
 

ا 

 

 

 فهرست                                                                       

 

 9 ................................................................................................................................................................................................................... قصائد   و   زغلیات 

 11 ................................................................................................................................................................................................................ قدسي    طارئ زغل

 11 ................................................................................................................................................................................................................................. پیغام

 11 ........................................................................................................................................................................................................................ لقائیه   قصیده

 11 ...........................................................................................................................................................................................................................زغل مزار

 11 ...................................................................................................................................................................................................................... وحدت     بحر

 19 ...................................................................................................................................................................................................................... امیر  کاروان

 
11 ......................................................................................................................................................................................................................... تزبم محب 



 

ب 

 

 12 ................................................................................................................................................................................ کامل   انسان    رساهل   ریف ح ت     با     مطایبه

 11 ...................................................................................................................................................................................................................... فرزاهن   عاشق

 12 ..................................................................................................................................................................................................................... هسرگشت     عاشق

 11 ..................................................................................................................................................................................................................... سماوات    سیر 

 11 ....................................................................................................................................................................................................................... اتب  و    چیپ

 19 .............................................................................................................................................................................................................................. امشب

 23 ........................................................................................................................................................................................................................ طرب   زبم

صنع     وحدت
 .................................................................................................................................................................................................................... 21 

 22 ....................................................................................................................................................................................................................... والیت    نور 

 21 ...................................................................................................................................................................................................................... اسرار  حامل

عشق  سروش 
 .................................................................................................................................................................................................................... 21 

عشق  مصطبه 
 ...................................................................................................................................................................................................................... 22 

 21 ................................................................................................................................................................................................................................. بیدل



 

ج 

 

 23 .................................................................................................................................................................................................................... دیدار  طلعت  

 29 ..................................................................................................................................................................................................................... توحیدی    قصیده 

 12 .......................................................................................................................................................................................................................... ایدوست

عشق  زغل 
 ........................................................................................................................................................................................................................ 12 

عشق    کوره
 ......................................................................................................................................................................................................................... 11 

 13 ............................................................................................................................................................................................................................ جان  نقد 

 11 .................................................................................................................................................................................................................................. ساقي

گا  دست   19 ........................................................................................................................................................................................................................ رن

شبگیر   انهل 
 ........................................................................................................................................................................................................................... 19 

 21 ............................................................................................................................................................................................................................ امید  کعبه 

 21 ............................................................................................................................................................................................................. اسطرالب  وصف 

 22 ....................................................................................................................................................................................................................... صهبا  مست 

 21 .............................................................................................................................................................................................................. ربین   خلد   رکش



 

د 

 

 22 ..............................................................................................................................................................................................................................چیه  دگر 

 21 ....................................................................................................................................................................................................................... هسوخت   عاشق 

 23 ..................................................................................................................................................................................................................... حیات  آب 

 21 ...................................................................................................................................................................................................................... ءوال   صهبای

 29 ........................................................................................................................................................................................................................... سحر  رغ م 

 13 ............................................................................................................................................................................................................................ ما   رتبت

 11 ............................................................................................................................................................................................................................. الل    شهر  

 11 ......................................................................................................................................................................................................................... عاشق  دل 

 11 ....................................................................................................................................................................................................................... قدس   محفل

عشق اسرافیل 
 ................................................................................................................................................................................................................. 12 

 12 .................................................................................................................................................................................................................... قرب  نعمت 

عشق  خمخاهن 
 ........................................................................................................................................................................................................................ 11 

عشق  خلواگته 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 13 



 

ه 

 

 11 ............................................................................................................................................................................................................................ امان مهد 

 19 ....................................................................................................................................................................................................................... قدری    قصیده

 32 ............................................................................................................................................................................................................................ دلبر    و  ما  

 31 ............................................................................................................................................................................................................................ یار   دیدار 

گل  غنچه 
 ............................................................................................................................................................................................................................. 32 

عشق    شرر
 ......................................................................................................................................................................................................................... 31 

غیبي   اهتف
 ........................................................................................................................................................................................................................ 39 

حقیقت  شمس 
 .................................................................................................................................................................................................................. 13 

عشق  آتش 
 ........................................................................................................................................................................................................................ 13 

 11 ............................................................................................................................................................................................................................ آه   بساط 

 12 ..................................................................................................................................................................................... خزف  بدامان    را    یتیمي       رد       رپورد

 11 ................................................................................................................................................................................................................. افم   فرخ   پیک

 12 .............................................................................................................................................................................................................................. الل    انر 



 

و 

 

اق  مامن 
 
 11 ....................................................................................................................................................................................................................... عش

 13 ...................................................................................................................................................................................................................... عاشق  محفل 

