامه كه امام احمد غزاىل هنسخ

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

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

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

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

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

  تیب
  د من زآن توامیار ترا گویگر 

  یهان تا تو بدان رسن فروچه نشو

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

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

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

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

ت یـ، امـا در اشـراق سـالم ازل»كَیعَل«ید بود كه  تفرنيد در تحفه عیت توحیكنا
بدان صحبت بود، بتافتند و  هیرحمه الله علی آن ذرّها كه اشارت بوالحسن خرقان

ســت، چــون بتافتنــد در د، اشــراق اللــه نــور ایــشــراق كــه شــرط ظهــور در آدر آن ا
الِح یعَلـ«و . گشـت» ینْـاعَل«، »یـكَسالمُ عَلَ«  اء بودنـدیـانب» نيَعبـادِ اللـهِ الصـّ
 یبِرَحمتِـكَ فِـ یواَدخِلنـ«: ی مِقْرَعـهُ طلـب زده بودنـد كـههم السـالم كـه مـدتیعلـ

ش از یدسـت زاهـد خـود جـواب پـ در نامه بـه ین معنیو از ا. »نيَعَبادِك صالِح
لِرَبهم، ثُّم الَ نفسِـهمْ بِظُهـوُرِهِم لَـهُ،  ظَهَرُوا. ده باشدیسوال فرستادم، اَرجوا كه رس
ذلِـكَ  یمَالبـسِ نـورِهِ، و سـتَروُنَهُ فـ یاَنفسُهِمْ فِـ یثمَ بَعضُهُم لبِعَضٍ بظُهُورِهِم عَل

  .»هِمْیدی اَنيبَ یسعینورهُمُ «، یاللباسِ النّورانِ
  شعر

  بَ بهِیالحب یاُحرَ المالبسِ اَن تَلقَ
  خَلعَا یالثّوبِ الّذِ یومَ التَّزاورِ فِی

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

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

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

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

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

و . م شأنهیوالله العظ یا. »سرّ قَدرَ و اسم اعظم و امانت بهم رود«: جواب سوم
رود، تا به دل رسد، پس به جان رسد، پس به امانـت رسـد، از هم رود، و در هم 
و اسـم اعظـم عنـوان اسـت، . عشـق از آن جانـب نـه از خـود. پس به عشق رسد
ن مقامات، قبـل الوصـول، جـز یو در ا. ع است و طغرا استیسلطان است، و توف

  .ستیبه پرواز، به پرشوق راه ن
  شعر

  كَ بِاْالَخبارِ مَن لَم تُزوَّدِ یأ ْتِیو
  .الخرب نَّ هُدْ هُداِ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  :ت الزم استین بیق ایاق از حد گذشت، بالتحقیاشت مدت
  :شعر

  كُمیال ی من شوقريُو كدتُ اَط
   مَقصُوصُ الجَناحريُطیف یو كَ

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

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

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

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

را بـر قـدر حوصـلة  یگردد، و هر كس یم هم السالمیعل اءیرواح انبصفت، بر سر ا
  .دهد یم یاو قوت
خضـر . چـون بـود همـا السـالمیعل و خضـر یموسـ ۱٦٥نجا بود كه بداند فطـامیو ا
بـود، جـالل دولـت كلمـات هنـوز  یرا فطام كرد كه شراب او از نطق حرف یموس

                                                 
  جدا كردن طفل از مادر ـ جدايي -  ١٦٥

سَـانُبَكَ «د فطـام یـتمه» ءیشَـعَـن  یفَال تَسىَٔلن«. و هذا سر. یافته بود به تمامین
 یبود كه اطفال را در فطام بدهند تا خو باز كند به وسط ۱٦٦چهیحلوا و كل» لیبتَأو
شـرب نفـس بـا او  یز علمـیشناس از شرب معتاد نقل كنند، كه قوت در تم یرو

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

  .و هذه اسّرار. دنیافت بود، شنیهمه . بود، آمدن نه
تواند بـود قبـل المفارقـه، مَـرّه هكـذا و مـرّهً هكـذا  یكل ۱٦۷و چنان نبود كه مناقلة

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

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

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

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

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

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

                                                 
  قرص نان -  ١٦٦
  هم سخن شدن با همديگر -  ١٦٧
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برسد، نظاره گردد كه همـه جذبـه  یگكباریتوش . ون گذارد و به حقوق رساندريب
  .و هذا سَّر. به متاع آورند نه به ملك خود ینجا توانگریا. بود

د بـه یـات، و مـتكلم بـه كـالم، و مریـبـه ح یقادر به قدرت، و عالم به علـم، وَحـ
بربنـدد  یوقت از اشكال رو. بود، عدد نبود، احدبود یكیان یچون بر م. ارادت

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

. تیل خلقیكائین به میند، و ایمایت بپیل ازلیكائیآن به م. افتد ۱٦۸ق األكنافیض
ود، كـه بـ یتنـاهیت، و آن المحـدود الیـخلق ین محدود الحـدود بـود در تنـاهیا

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

گاه گاه كه شـك سـخت بركشـد و جـالل عـدل بتابـد و مـرد را بـا ! جان و جهان
را فرو » نيقاب قَوس« ۱٦۹ق،یلت بر گرفنت در آن مضیك قدم به حیحدخود نشاند 

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

گـر یار طالع و غـارب بـودن دی داشنت و به اختنيمصادر و موارد مع! زمنیعز یا
. گـریمن نباله بودن تا چون اندازد و كجـا انـدازد د ۱۷۰است، و در كمان وقت نَبلَه
ب او یـمطلـب غ ۱۷۱ريط شود، نَیمح ره همت با مكانیچون محته همت شود و دا
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مسـامحت بلنـد انـدازد، در شَـرفات مجـد  یرا كه چون او كمنـد همـت بـیبتابد ز
  .»كَّالً الوَزَر«.امكان و ممكنات جز دون او نبوداندازد، و  یاستحالت م
قـوت و او  یگرسنه ب .عَهیكَسَراب بقَ«.ی خشكآب یان و لب از بیپا یغرق آب ب
 نيت عـیـخـود او هو. یگرد اونـ» نيسقیو  یطعمنُیهُوَ  یوالذ «.  قوتنيخود ع

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

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

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

لـت نربنـد، و هـذا یبه ح یپجاسوسان راه تا  ۱۷۲راه به زدن بر اوهام و افهام یباق
  .سَّر
. هريجرائـد الغـ یبِ فِـیـو هذا مِن اَلعجا. اضالل: تیه، و هدایتعم :ل در اویتفص

ل، مرهـوم یموهوم بِالسرَّ، مغربالغرض، موجب الطلب و التفصـ یفَانِ القناعهَ باَلَّذِ
لَكَ عنَـكَ  نكَ، و كانَیقی ینِكَ، وزادَ فید یبارَك اَللهُ ف. باالشباع، مقدمه باالقناع

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

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

   ستريدة خود تقصیگر خود همه بر د
  .نيَمحمدِ و آلهِ اَجمع ی، و صلواتهُ علنيَوالحمدُ لله رِبِ العالم. موالسال
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  نيو به نستع
ره العـ یعَلَ سالمُ الله تعِاىل ورحمـه اللـه و بركاتـه   القضـاهني، عـنيالوَلدِ االَ عَزقـّ
 محمـد نيَدالمرسلَیس هِینَب یو صلواتهُ عل نيِوَالحمدُللهِ ربِ العالم. اتهیورأفته و تح
  .نيَو آلهِ االكرم

گنجد  یز نه بدان صفت است كه در خاطر میاق آن عزیبدان كه اشت! دوست یا
آن  یار است بـرایز است و بر دوام خاطر مسافر آن دیش آن عزیپ ۱۷۳یو اَنموذج

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

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

ب اسـت، زوالـش بـه . یكرد ۱۷٤آن علت را ازاحت یالزام حجت یبود چـون مركـّ
د، و بـه یـاس انفـاس داشـنت حاصـل آبود كـه در دوام مراقبـت و پـ یدوام اشراق

دولت  یكه او هما هیصلوتُ الله عل ة مهرت استیاو گذر سا ۱۷٥ اصل ازالتنيهم
مرغ آفتـاب یسـ. را راه اسـت یـیهمـان بـود كـه دو ینـیاست، و چون تو او را بب

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

ه بحمداللـه تعــاىل زل مبــارك بـاد و هســتیـلــم  یمجنـون و وجــود خــود در  و منـّ
  .ن خصوص آنجا هستین نقط است، اما ایت ایحما
زد كـه آن یـشـرت برخیكـه بـود، ب ۱۷٦ بود، واَرجورياگر در اجل تأخ ث نفوسیحد و

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

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

كه  یصدمات قت اویا به رنگ اخالص و عجز علم از ادراك حقیر: گریاشكال د
ن را بوقلمـون وقـت یـع آن بـود، و این وقـایـگر هسـت ایكـدیعلم و عشـق را بـا 

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

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

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

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

  .زدی، اشكال برخیه همایو گذر سا» هُو«شود در اشراق  ۱۷۷اصل متسحّق
                                                 

   اميدوارم -  ١٧٦
  نابود شود -  ١٧٧

نمـاز و : د كه مشتمل بـود بـه ورد و عبـادت، چـونیدر شب با خاتمت اوراد اورا
آخـرِ  یفِـ یك سـاعتیـو بـر خلـوت، كـه  هم السـالمیعلـ اءیـذكر و صـلوات بـر انب

ا البُكـاء: یوردّ شـكو. كنـد  و شر خاىلرياألوراد قصد كند تا دل را از خ و  ۱۷۸أمـَّ
د كه در او عَرضِ اَهَـمُ االُ یبا یگر وردید. و أمَّا الحُزن اَوِ التَّحازُن ۱۷۹،یأمَّا التَباك

ــا ید كــه راه عزیــگــر باید. مــور بــود بــر حضــرت مــت رود در كارهــا كــه اَخَــصُ مِنَّ
  . در حركات رنجور شده باشدنيالسالِك
ق قـدر در شَـرفَات دولـت یـبـه منجن اگر الـزام وقـت از راه حكـم اشـكاىل: نكته
قلِ ان ضَـلَلتُ فَ�ِانَّمـا «. ريدش شاه رخ گین نفس با پید كه فرزید اندازد، بایتوح

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

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

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

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

                                                 
  گريه كردن -  ١٧٨
  خود را به گريه زدن -  ١٧٩
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)۴(  
  میبسم الله الرحمن الرح

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

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

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

ت كفـة تـرازو اسـ یدنیهمه هر چه سنج. دن و پرداخنت استیبرشدن نشان بگرد
ــهُ غــد«راه. یــرا كــه محــذور بخــوردســنجد، ز نَبــع «یگــر اســت، و د ۱۸۱»رالماءیانَّ

خـابِط خـبَطَ «. ۱۸۳ مسـامحهريِبلغ فَخُـذ مِـن غـ: گفتند. گرید ینامتناه ۱۸۲»نيالعَ
ك سـورت یـهرگز روشن نبـود تـا از . گر استین كانَ، دیو مقتبس من اَ» عَشواء

افتتـاح بـال اختتـام . غرائـب اسـت ۱۸٤معالمحدود در . گر ابتدا كندیماند، د یتیآ
او  ۱۸٥ريون شـود حسـريچـون از حـد بـ. قطع است و خرام چون برسد خـرم شـود

  .كشش آنجا بود. گردد

                                                 
  پيمانه -  ١٨٠
  بركة آب -  ١٨١
  چشمه جوشان -  ١٨٢
  .مدارا كردنّ  به نرمي برخورد كردن -  ١٨٣
  نشانه هاي راه -  ١٨٤
  مانده از هر چيزي ـ خيره چشم. وامانده  -  ١٨٥