              ........................................................................................................................................................................................................................................ 11 

 11 .............................................................................................................................................................................................................. هالل ذی القعده

 19 .......................................................................................................................................................................................................................... آه  از  دل

 

ده عشق  131 .................................................................................................................................................................................................................... قال 

ها     قم ل     ای 
 132 .............................................................................................................................................................................................................. المزم 

 131 ...................................................................................................................................................................................................................... شاهخ طوبي

فیض شهود
 ...................................................................................................................................................................................................................... 131 

 132 ....................................................................................................................................................................................................................... من کیستم

 131 ....................................................................................................................................................................................................................... دل   خزاهن

 133 ................................................................................................................................................................................................................. شرب     مدام



 

ز 

 

 131 ....................................................................................................................................................................................................................... پاک  عشق 

کنم هچ  
 ........................................................................................................................................................................................................................... 139 

 111 .................................................................................................................................................................................................................... حظارئ   قدس

 111 ..................................................................................................................................................................................................................... زغل رجاء

پس  چکنم
 ...................................................................................................................................................................................................................... 112 

 112 ........................................................................................................................................................................................................................ شهر  عشق

 111 .................................................................................................................................................................................................................. منای قرب

 112 ........................................................................................................................................................................................................................ کام  دل

 112 ................................................................................................................................................................................................................. قصیده  اطواری  

 111 ................................................................................................................................................................................................................. آب  حیات

 119 ....................................................................................................................................................................................................................... زغل عنقا

 113 .................................................................................................................................................................................................... وای من   و   وای من

 111 ........................................................................................................................................................................................................................... رعافن



 

ح 

 

ه       اقف  111 .................................................................................................................................................................................................................... قل 

 112 ..................................................................................................................................................................................................................... جلوه جاانهن

هم    استاد  حضرت   راثی   رد   111 .................................................................................................................................. علیه  تعالي    الل    رضوان   طباطبائي    عال 

 111 .................................................................................................................................................................................................................... ردس  عشق

 113 ......................................................................................................................................................................................................................... لک شاهد   

 111 ........................................................................................................................................................................................................................ الحمد    الل  

 119 ........................................................................................................................................................................................................................ الل     علي

 123 ...................................................................................................................................................................................................................... الل    صبغة

 122 ........................................................................................................................................................................................................................... هجر   ردد 

یمن سحر
 ......................................................................................................................................................................................................................... 121 

گلشن  قدس
 ................................................................................................................................................................................................................... 122 

 121 ....................................................................................................................................................................................................................... صید  عشق



 

ط 

 

 121 ................................................................................................................................................................................................................ شراب  عشق

 129 .................................................................................................................................................................................................................... آستاهن  عشق

 113 .................................................................................................................................................................................................................... جالی  دل

 111 .................................................................................................................................................................................................... دوست  پیک   ندای 

غش بي   شراب  
 ........................................................................................................................................................................................................... 111 

 
 112 ..................................................................................................................................................................................................................... رشیر    و   شک 

 111 ..................................................................................................................................................................................................................... بازار   عشق

 112 ......................................................................................................................................................................................................................... نور   حق

غم عشق
 ........................................................................................................................................................................................................................ 111 

 113 .................................................................................................................................................................................................................... متاع  عشق

هي زعت  اتج   119 ............................................................................................................................................................................................................الل 

 121 ................................................................................................................................................................................................................. مرغان  سدره

 121 ..................................................................................................................................................................................................... آهنگ   شب   مرغ 



 

ی 

 

 121 ................................................................................................................................................................................................................................. سحر

 122 ..................................................................................................................................................................................................................... جلوه  جاانهن

 121 ................................................................................................................................................................................................................... انوار    آسماني

 123 .................................................................................................................................................................................................................... میکده  عشق

 123 ....................................................................................................................................................................................................................... پاک سخن  

 129 ................................................................................................................................................................................................................ روحاني  میکده 

هستي کارگاه 
 .................................................................................................................................................................................................................... 113 

 111 ............................................................................................................................................................................................................ دل  محرم  اسرار 

 111 ............................................................................................................................................................................................................ زیال   ال  معشوق  

 111 ................................................................................................................................................................................................................................ عید

 111 ..................................................................................................................................................................... دلي   راز     خود     تو     هک     چگويم      تو     با    دل    راز 

113 .................................................................................................................................................................................................................. دل وصف  



 

 

یا 

 

 111 ....................................................................................................................................................................................................................... رعشي  الهن

 119 ................................................................................................................................................................................................................ صحراوی     قصیده

 139 ............................................................................................................................................................................................................................ پدر پند  

کل   دفتر
 ........................................................................................................................................................................................................................ 111 

ه   111 ..................................................................................................................................................................................... است شکن   رد شکن  عشق  طر 

ر  حرم
 111 ....................................................................................................................................................................................................................... مطه 

 111 ....................................................................................................................................................................................................................... مناجات

 119 ...............................................................................................................................................................................................................  میزان   و  حق 

عشق کاروان 
 ................................................................................................................................................................................................................. 191 

بهشت
 .......................................................................................................................................................................................................................... 191 

ه   192 ..................................................................................................................................................................................................................... شب  طر 

 193 ............................................................................................................................................................................................................................ دانش

191 ....................................................................................................................................................................... محمود شبستری    عارف     شيخ     مزار    جوار     رد



 

 

یب 

 

 

 132 ............................................................................................................................................................................................................... مجنون    و  حسن 

 131 .................................................................................................................................................................................................................. قیاس انتاج  

 131 ............................................................................................................................................................................................................. ملکوت جلوه گاه 

بیتي(   دو     رباعي   12رباعیات   )شامل 
 ...................................................................................................................................................................... 139 

112 ........................................................................................................................................................................................................................ بند  رتجیع

 122 ................................................................................................................................................................................................................. فرزند  پند انهم

 122 ....................................................................................................................................................................................................................... دل   دفتر 

ل  بند    122 .......................................................................................................................................................................................... دل  )الف(    دفتر   او 

م بند    119 .............................................................................................................................................................................................. دل  )ب(    دفتر    دو 

م    132 ................................................................................................................................................................................................. دل  )ج(     دفتر  بند  سو 

131 ................................................................................................................................................................................................ دل  )د(  چهارم  دفتر     بند  



 

 

یج 

 

 111 ................................................................................................................................................................................................... دل  )ه(      دفتر پنجم     بند 

 191 .................................................................................................................................................................................................. دل  )و( دفتر     بند  ششم  

 199 ................................................................................................................................................................................................. دل  )ز( دفتر      هفتم    بند

 231 ................................................................................................................................................................................................. دل  )ح(    هشتم  دفتر    بند

 211 .................................................................................................................................................................................................... دل  )ط( بند  نهم  دفتر    

 213 ................................................................................................................................................................................................. دل  )ی( بند  دهم  دفتر    

 211 ................................................................................................................................................................................................ دل  )یا( بند  یازدهم  دفتر    

 221 ....................................................................................................................................................................................... دل  )یب(  دوازدهم  دفتر    بند  

 211 ............................................................................................................................................................................................ دل  )یج( بند  سیزدهم  دفتر    

 212 ............................................................................................................................................................................................ دل  )ید(  دفتر    بند  چهاردهم  

 211 ............................................................................................................................................................................................... دل  )ی( بند  پازدهم  دفتر    

 222 ............................................................................................................................................................................................ دل  )یو(    بند  شازندهم  دفتر 

221 ............................................................................................................................................................................................... دل  )زی(   بند  هفدهم  دفتر  



 

 

ید 

 

 211 .............................................................................................................................................................................................. دل  )یح( بند  هجدهم  دفتر    

 233 ............................................................................................................................................................................................ دل  )یط(  بند  نوزدهم  دفتر   

ث 
تم

د  امثالی   212 ......................................................................................................................................................................................................ل  رد تجد 

ت
 212 ......................................................................................................................................................................................................................... وصی 

 211 .............................................................................................................................................................................................................................. خاتمه

 292 ............................................................................................................................................................................................................................ گاه نماز

 291 .................................................................................................................................................................................................................. سوز سحرگاهي

 292 ............................................................................................................................................................................................................ ارض  امام   از   هدی 

 291 .................................................................................................................................................................................................................................. هو

 293 ................................................................................................................................................................................................................... نور حقیقت

 291 .................................................................................................................................................................................................. بانده   الف      طفل  انخوا 

هفت اقلیم دل
 ........................................................................................................................................................................................................... 133 

131 .................................................................................................................................................................................................................. رنگس  گل  نو 



 

 

ی 

 

 131 ........................................................................................................................................................................................................... دوست   طلعت

دی  کشف   132 .................................................................................................................................................................................................................. محم 

 132 .................................................................................................................................................................................................... جاانهن  طلعت  ربقي از 

 131 .............................................................................................................................................................................................................................. گنجینه

مدی   طهور  شراب 
مح 

 ...................................................................................................................................................................................................... 133 

 131 ....................................................................................................................................................................................................................... کعبه  عشق

 113 .................................................................................................................................................................................................  نصوص حکم وصف   رد  

 111 ................................................................................................................................................................................................................... مهرویان مهر  

 111 ...................................................................................................................................................................................................................... ما  و  قرآن