ده یـر در معرض سوآل ناخن در تاوش دیرفته است و ازو عز ین رمزیاز ا یروز
درخواهند  ینة لوازم كه اعالم راه است میش آیوجود در نما یشود و همه ذرها

ل یدیــفتــاده، مفارقــة العــادات بتیهنــوز نشكســته اســت و ن یوان كســریــا. یانیــب
، و از دستار بـه كـاله، یو از تعمّم به سر برهنگ ۱۸۷به حَقاء، ۱۸٦از تفحّل. المراسم

ا نه هنوز آتش یقت یئت بت پرست است در طریصاحب ه. به قبا ۱۸۸و از دُّر اعه
كـردن  یاریـن یـكن ایو لـ گر هـم راه دانـدید ینفس از راه. نمرده است یپارس

ار یقبـا در كـردة قضـا مپـوش و حدوالقـدر بسـ. اسـت یاست و منفعـتش خـوردن
  .ا مضطر كرواستیا مختار ی، یرو
الخـاطرُ . از آن او و امـا یبرخـاطر یواعتاب فرحبا. گر باریدم كه حواله رفت دید

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

را كـه او یـچ دوست نتوان نمود زید هرگز به هیدشمنان را شا یرو ۱۸۹نعت حراقّه
  .ده استیو د یدشمن رو

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

  شعر
  تفضّالً یأ تَزِدنرياَزدَدت تُقص یمَت

   أستوجبُ الفضالًريِبِالتقَّص یكَأَن

                                                 
  تشبّه به مردي كردن -  ١٨٦
   ازار -  ١٨٧
  جبّه ـ لباس شيوخ -  ١٨٨
  آيينه -  ١٨٩



۱۰٥ 

نـه یآ یحكماء هند و روم گرد آمدند و بـه درگـاه صـفا ! مننيز و قره العیعز یا
: او گفـت. او دانـد یوفا بر صـفا. م به حقیما در كار تو سرگردان: آمدند و گفتند

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

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

» بابُهـا ینهُ العِلـم و عَلـیاَنَا مد«ريت حلقة باب العلم است آن ح. »بلحظه یموت
زن در گاه اوست، اما در حكم خود نه حد  ۱۹۰ت مقرعهريت در علم است، غريح

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

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

                                                 
  كوبه -  ١٩٠

)۵(  
  میبسم الله الرحمن الرح

ــ ــره الع ــزّ ق ــد اَعَ ــ ۱۹۱،نيفرزن ــهُ و اَح  القضــاهنيع ــهُ الل ــاَكرَمُ ــد و . اهُی ســالم بخوان
بـر شـكل  یمگر مدت عُدّت در گذشت كه اذنـ. فوق الوصف شناسد یآرزومند
. چ از من نشنودیرود در مكتوب ه یز و هر چه میافتم در مخاطبة آن عزی یفرمان

 یدنیاست، و هـر چـه فـرا رسـ یاست بر گذشتن یدنیو رسهر چه بد: صدره گفتم
. ال كه جز تعطّش صفت او است جـوال اسـتیو هر مك. است یدنیاست به رس

اسـت كفـة  یدنیهمـه هـر چـه سـنج. دن و پـرداخنت اسـتیبرشدن نشان به گردان
نَبـعُ «یگـر اسـت، و د» ر المـاءیه غـذیآ«راه . یرا كه محذور بخوردترازو سنجد ز

، و »خابِط خَـبطَ عَشـواءَ «. بلغ فَخُد من مسامحه: گفتند. گرید یمتناه نا »نيالعَ
گـر یمانـد د یتـیك سـورت آیـهرگز روشن نبـود تـا از . گرینَ كان دیمقتبس مِن اَ
سـت و ین التفـات نیبد یسر گردد، كه دل مرا ذره ایدل فارغ دارد تا م. ابتدا كند

و . زود یكه مهم است، تا توان سمیمهم بود، خود نو یچون كار. ستمیدر انتظار ن
و . زود بود، خود بر او اقرتاح كردن ابرام و اثم بـود یز خود توانیحاشا كه آن عز

  .یرود به دوست یمبادا كه از من ابرام
وزادَكَ اللـه  ن دل و همـتیـبـا ا. ز تو بادیبر دل عز یرحمت خدا !ز منیعز یا

ن همـه عـذر چـه یـبـا ا. نيَالحمِن فضلهِ وسعه رحمتِـه، و جَعَلـك مـن عبـادِه الصـ
نبـود، هـذا  یريچ تقصـید، از تـو هـی دانم كه اگـر چـه نرسـنيقیحاجت است، كه 

  . یمَض
  ريادگیت به تربك ین بینم، ایب یشكر كرده بود كه اكنون خشنودم كه در خواب م

                                                 
  نورديده -  ١٩١
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  ال تو خشنودمیدر خواب من از خ
  یالت بودیت خیآه ارنه عنا

در  یز هـر چـه آدمـیـعز یا .»آورم یدر نمـ چ از خوابت بـهیه«ی كه نوشته بود
تواند بود كه معرب بداند كه  ین عالم كسوتیرا از ا یقسم: ند دو قسم بودیخواب ب
ان هـر دو یگر بود در مید یو قسم. چ كسوت ممكن نبودیرا ه یست، قسمیآن چ

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

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

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

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

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

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

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

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

و حـالج  ۱۹۳گر بود، و در دماغ جوالههید یزیابد، در دماغ كفشگر چی ۱۹۲دماغ
طلبـد،  یكسوت یت نگرد، و در خور معنیپس فرشتة متاع الب. گرید یزیو بقال چ

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

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

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

ا ین مَلَك الرؤبود كه جانش با آ ی معبّر كسنيهمچن. كند یداللت م یبر كدام معن
  .كند یداللت م یبر كدام معن یدارد، كه داند كه هر كسوت ییآشنا

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

مـار تـا او یاستدالل كند بر احوال ب یو رو و رنگ ۱۹٤ب كه به نبض و قارورهیطب
یـد شان ثنـا گوینجا بود كه جالل ازل برایاز ا. را آن مقصود است مكشوف گردد

هدُون بِاَمرِنـا لَمـا صَـبَرُوا و كـانُوا یو جَعَلنا مِنهُم اَئِمَّه «. »یهدُون بِالحَقِاُمهُ «: كه
  .»وقنُونیاتِنا یبِآ

                                                 
  مغز -  ١٩٢
  بافنده ـ نساج -  ١٩٣
  بوُل -  ١٩٤



۱۰۷ 

مـا را بـه دعـا . »الله و عَمِل صَالِحاً یمِمَّن دَعا اِلَ و مَن اَحسَنُ قَوالً«: یدپس گو
ن یـز دریـكـه مـن ن یان اشـغال بـدر آوریـاد دارد، و جهد آن كن كه خود را از می

  .نيَمحمد و آلهِ اجم ی، و صلواتُه علنيَحمدُللِه رَبِ العَالملوا. شغل ام، والسالم
  

)۶(  
  میبسم الله الرحمن الرح

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

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

ك بهـذا القـدر مـن یـو ناه. ت و خانـهیـانه اسـت بـه شـركت اثـاث البخداوند خ
ها ینا فیواَلق«: ، آنگاه»االَرضَ مَددَ ناهاوَ«: اول. یه راستكه هست، تعبی جاوزن
: اسـت كـه» ها«یه در تعب »یروَاس«آن . »یء مَوزُونمِن كُلَّ شَ«، آنگاه »یروَاسِ

قابلـه م »فَ مَـدَّالظَّلیـرَبِك ك لَم تَرَاِىلاَ«را با » مَدّدناها«و آن » ی الجِبالَو تَرَ«
و . بـود »لِیـالل یولِجُ النَهـارَ فِـیالنَهارِ و  یلَ فِیولِجُ اللی«كند، تمام شرح بتابد و 

 »یملقـا یرواسـ«تا خاك مفرد عرض نكننـد، پـس . ودن بیدر آن عالم، غالب ا
  .یپس عهد بنتاود از شواهق آن رواس. عرض نكنند

ــا ــای ــایقــت نیق در طرین حق ــرازو. دی ــاو، وزن ا یدر ت ــن ن جــوهر را كــه در ای ی
 یمشـهود »ء مَوزُونیها من كُل شَیو اَنبَتناف«ی بود به معدن »شامِخات یروَاس«

ة واقعـه كـه نوشـته یـاجو. ا بـودیـن كارها بساط تعزز و كربیة ایطال. ن اوراقیدر ا
  . نجا بود و حق استیاست از عظمت ا

را كـه كمـال او بـه شـرط یر كمال دولت عشق، زكمال جمال موجب درد است د
  .است، و همان كمال سِبحّل حِرمان است یمعشوق یستگیشا

ش یقَـدَّسَ اللـهُ روحَـهُ معنـی است در سخن خرقان یبُلسنَورا درد یده ایآنكه شن
را » الجبـار المتكـرب«. ین شربت صرف داده اندا. كن ممزوج بودین است، ولیا

حجاب عظمت بـر  یدر ممزوج. است» دود بالمر صادم الویالرؤف الرح«مزاج 



۱۰۸ 

چنانكه هرگـز  یكبارگیزد و به مرگ خود كمال حجاب در حق سالكان آن به یخ
كن همه بـه ی، ولین معنیدارد از ا یاه، اشارتیث نور سیوحد. دیایو از و در راه ن

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

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

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

ی بازننهـد، بود آن، چون بدو رسد برسد، و چـون علـم دسـت بـرو است نه عاىل
ت اسـت كـه یاز ل ۱۹٥مومیاشراق د ین منادیوا حاصل باشد »تَعالُو نُومِن ساعهً«

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

ال ابـواب یـعقـل بـود، و او مك یز و ممكـن در تـرازویجا محال و! ز منیعز یا
ال امانــت یــه، چــون بــه مكیالــنفس القدســ ۱۹٦یخواجــه خانــه، اعنــ. الــدار اســت

و فـتح . بود، محال و ممكن خـود آنجـا محـال بـود یرا وزن یزید، نه هر چیمایپ
  .باب، فتأمّل

راست همچون نسـبت سـمع بـا بصـر  تیث مناسبت اسم اعظم با قدرت ازلیحد
در راه . ن سـوال نـه درسـت اسـتیـا. ا نسبت مُدرك سمع با مـدرك بصـریاست 

  .طلب گنگ والل باش كه محك از او معزول بود

                                                 
  بيابان بي آب و علف -  ١٩٥
  يعني -  ١٩٦

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

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

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

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

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

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

بـرود، ان شـاء  ۱۹۷، آنگـاه خـود در مشـافهت»ومیا قَیو  یا حی«در . نشان بهست
  .الله تعاىل

ل یـدلن یـاما ا. بود و بر گذشت، و مبادا كه در آن باز ماند یث خاطر با شعریحد
بـوده، و آنگـاه خـاطر  ون از مقوالت مقبوالت خـاىلريز بیكند كه آن مرد را ن یم
شـخوص  یفـ یقدسـ ۱۹۸بـود، ولـواحظ یب بود كه خاطر تصرف عقل انسـانیقر

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

                                                 
  رو بروي -  ١٩٧
  به دنبال چشم نگرنده -  ١٩٨



۱۰۹ 

ن اقـدام یـدر ا. ، سـنت اسـت»لَّ لِسـانُهكَ«ی والله، ا. »یچ مگویبا ه«: یثحد
  .صدق، فَاعتَمِد ذلكَ

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

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

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

ن امثـال اسـت، یـكنـد كـه كارهـا در بنـد ا ۱۹۹نافیاسـت یو رأفـت صـحبت یگانگی
  .انُیكشُفُه ُالعیسَ

                                                 
  از سر گرفنت -  ١٩٩

)۷ (  
  میله الرحمن الرحبسم ال

  نيو به نستعِ
و  ۲۰۰كنـد و نقـض العـزائم یب قلوب اظهار میت در تقلیمقلب القوب برهان اله

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

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

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

اكنـون . شـها بـود هـم او را و هـم مـا رایو از آمدن او آسا اكرمه الله مختص آمد
 مصلحت بـود آنچـه در مصـالح نيكن مگر چنیل. فرا داد یك آگاهیبازگشت و ن
و قـدِ . مـتغ ندارد، و معاونـت بـه اشـارت و عبـارت و دل و هیند دریوقت او ب

انَــه . عُ وَ دائعَــهیضــیمَ عَمَلــهِ، و هوالینَــهُ و نَفسَــه و اَمانَتَــهُ و خَــواتیاســتَودعَ اللــهُ د
  .نيَوَ الحمدُ للِه رَبِ اَلعَالم. مُیمُ الرؤفُ الرحیالقادرُ الكر

  

                                                 
  شكسنت استخوانها -  ٢٠٠



۱۱۰ 

  هو
121  
  

  رساله وصیت
  

  
  جامع العلوم و المعارف و مجمع الكرامات و المكاشف العالم العالي حضرت

 شيخ احمد غزالي طوسي 

   طاب ثراه
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۱۱۱ 

  هو 
   

  میبسم الله الرحمن الرح
  

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

  .خ نوشتیمشا
  

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

 ۀت آن حجاب سـرا پـردیعدل كار است، اما به حكم كرم وال ۲۰۱حدّثان حجاب 
. »۲۰۲ین بـالتمنّیسُ الـّدیلـ«. بود یجاب مبود، ح یم یتا تمّن. ستیش نیب یتمّن

وصـال  ۲۰۳مـومیو مهـر دَ. خـود اسـت ی، حساب هستیت ماندن تمّنیو نشان وال
برسـد و  یت تمنّـیـركنـد، والیچـون خـود را معـدوم تقد. ر عدم اسـتیقدم، تقد

ت فضـل یـق افتد، والیدا شود، و عزل حجب تحقیزد، و كشف كرم پیحُجُب برخ
 یا التفـاتیـثابـت  یو تـا در مصـالح فكـر. و الزم شودبتابد، زوال عدل به حق ا

اسـت، و  یت تمنّـیـسـت، و در والیز نیـچ چیهـ ین معانیبود، هنوز ا یمحكم م
ر نـابود خـود نكنـد، یكه وجود بر عدم نزند، و تقـد یگرفتار. ستیباطل از حق ن

                                                 
  جوانان نوخاسته -  ٢٠١
  آرزوها نيست دين به آمال و -  ٢٠٢
  بيابان فراخ و بي آب و علف -  ٢٠٣

. ش كـار اسـتیو عشـق او، خـو یگانـه اسـت و گرفتـاریب یآدمـ. بود ینه گرفتار
  :ه چه گفتك یدیند

  .گانه منمیش و از تو بیبا عشق تو خو
هر كـه درآمـد در درون، مـانع . از راه، واز گشت ۲۰٤هر كه واز گشت! جان و جهان 

 :دیـگو یرسـول مـ. دیـد، چنانكه مـانع دخـول ناخوانـدگان آیرجوع در آمدگان آ
عَذَّبَهُ اللهُ عَذاباً  ثُمَ تَركَهُ ،الله فَسَلَكَهُ یقاً الَیمَن عَرفَ طرَ«ه وسلم ـ یالله عل یصل
  ۲۰٥.»نيَعَذبَه اَحَداً من العالَمیال
برآنكس «: گفتند. دید یو دشوار یشب معراج فرشتگان را به زار هیعل ۲۰٦مهرت 
حاجـت . و قطع نه آن بود كـه خلـق داننـد. »افتد یم كه او را در راه قطعییگر یم

ل یدن و تأوگر، رخصت خود داید یف كاریاز سرقطع، فك یذكر ۲۰۷نافیبه است
م مكـر ینجـا هـم بـیو ا. گـریافنت دیـگر است، و رخصـت از معـدن یخود كردن د

را كـه یـبـود از ناخواسـت، ز یم آن بـود كـه اذنـیاست، كه رخصت كه او دهد، بـ
د كـه یـبا یانبساط در آن مـ. و قطع است ۲۰۸آتیة سیانبساط در آنچه تراست داع

  .و هذا سرُّ األسرار. برتو است
م یعظـ ی، لعنت البّد بود، خطر۲۱۰ا در فراقی ۲۰۹در اسرتوح یهخوا یاگر دستور 

  .یتو دان یباق. و هر كه آمد، شدنش دشوار است و به خطر. است
                                                 

  بازگشت -  ٢٠٤
خدا شناخت پس سلوك كرد آنرا، سپس ترك آن كند خداوند او را عذاب  راه هركس -  ٢٠٥

  خواهد كرد عذابي كه هيچ يك از عالميان نشده اند
  پيامرب -  ٢٠٦
  از سر گرفنت -  ٢٠٧
  گناهان -  ٢٠٨
  آرميدن ،آسايش جسنت: اسرتواح -  ٢٠٩
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  فصل

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

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

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

بـت او دل ید، و هريت زبان را فرو گیآن بود كه حروف او، وال یكمال ذكر قدس
د كـرد، كـه چـون یـ نشودــ زبـان را خـاموش نبانيبـاز دارد، تـا چنـ ۲۱۱را از خواطر

  .د، دزد در شود، و نقد غارت كندیحارس از بام دل فرو آ
و  یكن، تو خاموش گرد و متوارخته می، به خود آمیابی یاز دل خلوت یاگر وقت 

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

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

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

                                                                                                            
  دوري -  ٢١٠
  خطرات -  ٢١١

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

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

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

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

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

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

د، و ا نهـایـفـرا در یو چندان بود كـه پـا. الب آمد و برد و خرب نداردیبداند كه س
 ۲۱۲»مهـایانَّ االُمـور بخَوات«: بـود، فَــني بود، و اعتبار به نفس واپسـنياجل در كم

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

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

                                                 
  .پس هر كار به خاتمه آن است -  ٢١٢



۱۱۳ 

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

ت چـاك یـ، لبـاس عاریچون سلطان وقـت بتـافت. یو به دكان بنشاندند یدادند
 یتـا كـ :گفـت درآمـد و بـه او ییگـدا یروز. یافتیقت تجرد بیو لباس حق یكرد
  .د بودیبا ین كار را مین كهنه در پوش كه ترا ایا ۲۱۳ن رعونت؟یا

ش ی، تمـامی از صـدق تسـت، اگـر بـه كمـال بـودريكه تقص یخود را با علم برگو
  .یمبذول بود
كـه هـالك  ی نكنـريتـأخ ۲۱٤نيالعـ ةك طرفـیـنهـار كـه یناگاه در رسد، ز یهیاگر تنب
ع خواننـدیط به تو رسد دیكه به وسا یفرمان. یشو . گر است، آن را وجوب مُوَسـَّ

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

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

، هـالك الزم گـردد و هجـران ینكـرد ۲۱٥ امتثـالنيخود بخواند، اگر در حال، عـ
، و در اوقـات ۲۱٦ن بشـناس در مراقبـه خـواطریـاكنون ا. یو شقاوت سرمد یابد

ــوان د ــا كــه نت ــود ا یانســت كــه كــاذكــار، و در روزگاره ــب ــتُ «.ن دعــوتی اَلوّق

                                                 
  خود خواهي ،خودبيني -  ٢١٣
  چشم بر هم زدن -  ٢١٤
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 یف الوقـت پـیق او بـه سـی، عالريچون اجابت رود، بال تأخ. ن بودیا ۲۱۷»فُیسَ
ش یدر پـ یهـالك پـائ ۲۱۸»بوُ للـهیاسـتَج«. كننـد ی كنـد او را پـريكنند، و اگر تأخ
ش یدر پـ ی، پـایابیـنجـات » و للرَّسـول«: مین روا بود كه گفتـینجات دارد، و ا

آنجـا  نجـا صـفت وال ابـاىلیا »نيمـا ارَسَـلناكّ االرَحمـهُ لِلعـالم و«. هـالك دارد
  .نجا سود كمرت و خطر دورتریآنجا خطر و سود به كمال، و ا. صفت

  
  ع

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

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

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

                                                 
  وقت شمشير است -  ٢١٧
  اجابت كرد براي خدا -  ٢١٨



۱۱٤ 

  هو
  

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

  
  میبسم الله الرحمن الرح

 یو العــــدوان اال علــــ«» ۲۱۹نيو العاقبــــه للمتقــــ«، نيالحمدللــــه رب العــــالم 
ــالم ــ .۲۲۰»نيالظ ــنب یو صــلواته عل ــرمه محی ــه االك ــد و آل ــروا اال «. نيم ــا ام و م

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

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

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

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

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

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

                                                 
  .عاقبت كار با متقني است -  ٢١٩
  دشمني جز بر ظالمان نيست -  ٢٢٠

؟ در ۲۲۱»تَیم اَفْنَیعمرك ف« :ن سوال نكنند كهیواسطه ا یكه حق است بر او كه ب
البـد للعاقـل مـن اربـع «: ه و آلـه ـ فرمـودهیـاللـه عل یخرب است كـه رسـول ـ صـل

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

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

 ه السـالمیـنـا و علینب یقـت بـود كـه بـه داود ـ علـی حقنيو همـ» اللـه الفُقَراء اىل
ر یـگز یزیتو منم، ترا از چه چ یچارگیب هچار »الزم فَالزْم بُدّكك اَّدبُ ااَنَ« :گفت

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

هر جان كه در روزگار دراز به جمال ذكر منور . ندهد، از تو خواهد و از تو ستاند
فـرو  »یارجعـ« د، چـون طبـل بـازق مخلص شـده بـویشده باشد و از آفات عال

كوبند، و به دست ملك الموت در قفس بركشند ـ او مرغ شـده اسـت، پـر و بـال 
امـا هـر . مت شـمردیب فرو شود و خالص از زندان و قفص غنیبزند و به افق غ
ا بود، او خر لنگ یو بندة حب الدن ی شهوات و بستة آمال و امانريجان كه او اس

مه افتد، او نه مرغ شـود یوار اصطبل بر بهیانكه چهار داست نه مرغ پرواز، و بد
  . ابدیو نه پر 

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

مـه لكـل یوت غنالمـ«: متربم شود و خالص را مغتنم شود، چنانكه در خرب است
  .»مؤمن
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۱۱٥ 

 یپندار كه همه جهان آن تست و هر كه در وجود است ترا سجود م! ز منیعز یا 
ه یـنـا و علینب یكنند و هزار سـال عمـرت بـود، آنگـه چـه و آخـر چـه؟ نـوح ـ علـ

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

افان مِتَّ فَهُمُ الخالدون، كـل نفـس ذائقـه : دیگو یه و آله قرآن قدم و از او میعل
   »الموت

 یرا بـر رو یگـریم، دیر خـاك كنـیتاج او است در ز »لعمرك«كه  یاگر آن سر 
حـق » سـبحان مـن تعـزر بالقـدره و قهـر العبـاد بـالموت«م؟ ی چـون بگـذارنيزم
  .بود یست، چون مرگ البد است، استعداد ضرورا
ان المالئكـه لتضـع «: ه و آلـه ـ گفتـه اسـتیـالله عل یرسول ـ صل! ز منیعز یا 

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

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

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

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

؟ »۲۲٤سـفك الـدماءیهـا و یفسـد فیهـا مـن یاتجعل ف«: شان گفتندیو ا ،»۲۲۳فهیخل

                                                 
  .ي غنيمت استمرگ براي هر مؤمن -  ٢٢٢
  .پس هر دم بر روي زمني خليفه اي قرار مي دهم -  ٢٢٣
  چيزي مي دانم كه شما نمي دانيد -  ٢٢٤

اعلــم  یانــ « :ن بــود كــهیــبــود ا ت كــه در حــقیــت از كمــال عنایــة ربوبیــپــس كنا
  . لیكائیل و میم اسرافت بود بر علیب آوردة عنایپس آدم غر. »۲۲٥ماالتعلمون

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

ند كـه یت در راه هر مجاهده و سلوك به تو نماین متاع البیب است، اما ایب غیغ
ند و تا از آفاق وا نرپدازد به یجمال به هر كس ننما. ه اندرين همه نه در كالن غیا
ه جالل یت ربوبیاول عنا. »۲۲٦انفسهم یاالفاق و ف یاتنا فیهم آیسرن«. ن نرسدیا

دة آن گـدا یـبـه د» ۲۲۷و اشـرقت االرض بنـور ربهـا« :ن پـرده كـهیـاشراق را در ا
من بمن مشاطه پس ب »نظر اللهیا المؤمن  « :اود كهیده بیفرستد تا در آن تاوش د

ات در عالم فصل ارائـت بـود نـه در عـالم یو آ. دريات بر او عرض كردن گیوار آ
  .بزرگ داشت ین سرّیت، و ایعدل رؤ

ت او بـر او عـرض كنـد، در یـمتـاع الب ،»انفسـهم یو فـ«چون از آفاق وا پردازد 
د و یــگو »انــا الحــق«نكنــد، هــم  یزبــانیم »كــل لســانه«آن عــرض، اگــر یمبــاد

ب اسـت، و نـه از جـنس آن متـاع اسـت كـه او یـرا كه آن انـوار غیز .»یسبحان«
  . ده استید
 نيكه آن بنماند، و چنـ یكن یز در سر كاریبود كه روزگار عز یغیدر! ز منیعز یا 

لهم من قـره  یفال تعلم نفس ما اخف«. كه ترا نهاده اند از تو فوت شود یبیعجا
ان شود، هرگز فراغت نان و آب یو بدوستان نهاده اند بر ت یاگر آنچه برا. »نياع
را افكنده اسـت در ازل آزال،  »حبونهیصبهم و ی« :كه نزىل! جوانمرد یا. یابین

                                                 
  قرار دادي كه فساد كند و خونريزي كند] زمني[ در روي  -  ٢٢٥
  سير كنند آيات ما را در آفاق و انفس -  ٢٢٦
  روشن گشت زمني به نور ربش -  ٢٢٧
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ست، بـه یكس از عزت وقت بر سر ن. فا به كمال بودیكم از مراقه ابد نبود تا است
م بود كـه یندارد، ب یكه از خطر كار خرب یچون مشغول توان بود؟ هر درون یريغ

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

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

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

اء و یـافتـه انـد انبیبه دوام ذكر مشغول باش كه همة سعادتها آنجا ! ز منیعز یا 
. یابیـپس گم كـرده را و از. ۲۲۸یابیز گم كردن را واز یهم السالم، تا تو نیاء علیاول
  . ، و السالمیابیس طلب را بپ
چـه : گفتـا. دیـه و آله ـ بخـواب دیالله عل یحضرت رسول را ـ صل یابوبكر كتّان 

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

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

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

در صـلح گشـاده داشـنت شـرط كـار  ی، بـاریدهروزگار خود فراكار ن یاگر همگ
  . است

                                                 
  باز يابي -  ٢٢٨

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

  . وجوده
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  هو
121  
  

  مقاله روح
  
  مات و المكاشف العالم العالي حضرتجامع العلوم و المعارف و مجمع الكرا

 شيخ احمد غزالي طوسي 

   طاب ثراه
  
   
  
  
  

  یدكرت علیمحمّد صابر :به كوشش
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 مقاله روح

حضرت امام احمد غزّايل فرمايد كه روح هست نيست نمايست، هر كسي بدو راه 
هرچه . بيچارة وي است ۲۲۹متصرف وي است، و قالب و سلطان قاهر و. نربد

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

ذره را از ذرات عالم، قوام وجود نيست به خود، بل به قيوم وي است، و قيوم 
مقوم از وي بر . زي به ضرورت با وي باشد، و حقيقت وجود وي را باشدهر چي
اين بود، ليكن هر كسي معيّت را نداند اال  ۲۳۰»و هو معكم اينما كنتم«: سبيل

و اين هر سه در حق قيوم محال بود و . جسم با جسم، يا معيت عرض با عرض
بلكه معيت به و معيت قيوم، معيت قسم رابع است، . اين معيت فهم نتواند كرد

حقيقت اين است، و اين هست نيست نمايست كه اين معيت نشناسد قيوم را 
و ماهي كه در دريا غرق آب است، آب را مي جويد . مي جويند و باز نمي يابند

و كساني كه اين معيت را بشناختند، خود را مي جويند و باز . ويل نمي يابد
پس ما . يند نر يف الوجود االالقيوم گو يابند كه همه خلق را مي بينند و مي نمي

كيستيم و كجائيم؟ و بسيار فرق بود ميان كساني كه وي را جويند و نيابند، و ميان 
بلكه عني وي هستي به حقيقت مي طلبد و . كساني كه خود را جويند و نيابند

  . و الله اعلم بالصواب. نمي يابد

                                                 
  بدن -  ٢٢٩
  .جا كه باشيداو با شماست هر -  ٢٣٠
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  هو
121  
  
  

  وعظهم
  

  الكرامات و المكاشف العالم العالي حضرت جامع العلوم و المعارف و مجمع

 شيخ احمد غزالي طوسي 

   طاب ثراه
  
   
  
  
  

  یدكرت علیمحمّد صابر :به كوشش
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  وعظهم

  
  مٰنِ الرَّحیمِ اللّٰهِ الرَّحْمِ بِسْ

  .و به نستعني، رب تمم
ان هذه تذکرة فمن : اللّٰه تعاىلرحمته و برکاته علیک، قالاللّٰه تعاىل و سالم      

و من اراد اآلخرة وسعی لها سعیها و : شاء اتخذ اىل ربه سبیال، و قال سبحانه
و من اعرض عن ذکری : هومومن فاولئک کان سعیهم مشکورا، و قوله عز شانه

ذکر الفان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی، هذا لمن اعرض عن
  .المذکورفکیف لمن اعرض عن

  :شعر
 یا سیدالکربآء قوال مطلقا

  

 شهدت بذلک السن الحساد 
  

اللّٰه بمالک و وفقک الکتسابه و بني لک ماعلیک و اعانک نبهک            
المعونة وال جلب الیک محنة والقدر علی اجتنابه و کفاک مؤنة المؤنة بمعونة

فاقبل بکلک علیه، وانجم لقلبک الیه، و علیک فتنة و ذلک من قید نفسک، 
عمک باسالمة و خصک بالکرامة و توىل امرک بالحیاطة والهدایة وال اخالک 

  .انه وىل ذلک والقادر علیه. الکفایة والعنایةمن
العبد اشتغله بماالیعنیه، و ان امرء اعلم ان عالمة اعراض اللّٰه تعاىل عن      

اخلق له لّحری ان یطول حسرته، و من جاوز غريه ماذهبت ساعة من عمره فی
النار، و من عمراللّٰه ستني سنة االربعني ولم یغلب خريه شره فلیتجهز مقعده فی

  .العذرفقد اعذر الیه من

اللّٰه بالطاعة به تایید اگر نه آنستی که سینۀ پراخالص آن خالصۀ عصر ایده      
منفسح و جواذب همم را به  ربانی منشرح است و به استماع مواعظ و نصایح

اللّٰه یوتیه من یشاء واللّٰه ذوالفضل دل قابل و به جان مستقبل، و ذلک فضل
العظیم این تصدیع ندادمی و این رازنامه نگشادمی، چه طعم نصح در کام 
هواپرستان تلخ است و مناهی محبوب طبع و حرص بر ممنوع غالب و مکروه 

  . بدین سبب متبوع
البعرة لفتوها، و لو منع الناس عن فت: علیه وسلماللّٰهبی صلیقال الن      

  .االوفیه شیئیقالوانهینا عنه
و محبت حق گویان نَوری است که شکوفۀ هر درختی نیابد و نوری است       

  .جز در مشکات متعرضان نفحات قدم نتابد
  بیت

 ای شعر دالویز نگویدهر دل شده
  

 ویدای راه خرابات نپهر گم شده  
  

و ان قول الحق لم . و نصیحت دل خفته را بیدار کند، اما مرده را سود ندارد      
الذنوب و اخوک من و اساک و من حذرک من. یرتک ىل صدیقا مشهور است

شنود، و شب به اول من یسلم علیه الرب عمر، می: عمروار مردی باید که. مذکور
المنافقني و به روز اللّٰه معرسولهل ذکرنی : گفترفت و میدر خانه حذیفة می

  .خوفنی بالنار یا امام المسلمني: گفتاالخبار را میکعب
  بیت

 گه در بر تو به پادشاهی مانم
  

 گه بر در تو به داد خواهی مانم  
  

خوف حصار ایمان است و رجا مرکب مرید، والخري فیمن اذازجر لم       
  :، کماقیلاما وثوق غالب آمد و اعتماد راحج. ینزجر

  شعر
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 لقد صرت مغناطیسنا فقلوبنا
  

 لجذبک ایاها الیک یسري 
  

اللّٰه القلوب، و احبها اىلاللّٰه تعاىل اوان لیست من ذهب والفضة انما هیان     
  .المسلمنيالیقني و ارقها علیالدین و اصفاها فیمارقّ و صفا و صلب اصلبها فی

همۀ . اغیار سرتدن بدایت ارادت است بدان ای عزیز روزگار که لوح از      
و من . عوام برآنند که تا یکی بادو کنند و خواص بر آن تا هزار را به یکی آرند

عسی . اللّٰه فی ای واد اهلکه بچه اعتماد این همه غرورتشعب به الهموم لم یباىل
التغرت بسالمة الوقت فلن . ان یکون قداقرتب اجلهم فبای حدیث بعده یؤمنون

  .اقبة مبهمةالع
  :شعر

 یار اقد اللیل مسرورا باوله
  

 ان الحوادث قد یطرقن اسحارا 
  

  :شعر
 الیغرنک عشاء ساکن

  

 قد یوافی بالمنیات السحر 
  

به هیچ از . اذا وقعت الواقعه یقني است، ان بطش ربک لشدید دین است      
ر کردن همه بازماندن موجب غرامت است و فانی را بر باقی برگزیدن و اختیا

  .مثمر ندامت
  بیت

 خویش طلب خواهد کردگرعشق حق
  

 بس مدعیان را که ادب خواهد کرد 
  

اغلق علی نفسک باب الحجة وافتح . زبان ممر صدق است و دل ممر یقني      
که لهم چنان. مجوی حواله مکن، حیله مساز، رخنه. علی قلبک باب الحاجة

یومئذ للمجرمني راندگان را در راه البشری خواندگان را همراه است البشری 
سیماهم فی وجوههم من اثر السجود بیان است، یعرف : چنانکه. است

فالتزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی خودپسند . المجرمون بسیماهم نشان است

ای بروی پوشیده اگر تو بر خود پوشیده. باید بود، خدا پسند بايد شدنمی
  .بصريالتبهرجوا فان الناقد : نیستی

  بیت
 یادم نکند غلط شماری که کند

  

 جوری نکند در اختیاری که کند  
  

استووار : گوید در وقت نماز روی به جماعت آوردم و گفتممجاهد می       
استویت حتی تا مرالناس باالستواء ان لم یعرفک : ندائی شنیدم که. حکم اللّٰه

  .التغرتبثنآء الناس: هؤالء فانا الاعرفک و قد قیل
  بیت

 مسکني دل من گرچه فراوان داند
  

 مانددر دانش عاقبت فرو می  
  

اللّٰه و ما اخلی ما اغفل الخلق عن. بس آشنا که فردا بیگانه خواهد شد      
فمن ابصر . باش تا سیلت فرا دریا رسد و بضاعتت فرا خریدار. اللّٰهالطریق اىل

اذاقضی االمر و هم فی . بدانیالحسرة و الندامة فلنفسه و من عمی فعلیها، یوم
  .آید که به هیچ طاعت باز نگرددغفلة ردی می

  بیت
 من لم یکن للوصال اهال

  

 فکل احسانه ذنوب  
  

  :رسد که به هیچ معصیت نایستدو قبوىل می      
  بیت

 من لم یکن للفراق اهال
  

 فکل اعضائه قلوب  
  

  شعر
 تهفی وجهه شافع یمحوا سیآء

  

 بالمعاذیر من القلوب و یاتی  
  

ذکرواللّٰه فاستغفر والذنوبهم و : کند کهجرم بایسته را در عمل پنهان می      
  .نسوا اللّٰه فنسیهم: کند کهنابایست را در کار خویش سرگردان می
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  شعر
 اذابرم الموىل بخدمة عبده

  

 تجنی له ذنب و لیس له ذنب 
  

. ایت به عمل نفروشندعن. علت از این صنایع دور است و اغراض مهجور      
  المتجنی غایة التدرکرضی: شطر
  .دردنابایست را درمان نیست و حسرت راندگان را پایان نه      

  بیت
 یاری دارم که سرفرازی دارد

  

 نیازی داردبردوش ردای بی 
  

اللّٰه صدره لالسالم میدان، فویل للقاسیة قلوبهم من ذکراللّٰه میافمن شرح      
از شبیخون مرگ . شمرنگر، و کم اهلکنا قبلهم میعلیها فان می خوان، کل من

  .برحذر بودن شرط است و از تنهائی گور یادآوردن شرع است
یالیتنا اطعنااللّٰه و اطعنا الرسوال و پیش از آمدن . قبل ان یاتی یوم یقول فیه      
ادن لوال اخرتنی اىل اجل قریب و جواب د: الموت در نتوان خواست کهملک
اولم تکونوا اقسمتم : المفسدین و تهدیداآلن وقد عصیت قبل و کنت من: وی که

  .و حیل بینهم و بني مایشتهون: من قبل مالکم من زوال و نداء
  شعر

 جبال قد علت شرفاتهاو کم من
  

 و عاد فبادوا والجبال جبال 
  

  .ناکثروا ذکر هادم اللذات فرمان است وکفی بالموت واعظاً درما      
  شعر

 تجبماذا تقول اذا دعیت و لم
 ماذا تقول و لیس عندک حجة

  

 الغمراتو اذا سئلت و انت فی 
 ان لواتاک منغص اللذات

  

  .اللّٰه تصرياالموراال اىل      
  .ترسم که چو بیدار شوی روز بود: مصرع      

افتاد؟  ترا چه: گفتم. پدر خویش را دیدم گریان: دخرت عمر عبدالعزیز گوید      
  .السعريالجنة و فریق فیاللّٰه فریق فیالقوم من بني یدیذکرت منصرف: گفت

  شعر
 احسن ما نحن فی وصال

  

 یعرض مابیننا صدور  
  

باش تا محک . یسرکل مجر بالخآلء : آئیکنی پريوز میبا خود حساب می      
ت، اند، صبح مرگ است، اسفار قیامخلق همه در خواب شب. عدل بیارند

. لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا دعوی ساکنان روز است. اشراق در بهشت
  .واللیل اذا عسعس درال دیدن، والصبح اذا تنفس در ال نگریدن

  .کار صاحب بصريتی است که با انا بیگانه بود و با هو آشنا      
  بیت

 کاری به مراد خواهی دین درست
  

 بندۀ توستفلکنباشد، نهدوهراین  
  

اما واعظی . رب جاهل فقه و لیس بفقیه. نه هرکه دارو خرد دارو خورد      
کند دینی باید یا ناصحی سری واال زاجری عقلی که آنچه غفلت با دلها می

  .دوزخ سوزان با بیگانگان نکند
  شعر

 سوف تری اذا انجلی الغبار
  

 افرس تحتک ام حمار  
  

  .ر غره شدن هُلکفذالک کار دیدن ملک است و به اول کا      
  بیت

  اوستمالکزوالولیکناستخوشجهان
  

  اواستفدالکفناولیکناستنکوبقا
  

مات ابوک و هو : داد، گفتیکی از علماء پادشاهی را به پسر تعزیت می      
اصلک و مات ابنک و هو فرعک و مات اخوک و هو وصلک، فماذا تنتظر 

  .ا خسارت این جسارت بینیباش ت. بعد فناء االصل والفرع والوصل
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  بیت
 برون خواهدشدکه سپه به رهروزی

  

 خواهدشدخونچشمۀآنکهچشمبس 
  

. امرتم بالزاد و نودیکم بالرحیل و حبس اولکم آلخرکم و انتم تلعبون      
لیسئل الصادقني عن صدقهم ترسان و اصحاب عمل از : ارباب صدق از تهدید

لرزان و همه مخلوقات از اهوال قیامت در خطر عظیم والمخلصون علی: سهم
الجسم در جوال جهل خود تمنی عدم و از گوشمال خجل، و مشتی پایمال سقاط

رفته، و غول غفلت ایشان را در تیه تهافت افکنده، حیاری سکاری المسلمني 
. از اعمال مفلس، از احوال فارغ و از معانی خاىل و هوا را متابع. والنصاری

اآلخرة اعمی هذه اعمی فهو فیمن کان فی. و به دل مشرک بزبان مسلمان
  .واضل سبیال

تا نداء لمن الملک به مسامع ایشان نرسد بیدار نگردند، حتی اذا خرجت      
  .الدیار و عطلت العشاء ذهبت الخمار بلذة الخمر

  بیت
 نشستخاستدرداودریغا که از این

  

 دستبر سر و بادی است بهخاکی است، مرا
  

متی شمس قارون و فرعون . ان شمسکم هذه: حجاج بر سر منرب گفت      
  .طلعت علی قصورهما ثم طلعت علی قبور هما

  شعر
 االدهر مختلفا یدوررایت

 وشیدت الملوک بها قصورا
  

 فال حزن یدوم و السرور 
 فما بقی الملوک والالقصور

  

و ان لم یملک حبة،  الظالم نادم والمظلوم سالم والقانع غنی            
  .والحریص فقري و ان ملک الدنیا

. اآلخرةالدنیا و قعوا فی فضیحةالناس فی فضیحة: معاذ رازی گویدیحیی      

الحق ثقیل و مع ثقله مرئی ان: گویدمی -اللّٰه عنهمارضی–صدیق اکرب فاروق را 
لیل الیقبله بالنهار و اللّٰه تعاىل حقا بالالباطل خفیف و مع خفته و بئی، و انو ان

الناس کلهم و جرت علی حقا بالنهار القبله باللیل، وانک لوعدلت علی
  .احدالمال جورک بعدلک

  بیت
 ستم نامۀ عزل شاهان بود

  

 گناهان بودکه درد دل بی  
  

: مرد باید که در این دریا غواصی کند، اگر موج او را به ساحل لطف اندازد      
  .اللّٰهفقد وقع اجره علی: و اگر نهنگ قهرش به قعر فرو برد فقد فاز فوزا عظیما،

  .کس بر تو زیان نکرد من هم نکنم: مصرع      
یزل خواست که خلوت او را اسرائیل سالها عبادت کرد، لمآن مرد در بنی      
: گفت. رنج مرب که تو دوزخی خواهی بود: ای دهد، ملکی بفرستاد و گفتجلوه

جالل احدیت : آن فرشته باز گفت. ار است، خداوندی او داندمرا با بندگی ک
  .گردد من با کریمی چون برگردماو چون با لئیمی برنمی: جواب داد که

  شعر
 اذا نحن ادلجنا و انت امامنا

  

 کفی لماطایانا بذکرک جادیا  
  

  بیت
 روزی که ز وصل تو خرب تازه شود

  

 چاکر به امید تو به دروازه شود  
  

اللهم اجعله ادباو التجعله : بیمار بود، گفت -اللّٰه عنهرضی–فر صادق جع      
البقاء اللحوق لمن یرجی خريه اوىل من: گفت نه. خواهیگفتندشفا نمی. غضبا

  .مع من الیومن شره
حاسبوا قبل ان . الیه یرجع االمر کله. آخر گذر رسن به چنرب باشد: مصرع      

  .تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا
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هرگز دولت خلوتی نادیده و بتی ناشکسته زخمی به دل نارسیده، کمند       
طلب بر فرتاک طمع بسنت جز خجالت بار نیارد، من ظن انه بدون الجهد یصل 

طلب الجنة بالعمل ذنب من. فمتمنی، و من ظن انه ببذل الجهد یصل فمتعن
  .الحقیقة ترک مالحظة العمل الترک العمل. الذنوب

  بیت
 کار جهان راست کنی دیر شودتا 

  

 چون دیر شود دلت زما سري شود 
  

انا : آئینه قدر فرا روی داود داشتند تا درنگریست و آالیش حدثان بدید و      
  .عندالمنکسرة قلوبهم بشنید

  بیت
 لعبی دگر از پرده برون آوردی

  

 پردۀ توستپسها کهزان بوالعجبی 
  

یحیی زکریا علیهماالسالم می. به روز قیامت پندارند که همه آرایش است      
او را در عرصات بدارند تا حساب عاصیان . آید و هیچ معصیت در دیوان نه

  .کنند
  شعر

 سهرالعیون لغري وجهک ضایع
  

 و بکاء هن لغري فقدک باطل 
  

اللّٰه بالضعیف ما بصنع: ذنب اعقبک بالبکاء خري من طاعة امنت فیها، و      
  .لقوییتعجب منه ا

. در همسایۀ من مدبری از دنیا رفته بود به جنازۀ وی نرفتم: گویدنوری می      
چون احوال او . خواهی به سر گور او روبه خواب دیدم که اگر نجات می
یا من له : گفتهاش در اشک غرقه بود و میپرسیدم گفتند در وقت نزع دیده

  .خرةالدنیا واآلخرة ارحم علی من الله الدنیا و اآل
  .ای شادی آن دل که در آن دل غم تست: مصرع      

خداوندا بس کاری نباشد جنید و شبلی را آمرزیدن، کرم آن باشد که بر چون       
  .من رسوائی رحمت کنی

العبودیة . سرپ بیفکن تا بنده باشی، چون تو نباشی بر خراب خراج نیست      
شناس  که در این راه هیچ چیز  یقني. ان تفعل ما یرضاه او ترضی ما یفعله

-قال النبی . و من یرداللّٰه له خريا جعل فی قلبه نایحة. مثمرتر از اندوه نیست
اللّٰه تلک االمة ببکائه، لوان محزونا بکی فی امة لرحم -اللّٰه علیه وسلمصلی

  .والهموم عقوبات الذنوب واللّٰه تعاىل یحب کل قلب حزین
کان دائم: ت علیه افضل الصلوات معروف استدر صفت خواجۀ کاینا      

  .این حدیث از خوف عاقبت و ترس سابقه خیزد. الحزن متواصل الفکر
  بیت

 روزی که به دروازۀ کوی تو رسم
  

 گوئی بمراد دل رسم یا نرسم  
  

قصۀ منرب . از وارد صاحب ورد خرب دهد و از سهر صاحب درد سخن گوید      
فرمان آمد که حنانه را در کنار گري، چه . ز جزع بنالیدای که چون بنهادند اشنیده

  .طرقوا دعوة المظلوم رمزی است. نالۀ رنجوران را در این درگاه قدری هست
  شعر

  یثکللماالحبةفراقیذقلمومنثکلییقولون
  الحنظلمنباامرشراالفراقلیالوقدجرعتنی

  بیت
 نیستدردیدلتدرچوصنماآری

  

 به بازی شمریعاشقان درد دل  
  

  شعر
 لم یتب والحب حشو فوأدهمن

  

 یدر کیف تفتت االکبادلم  
  

  .صمصام برهنه در کدورت غبار پیدا نشود و در صفا ظاهر گردد      
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  شعر
 لوکنت شاهدنا وما صنع الهوی

  

 بقلوبنا لحسدت من لم یجب 
  

  .االسبابفیفلريتقوا . بار قدم برون نه از خانۀ خویشیک: مصرع      
  .یکی زین چاه ظلمانی برون شود تا جهان بینی: مصرع      
عش ماشئت فانک میت، اساس تنبیه است، فاحبب ما شئت فانک مفارقه       

  .قاعدۀ تجرید است، واعمل ماشئت فانک مجزی به تهدید شدید است
  بیت

 دل ما همه زآمد شدن تستآشوب
  

 رستیبیاسای کهوبرماباششبیک 
  

  .الذنوب عقوبتها سلب التوحیدو ان من      
  شعر

 الصفااىلالحجونبنيیکنلمکان
 کنا اهلها فابادناهبلی نحن

  

 یسمر بمکة سامرانیس و لم 
 صروف اللیاىل والجدود العوایش

  

بس روی را که در لحد از قبله بگردانند و بس آشنا که شب نخستني او را       
نم نومة : نم نومة العروس ودیگری را گویند: ی را گویندیک. بیگانه خوانند

  .المنهوس
  بیت

 ایماز کدامني رمهبس مشکل شد که
  

 ایمباری نه به کاروان نه اندر کده 
  

  .قل هو نبأ عظیم، انتم عنه معرضون      
از آن ساعت که مرده را به جنازه نهند تا به لب گور چهل بار حق سبحانه       

طهرت منظر الخلق سنني : یکی این بود که. از آن بنده سئوال کند بخودی خود
  هل طهرت منظری ساعة، فیم افنیت عمرک؟
  شعر

 قلت للنفس ان اردت رجوعا
  

 فا رجعی قبل ان یسد طریق  
  

اللّٰه او را تلقني دهد، و اگر مجذوبی باشد چون مکلم شود معلم گردد، یثبت      
جماعت برگردند . تم علی افواهم او را رسوا کنداگر مخذوىل بود الل گردد، نخ

  .رجعنا و ترکناک و لواقمنا مانفعناک: و گویند
  بیت

 حاصل زمیان کار با صد دردیم
  

 بر بیهده عمری به زیان آوردیم  
  

اللّٰه و قلب المومن حرم: این انفاس غماز دلها است و ترجمان سرها که      
هرجا . هرجا که معرفت است شکایت نیست. لّٰهاللّٰه ان یلج غريالحرام علی حرم

در دوستی . هرجا که رجاء است فراغت نیست. که خوف است دلريی نیست
  .در مشاهده هیچ غلط نیست. سقط نیست

راستکاری كن تا . ورع پروردن یقني است. علم نگاه داشت دین است      
  .رستگاری یابی

  بیت
 وارهان وارهان که وارسته است

  

 ز نشرت بیطارخردشتی  
  

گري و بارگري با این معامله بار افتاده. سماعون للکذب اکالون للسحت      
  .فرومانده

  بیت
 توبۀ ماپیوستاستگریشیشهچون

  

  و آسان بشکستدشوار توان کردن  
  

عمل بی علم بیگانگی . بیش از این تغافل نمودن نه اثر سعادت است      
من . عافیت در تنهائی و سالمت در خاموشیاست و علم بی عمل دیوانگی و 

علم ان کالمه من عمله قل کالمه اال فیما یعینه و ان ما تملی علی کاتبیک 
ما یلفظ من قول االلدیه . یکتب اىل ربک، انظر ماذا تملی و ماذا تکتب ماتقول
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  .رقیب عتید، عهد و پیمان است
  .عهد همان است که دلدار بست: مصرع      
عهد ایمان است، و التقوی رقیب. ون من نجوی ثالثة االوهورا بعهممایک      

  .الیوم علیک حسیبااقرأ کتابک کفی بنفسک. القلوب تحذیر استاللّٰه علی
  .کس طاقت تو نداشت من کی دارم: مصرع      
اللّٰه لغنی عنان. اللّٰه سیآتهم حسنات، مد دریای کرم استاولئک یبدل      

  .م کربیای قدم استالعالمني، زخ
  بیت

 هرچند که من بیش دوم با علمت
  

 خاک قدمتمن چهتو چهدرموکب 
  

علت فضل بی. گذاردالراحمني در میآرد، ارحمالحاکمني جمع میاحکم      
فامامن ثقلت موازینه فهو فی . گدازدمنت یکی را مینوازد، عدل بییکی را می

  .فامه هاویة عیشة راضیة، و اما من خفت موازینه
عمر در میخانه مقبول و . بوی در مشک رقم است و رنگ بر الله علم      

  .عبداللّٰه اُبّی در مسجد مخذول
  بیت

 دانی سوختمیسازیباآنکه همی
  

 میدانی ساختسوزیوآنراکه همی 
  

  شعر
 جننا بلیلی و هی جنت بغرينا

  

 و اخری بنا مجنونة النریدها 
  

ما تصنع بغريی و انت محفوف : دل اولیاء خود ندا کند هر بامداد به      
  .بخريی، ان نظر الیک سوائی آخذ منک و ان نظرت الیک اعطیتک

به هر کوشکی که در بهشت بود : فرمایدمی -علیه وسلماللّٰهصلی–پیغمرب       
اللّٰه مانظرت منذ عرفت. گفتگذشتم گفتند سلمان را زما سالم کن و او می

  .والطنيه، العنایة قبل الماءغرياللّٰ
  بیت

 هستعذرمتو زدمزلفبهگردست
  

 چیز درآویزد دستغرقه به همه  
  

مردی را که روی در این عالم دادند اگر سري خورد مست است، اگر گرسنه       
. باشد دیوانه است، اگر خفته بود مردار است، اگر بیدار است متحري است

و ما : اگر گرد معرفت گردد گویند. فت الزم او گشتهضعف قرین او شده، عجز ص
و ما امروا االلیعبدواللّٰه : قدرواللّٰه حق قدره، و اگر بعبادت مشغول شود گویند
و ما خلقت الجن و االنس : مخلصني له الدین، و اگر از هر دو کناره گريد گویند

  .االلیعبدون
االلمن : شفیعی طلبد گویند ان بطش ربک لشدید، اگر] گویند[اگر بنشیند       

لئن اشرکت لیحطنب : اذن له الرحمن، اگر به خود یا به غريی نگرد گویند
و اگر خواهد که . وان علیکم لحافظني: اگر خواهد که سودائی کند گویند. عملک

یعلم السرو اخفی و اگر زاویه جائی برد این : در اندرون بازاری سازد گویند
والذین : اگر فارغ شود گویند. د الیه المصريالمفر، اگر گریزگاهی طلب
  .یشاءیختص برحمته من: جاهدوافینا، چون جهد کند

. اللّٰهاللّٰه، اگر امیدوار گردد افامنوا مکراگر نومید شود التقنطوا من رحمة      
اللّٰه یفعل. و هم یسئلون: الیسئل عما یفعل، اگر ساکن شود: اگر فریاد کند

  .ایریدمایشاء و یحکم م
  بیت

 آرند یکی و دیگری بربایند
 ما را زقضا جز این قدر ننمایند

  

 نگشایندراز همی اینبرهیچکس  
 پیمانه توئی عمر بتو پیمایند

  

اعمار . دخلنا الدنیا مضطرین و بقینا فیها متحريین و خرجنا منها کارهني      
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  .الستني اىل السبعني و قل ما یجاوز ذلکامتی ما بني
و هر زلت که به استغفار دردآمیز . همه بار سبوی آب از جوی درست نیاید      

الکذابني والمؤمن فالتوبة من غري اقالع همة. گرينسوزی در وی هالک شده
ایمانی که امروز . یری ذنبه کالجبل یقع علیه والمنافق یری ذنبه کالذباب یطريمنه

اللّٰه تعاىل یحب حال ان. ز داردترا از حرام باز ندارد، فردا ترا از دوزخ کی با
  :گاه به منزل کلمینی یا عایشه و گاه در محراب ارحنا یا بالل. المرتحل

  شعر
 و عطل کوسک اال الکبارا

  

 تجد الصغار اناسا صغارا 
  

  بیت
 شوریده کن آن دو زلف تابرخیزم

  

 در زلف تو آویزم و شور انگیزم 
  

عبارت جائی دیگر است و . ۀ صحبتمعرفت ثمرۀ عقل است و آشنائی ثمر      
الحقایق ریح، صفآء المعامالت ملیح ولکنه فیکار جائی دیگر، الکالم فی

  .والمو کلون بابواب المقال الخري عندهم من هذه االحوال
  شعر

 لیلی نحبیهاالدار منقوموا اىل
 السالمة من سلمی و جارتهاان

  

 نعم و نسألها من بعض اهلیها 
 ال بوادیهاان التمر علی ح

  

  بیت
 راه نا ایمن است و منزل دور

  

 دل ضعیف است و دلربای غیور 
  

  .قالبی نحیف و دىل بیچاره و جانی عاشق  و ارادتی بر کمال      
  بیت

 خورتووجگرنیست شکاریجانجز
  

 ز آن است که هرکسی ندارد سر تو 
  

ار موی سفید نه، روز شبی بخفت یک ت -علیه وسلماللّٰهصلی-مهرت عالمیان       

دوش سورۀ هود : پرسیدند که سبب چیست؟ گفت. دیگرش هفده تارۀ سفید بود
فاستقم کما امرت نه کاری : بر ما عرضه کردند، این اثر زخم آن خطاب است، که

  .است که اگر فوت شود تدارک توان کرد
رکه مست ه. آییفارجعنا نعمل صالحا گویند تو خود از آنجا می: اگر گوئی      

الم . ظهرباللّٰه وخفی باللّٰه. شراب الست نیست او را خمار شکن بلی سود ندارد
  .یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکراللّٰه

طهویة زنی صالحه بود، او را پس از مرگ به چهل سال به خواب دیدند، و       
  .فتمهنوز معذبم که شبی فتیلۀ چراغ مستان بتا: گفت. از حالش پرسیدند

  بیت
 باری به مالمتی بريزیدی یار

  

 باری بکرای خر بريزیدی بار  
  

  .اآلخرةارضیتم بالحیاة الدنیا من      
  بیت

 عشاق به عشق دست بردندوشدند
  

 دل را به غم عشق سرپدندوشدند  
  

استاد ابوعلی . کندکمر بندگی به زنار کرب کی بدل می. کل یوم هو فی شان      
ولوالنعمة ربی لکنت من: به در کلیسائی بگذشت و گفت -هاللّٰرحمه–دقاق 

  .المحضرین
  شعر

 ویحک داونیاالیاطبیب الجن
  

 فان طبیب االنس اعیا دوائیا  
  

اللیل کانوا قلیال من: ندای هل من سائل در سحرگاه از بهر آن است که      
می -علیه وسلمهاللّٰصلی–سید  -اللّٰه عنهمارضی-عبداللّٰه عمر را . مایهجعون

  .نعم الرجل هولو کان یصلی باللیل: گفت
النوم باللیل  تدع یابنی التکثر النوم باللیل فان کثرة: سلمه البنهو قال ام      
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و باالسحار . اللیل فتهجد به نافلة لک، امر استو من. القیامةصاحبه فقري ایوم
  .ستوالمستغفرین باالسحار، ذکر ا. هم یستغفرون شکر است

. لرتک دانق من حرام خري من عبادة مأة سنة: در لقمه احتیاط بجای آر که      
اطب   مطعمک والعلیک ان تصلی باللیل و ال ان : گویدابراهیم ادهم می

  .تصوم بالنهار
فلیضحکوا : کثرت بکاء نافع است و قرآن بدان ناطق و از ضد آن ناهی      

صلی–و قال . ه به خريا اعطاه العینني الهطالتنيومن یرداللّٰ. قلیال ولیبکوا کثريا
اللّٰه و عني عني سهرت فی سبیل: حرمت النار علی ثالثة اعني -علیه وسلماللّٰه

عودوا اعینکم البکاء : و قد قیل. اللّٰهاللّٰه و عني بکت من خشیةغضت عن محارم
هذا السجود . دوالتحیة للساج -الصلوة والسالمعلیه–و قال . و قلوبکم التفکر

  .فاین البکاء
و . الربدموع العاصني تطفی غضبدمعة من –السالم و قال عیسی علیه      

و این حدیث . خطان اسودان من کثرة البکاء -اللّٰه عنهرضی–وجه عمر کان فی
و من قال هذا الکالم . ذوق است نه عبارت و حکایت لمس است نه اشارت

اکحل عینیک بملول الحزن اذا : معرفة مقدارباالوقار لیس له عند اهل ال
و . الناس قلوبا اقلهم ذنوبافارق. ضحک البطالون و کن یقظانا اذا نامت العیون

فالقلوب واعیة واال قدام جاریة والدعوة . سارع اىل المغفرة قبل عزل المعذرة
اللّٰه عهاللّٰه فی صغره ضیفان من ضیع حق. التغابنمسموعة والتوبة مقبولة قبل یوم

  .العالنیةاللّٰه سره فیاللّٰه فی السرهتکفی کربه و من جان
  شعر

 النذر عاجل السرور و بادر
  

 فعساه یعود اوالیعود 
  

شح مطاع و : ثالث مهلکات. سه خصلت است که هالک مرد در آن است      

  .هوی متبع و اعجاب المرء بنفسه
ه او به ترک نانی نگوید، به ترک بخیل هرگز شهید نگردد، چ: شبلی گوید      

یدالریاسة، زمانة فی البخل شلل فی: انددل گفتهو بزرگان روشن. جانی کی گوید
رجل الرجولیة، صمم فی سمع االریحیة، قذی فی عني المروة، بخر فی انف 

  .الفتوة، فلج فی سن السیادة
نفس، باید، هزیمت در مردی نه متابعت هوی است، همت در جان می      

باید نهاد که منزل گورستان است و آن لشگرگاه تن بر مرگ می. غنیمت در دل
. الموت دیوار افکند و قفص شکندملک. کنندگوش تو میدارند و انتظار تو می

  .وهذه االجساد قفص الطیور و اصطبل الدواب
اگر مرغ جان آشنا باشد، چون آواز طبل ارجعی بشنود پرواز جوید و بر       
و . دهداهتزالعرش بموت سعدبن معاذ از آن خربی باز می. ندتر جائی نشیندبل

اولئک کاالنعام بل هم اضل : اگر عیاذباللّٰه، مرغ جان بیگانه باشد و از جملۀ
  .رخت او را از زاویه به هاویه برند

روزی قدحی آب بر دست گرفت و نخورد و  - اللّٰه علیهرحمة–حسن بصری       
ذکرت امنیة اهل: گفت. از او سبب پرسیدند. ی بر وی ظاهر شدبنهاد و حالت

  .اللّٰهالماء او ممارزقکمافیضوا علینا من. النار
چون با خود آمد از او . هوش گشته بودیکی از مشایخ ساىل چند بی      

تفکرت فی سهر اهل الجحیم عجبا : گفت. پرسیدند که این حال ترا از چه افتاد
اگر بعد از سه روز در کون . الموتالنار و لغافل من وراثهلضاحک من ورائه

  .رویان بینی نه پندارم که من بعد یک ساعت شادمان نشینیچهرۀ خوب
  شعر

 فمن شاء فلینظر اىل فمنظری
  

 الهوی سهلظن اننذیراىل من  
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رضی–سید عالمیان بود، ابوذر غفاری را  -علیه وسلماللّٰهصلی–مصطفی       
جاور اهل القبور وزرها احیانا تذکرک اآلخرة و شیع الجنازة : گفت -عنه اللّٰه

  .اللّٰهالحزین فی ظللعل ذلک تحزن قلبک، فان
و هو ان یجعل الغایب حاضراً و : به گورستان عزیزان بر گذر با فکرتی      
  .و هو ان یجعل الحاضر غایباً تا ترا راهنمائی کنند: عربتی

  شعر
 تدمع بالبکاءالعنيوخل سبیل

  

 الصغار رجوعفلیس الیام 
  

آدم خطّاء الموعظة، و کل بنیبا در الفوت، فمن دواعی الموت الغفلة عن         
  .و خريالخطائني المستغفرون

  شعر
 سقیا الیا منا الخواىل
 تبنا و لیال بال نهار

  

 اذخال وجهی کوجه خاىل 
 صرنا و ایامنا لیال

  

  .طلب در امتثال فرمان است .درد هم درمان است      
  بیت

 بیزارشو از خود که زیان تو توئی
  

 منگر به ستاره کآسمان تو توئی 
  

باید، دل به تن به صفت قارون می. اجعل باطنک للّٰه و ظاهرک للخلق      
. به گذشتگان نگرسنت بیداری است و از ماندگان گسسنت هشیاری. صفت عیسی
ما اغنی عنی . ران باشند و فرماندهان سرگردانداران غصه خوافردا همه کیسه

الغفلة، و التحسنب االمهال اهماال فالنوم اثقل من. مالیه، هلک عنی سلطانیه
  :قال الشاعر

  شعر
 فما یقول اذا عصرالشباب مضی  اذ الفتی ذم عیشا فی شیبته

 لقد تعوضت فی کل امنیة
  

 فما وجدت الیام الصبا عوضا
  

امر التدری متی یلقاک استعد له : داد و گفترا پند می لقمان پسر خویش      
  .قبل ان یفجاک

  شعر
 والخالف بان الناس قد خلفوا

 الدنیا محازفةاذینفق العمر فی
  

 فیما یرومون معکوس القوانني  
 والمال ینفق فیها بالموازین

  

هر ساعت آواز دادی . فروخت و گرمای مفرط بودمردی در تابستان یخ می      
  .راس ماله یذوبارحموا علی من: ه ای خریدارانک

  بیت
 شد عمرو نشدساخته کاری به مراد

  

 زاددر پیش رهی دراز دارم بی  
  

و مباشرت . اتخذ آلهه هواهافرایت من: مطاوعت هوی مُردی و مُغوی است      
و . فمن اطال االمل اسآء العمل. محظورات و ارتکاب مناهی از این خیزد

ولوالانک استنصحتنی لما . هدایت است و حاجب غوایت اعجاب حجاب
الدین و ان استنصرو کم فی: اللّٰه سبحانهاقدمت علی هذه االبرام، ولکن قال

  .فعلیکم النصر
فالقلم احد : شرط صحبت بجای آوردم و این کلمات تذکره را نوشتم      

د مبذول است و اگر در ساحل گذرد ماهی مرا. اللسانني ان لم یصبها و ابل فطل
اخ لک کل ما لقیک ذکرک : وار در لجه غوطه خورد، جوهر فرمامولاگر ماهی
اخ کلمالقیک وضع فی کفک دینا را جمعیت الزم اللّٰه خري لک منحظک من
که باید، تا نه از واردی زیادت شود و نه از حایلی نقصان پذیرد، چنانذات می

آید و تدبر کن تا ممازجت ظاهر  خوان تا مجاورت حاصلمی. صفت دریا است
اللّٰه رضی–چنانکه صدیق اکرب . دهیو ترقی طلب تا از مقالت به حالت. گردد
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و . الموارد، فمازلت اقول اللّٰه حتی اوردنیکان لسانی یورد فی: گویدمی -عنه
اللّٰه کلف فیمن یلهو و استمع فیمن یلغو وابتلی کان یقول ان -اللّٰه عنهرضی–قال 
  .من یصفوفی

کان  -اللّٰه عنهرضی–مسعود فقد قال ابن. و توقی کن تا مالمت نیفزاید      
و . یتخوفنا بالموعظة احیانا مخافة السآمة علینا -علیه وسلماللّٰهصلی–اللّٰه رسول

این کلمات را افتتاح بسی سعادت شناس و مفتاح بسی گنجها دان، لعل قبلک 
  .ینتبه فان امرک مشتبه

و من استوی یوماه فهو مغبون، و من کان یومه شر من امسه فهو ملعون، و       
  .الزیادة فهو نقصانمن لم یکن فی

  بیت
 تر است هر زمانی شب منتاریک

  

 یارب شب من روز ندارد گوئی 
  

  :ای بزرگ جهان و مالذ زمان      
  بیت

 اندر سفر عشق شدن آسان است
  

 پایان بردن کار جوانمردان است 
  

مکارم . خود را دریاب که آفتاب به مغرب رسید و عیار مردم بگردید      
  .اخالق مندرس گشت و معالم صحبت منطمس شد

  شعر
 الدین یعاش فی اکنافهمذهب

  

 خلف کجلداالجرابوبقیت فی 
  

ترین برادران مخلص. بیشرت دوستان اخوان العالنیة و اعداء السریرة گشتند      
فردا گوئی و . ای منک سیئة اضاعها و ان رای منک حسنة دفنهاان ر: آن بود که
االخآلء یومئذ بعضهم لبعض عدو : یادآر. یالیتنی لم اتخذ فالنا خلیال: چه سود
الموت الذی تفرون منه فانه قل ان: داربمگذار چشم بر رخنه. االالمتقني

  .مالقیکم
- فاطمۀ زهرا . خاک نهادند در -علیه وسلماللّٰهصلی–خواجۀ ازل و ابد را       
  .اللّٰه الرتابطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول: با انس گفت -اللّٰه عنهارضی

  بیت
  غره مشو عقالندنیا چو بیزر و بدین زور 

  بینیمهرگانبی کش نوبهاری نیست آنکه این 
االمن یوم الینفع المال والبنون . وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون      
تا خود چه تخم . دع ماتندم علیه و اقدم اىل من یلتج الیه. اللّٰه بقلب سلیماتی

به صد ساله زندگانی عذاب . انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا: اندافکنده
افال . ابد خریدن خذالن است و به رضای خلق غضب خالق اندوخنت حرمان

  .الصدورفی القبور و حصل مایعلم اذا بعثر مافی
من قبل ان نطمس وجوها فرندها علی ادبارها : از خواب غفلت بیدار شو      

تهمت بر کردار خود نه تا قیمت گريد، بازار . او نلعنهم کما لعنا اصحاب البست
. تعاىل معامله به صدق کن با خلق به خُلقبا حق. خلق بردار تا جنگ برخیزد

للناس ما تحب تکن اشکرالناس و احبکن ورعاً تکن اعبدالناس و کن قنعا
لنفسک تکن مومنا و احسن جور من جاورک تکن مسلما و اقل الضحک فان 

  .کثرة الضحک تمیت القلب
و کنعان را . خوانالمیت میبني، ویخرج الحی منخلیل را از بتخانۀ آذر به      

یان زلت اثبات آدم بني که ز. الحی میداندر سرای نوح بنگر ویخرج المیت من
. طاعت او را محو نکرد و محو ابلیس را نگر که اثبات طاعت او را سود نداشت

  .اللّٰهسبحان
  شعر
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 االرض ابقی وصالکمبای نواحی
  

 وانتم ملوک مالمقصدکم نحو 
  

به زبان گدائی به آشنائی پیغامی فرستد تصرف  -وتعاىلسبحانه-چون حق       
  .او در آن میانه ایراد محض بود

  تبی
 دالله اگر چه خوب کردار بود

  

 در خلوت معشوق گرانبار بود 
  

ای این کلمات به سمع دل بشنو و بر لوح جان بنویس و مرا در آن واسطه      
الهم و وفق و سدد و لقاء فمن الناس من اذا سئل: مخلص و منهیی صادق دان

العیوب و نالغیوب و نصحهم عری عالخري عمارة القلوب و کال مهم تحفةاهل
  .کیف یفلح من لم یرمفلحا

کن فی. بوی باشد و کشته خوش بوی و دو روی بودگل خود روی بی      
  .اآلخرة بقلبکالدنیا ببدنک و فی

عالمی که به علم خود کار کند و جاهلی : آبادانی  عالم به چهار کس است      
ارد و درویشی که که از آموخنت ننگ ندارد و توانگری که حق مال به شرع بگز

  .آخرت را به دنیا نفروشد
  بیت

 پایان نرسیدبهمارفت و حدیثشب
  

 بود درازمارا چه گنه حدیثشب 
  

توفیق رفیق گرداناد و سعادت مساعد و اقبال موافق،  -وتعاىلسبحانه–حق       
و بضاعت ایمان همه از اضاعت مامون، و طاعت و عبادت از ریا و سمعه 

السوء مصون، و امداد الطاف الهی روز به روز رض همه از معارضبريون، و ع
و نعوذباللّٰه من علم الینفع و دعاء الیسمع و . بمنه و کرمه و عمیم طوله. افزون

اللّٰه علی سیدنا و امامنا و شفیع ذنوبنا محمد و علی و صلی. آمني. قلب الیخشع
  .تسلیما کثريا دایما ابداآله و اصحابه و عرتته و ذریته و جمیع امته و سلم 
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  معاني برخي واژه ها

  

 .كجا بود ا ين كان
 زاري كردن  ابتهال
 دخرتان دوشيزه  ابكار
  .اعتماد كردن بركسي، كاربه كسي گذاشنت، توكل كردن به خدا  اتّكال
 .گناه، ناشايست، ناروا  اثم

 .دامنها  اذيال
 .اميدوارم  ارجو

 .دور كردن، برطرف كردن  ازاحت
 .پاك كردن، از بني بردن  التاز

 .پرده ها  استار
 .طلب بقا  استبقا

 .گشنت، دگرگون شدن، محال شمردن، ناروا داشنت استحالت
 .آسايش جسنت، آرميدن اسرتواح
 .برابر شدن، راست شدن، معتدل گرديدن، قرار گرفنت  استوا
 .چيزي را به طور كامل طلب كردن  استيفا

 .از سر گرفنت استيناف
 .يعني  اعني
 .چشم پوشي، گذشت  اغضا
 .كناره ها  اكناف

 .نمونه، نمودار انموذج
  .لمس كند، دست بمالد بربماسد
 .به شدّت گرم شود بتفسد
 .زندگي كند بزيند
 .برتكد بطرقد
 .گريه كردن بكاء
  .انگشت، سر انگشت بنان
  بهيمه
 بيجاده

  .چهار پا مثل گاو و گوسفند
  .بيه ياقوتاز احجار قيمتي و ش

 دامپزشك بيطار
  .ادب آموخنت و ادب گرفنت تأدب
 .خود را به گريه زدن تباكي
 .بيان كردن تبيان
 .اندوهگني شدن تحازن
 .گرد چيزي گرديدن تطواف
قرار دادن، مقرر نمودن، نصب كردن، متمكن كردن، جاي گرفته،   تعبيه

 .پنهان داشنت
  .مشغول شدن به كاري، درنگ ،بهانه كردن، عذر ، دفع الوقت تعلّل
 .علّت آوردن تعليل
 .عمامه بسنت تعمّم
بيان كردن  كوركردن، نابينا ساخنت، پوشيدن، پوشيده گفنت، معما، تعميه



۱۳۳ 

و  رموز وسيلة و تصحيف و تبديل كلمات، يا به امري به وسيلة قلب
 .كه پس از تعمق كشف گرددمحاسبات ابجدي

را در لباس و   فحولت  نمودن به تكلّف تشبّ كردن به مردي،  تفحلّ 
 .و درشت گردانيدن آن هر دو رافطام

 .برخورد كردن، بهم رسيدن  التقا
 .بدل كردنگون كردن، زير و رو كردنديگر  تقليب
 .حجت آوردنخواندن بيتي را بعد ديگري و  تمثّل 
 .آماده كردن، مقدمه چيدن، آراسنت  تمهيد
 .پايان داشنت، بعدهابه پايان رسيدن،  تناهي
 .بيدار كردن، هوشيار كردن  تنبه
 .نشان كردن، امضاء كردن  توقيع
 .زمني، خاك  ثري
 .چوب  جذع

 .بافنده، نساج جوالهه
 .جوانان نوخاسته  حدثان
 .آينه  حراقه
 .وقت و هنگام، زمني  حّز

 .خيره چشممانده و فرومانده ازهرچيزي، وامانده،  حسير
 .افاضات حشوات
 .قلعه، دژ  حصن

 .نيكو راي، محكم عقل حصيف

 .ازار حقاء
 .گرمي حمي
 .تب حمي
 .بسيار نوحه كننده حنانه
 .روي ، رخسار خّد
 .پرده ، چادر خدر
 .مهره ، صدف خرز

 .پرهاي ريز خوايف
  .اسباب و متاع دنيوي دانه گانه
 .جبه ، لباس دراز كه زاهدان و شيوخ مي پوشند درّاعه
 .ناز ، كرشمه ، غمزه لدال
  .داس مانند، شمشير دودمة كوچكحربة دهره
  .بيابان فراخ بي آب و علف ديموم
 .ذره ها ذراير

  .خودبيني ، خودخواهي ، خودآرايي رعونت
 .نشان ، عالمت رقم
  .ناله و صدا به سبب آزردگي زحير
 .زبان زفان
 .غضب كردن سخط
 .شادي و خرسندي سلوت
 .دورنگيريا و سمت



۱۳٤ 

 .نهر كوچكجمع ساقيه، آب كم، آب ناودان، سواقي
 .بيدار ماندن به شب  سهر
 .تير  سهم
 .شمشير  سيف
هم در  هايي كه نزديك به كنگرة قصر، هريك از مثلثها يا مربع  شرفات

 .يا ديوار گرد قلعه و نهر بنا كنندباالي قصر
 .پردة دل، غالف دل، خال سياه دل شغاف
 .ستبت پر  شمن

 .بلنديها شواهق
 .شمشير و تيغ برنده صمصام
 .هميشه روزه دار  صوّام

 .چاشت ضحي 
نوشته اند به  بسم الله مي خطي كه در صدر فرمانهاي باالي  طغرا 

در حقيــقت  نام و القاب سلطان وقت، و آن شامل شكل قوس
 .پادشاه را داشته استحكم امضاء و صحــة

 .درد زادن ، درد زه  طلق
 .حزمطوراستواري و بهآهنگ از روي عزيمت
 .آشيانه  عّش
 .عوارض، موانع، حوادث، سختيها  عوايق

 .بركة آب، گودال آب غديرالماء
 .عطش شديد، سوزش  غلّت

 .كرشمه و ناز غنج
 .غايتها غوايت
 .آويزند تسمه و دوايل كه از پس و پيش اسب فرتاك
 .وزير شطرنج فرزين
 .دهادب كر فرهخته
  .شير بعد از دو ساله شدن جداكردن طفل از مادر،گرفنت طفل از فطام
 .زيرك، هوشيار فطن
 .بول، شاش قاروره
 .نور ديده العنيقرّه

 .پرهاي درشت قوادم
 .خانه، سراي كده

  .قرص نان، نان كوچك روغني كليچه
  .آنكه تون و اجاق حمام را گرم كند تابگلخن
  .ي درياعميق ترين جا لّجه

  .جمع الحظه به دنبال چشم نگرنده لواحظ
 .اميدوار مأمول
  .ملول، آزرده، به ستوه آمده متّربم

 .سوخته و افروخته متحرّق
 .نابودشدن متسحّق
  .پنهان شونده، پوشيده شونده متواري
  .صاحب بخت، بختيار مجدود



۱۳٥ 

م نيافته اگرچه هنوز به دا گسرتده باشند صيدي كه دام براي وي  محبول
 .باشد

 .مخفي  مخبي
 .خوار كرده شده مخذول
 .كساني كه وجه ارتزاق دريافت دارند  مرتزقه
 .مردن  مردي

 .كوتاهيكردن،كردن، به نرمي  رفتارمدارا مسامحت
 .باقي ماندن مستقبا

 .جامع تر، بهرت، كاملرت مستويف تر
 .روبرو شدن مشافحت 

 .قنديل گذارندآلتي كه در آن چراق و مشكات
 .برگزيده مصطفي
 .جمع معلم، نشانه هاي راهها  معالم
 .گمراه كننده  مغوي
 .كوبه  مقرعه
 .محلي داير شودبازار ساليانه كه سايل چند روز در  مكاره
 .را وزن كنندپيمانه، مقياس، آنچه بدان چيزها  مكيال
 .پناهگاه  مالذ

 .مكر كرده شده ممكور
 .سخن گفنتبا يكديگر  مناقله

 .نيست شونده منطمس

 .گشاد، گشاده دل منفسح
 .صاحبان هوس مهوّسان

 .چشمة جوشان العنينبع
 .تير، و جمع آن نبال نبله

 .شرت نجيب
  .مهمان نهند، هديه روزي، آنچه كه قبل از طعام پيش نزل
 .كمربند نطاق
 .نخوابيد، نياسود نغنود
 .شكسنت نقض
 .غنچه نور

 .ت، اهتمامهمّ نهمت
 .آفتاب، ماه نيّر

 .با دل وادل
 .راه يافنت، راهنموني هدي
  .جمع ينبوع، چشمة بزرگ ينابيع



۱۳٦ 

  