 112 ............................................................................................................................................................................................................................ آسوده

 111 ................................................................................................................................................................................................................. حدیث  عشق

 111 ............................................................................................................................................................................................................................. علي   یا

113 ............................................................................................................................................................................................................ سوال    و     جواب



 

 

یو 

 

 122 ............................................................................................................................................................................... روان  گوره   کتاب  گنجینه   وصف  رد   

 122 ......................................................................................................................................................................................................................... و بیتي اهد

ه}ینبوع الحیوة      123 ......................................................................................................................................................................................... {قصیده  اتئی 

مات    وصف  رد  131 ........................................................................................................................................................................................ دفن  و  کفن   مقد 

 131 ........................................................................................................................................................................................................ شکراهن  موهبت  الهي

 133 ........................................................................................................................................................................................................ هب  نو   نو   اتزه   هب   اتزه  

ر بنده    131 ....................................................................................................................................................................................................................... بیدا

م االسماء
عل 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 139 

 113 .......................................................................................................................................................................................... و   باللوی  مربع   الم  عمر مهرتج 

چمن  و  دشت    رد   سرود  گشت 
 ..................................................................................................................................................................................... 112 

 119 .................................................................................................................................................................................................. رد  رساهل  مثل  دو   بیت

 119 ................................................................................................................................................................................ هکلم  یک     و    زهار  199 کلمه  رد

ل    رد  119 ................................................................................................................................................................................ نهدم   و    کلیله  از   بابي    رتجمه   او 



 

 

زی 

 

 191 ........................................................................................................................... رد   پایان  مقدهم ای      رب  کتاب   گرانقدر }چهار  خیابان   باغ   فردوس{

 192 ........................................................................................................................................................................................................ رد وصف من کیستم

 192 ........................................................................................................................................................................................................................... بیوگرافي

 191 ................................................................................................................................................................................................................ ای هب خدا انهم

 233 ......................................................................................................................................................................................................... جواب انهم از خدا 

 231 .............................................................................................................................................................................................................................رباعي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممن الل  بسم   
حیم ارر  ارر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 

 

 
 

 

 

 



 

 
2 

 

 

 دیوان 

هم ذوالفنونابوالفضائل    عال 

 حسن حسن زاده آملي

 

 

 

 



 

 
1 

 

 

 

 
 

 



 

 
2 

 

حیمبسم الل   ممن ارر   
  ارر

 ن و القلم و ما یسطرون

 

 روی حرفي هک بنوک قلمت گشته سیاه

گاه شرف خط  شریف تو بهر دارم از  ن

م 11
لمعظ 

 ه ش 11/1/1212=  ه ق 1131 شعبان ا

 روی سفید    از من خوبتر هدید هست رد

 عمر   آخر  ات  چنانست هک زعم من بنده 

حسن حسن زاده آملي-قم                                                          
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ممن ا الل  بسم   
ح ارر

 
  یمرر

             

                                                طالبان مقام حقیقت و  و رعافن و  لسان الشعراء ذوق لطیف وفکر علمي شریف و خاهص مشتااقن علوم عقلي

م و 
ه    ایقان رتن 

م معاني  تفک 
ده    و تجس  تشویق خالیق و توهج بداقیق رعافن و    و    یقال   ربای توهج نفوس     زیبای شعر   بلباس    را    مجر 

   را    ائمه اطهار     و گفتار  قرآن   یق و حقا   لطایف   و   اشارات    ذوقي    و  استادان علوم عقلي    و     دانسته    حکمت و مبدأ و معاد ضرور 

ه    آورده  رد   و نظم آبدار   لطیف خود بلسان اشعار    طبع   با    سیلهودین و ب   کنندمي  آسماني    سخنان   آن    از  مند بهره    را     و نفوس مستعد 



 

 
1 

 

روح   رتبیت    و  زتکیه    و   وحیدت  و   افضله   همه طبق اخالق      هک مضامينش       را  روحهای عالي طالب حقایق این اشعار

د   طبع   از   و   عالي سروده   بدین مقصد   است 
 

 اندکرده گورهفشاني     خداداد    واق

ل بیتالل   انشاء
 یافت الحقایق خواهند قهي الجنة پاداش از حقی ف  بیت  کّ 

 حکمت و مقام نشر بحسن عنایته رد نقلیه حوزه علمي قم إبقاه الل   ردوس عقلیه و استاد حضرت حجة االسالم حکیم بارع و

  اندحقایق قرآن داده دانشمندان بدان نشر معرفت بدین وسیله هم هک اکثر
  اررمن احسن عمال  علي الل   و ل ددندمتوس 

 

یافت تحرري 1931 روزرعهف  
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 زغلیات

 و

 قصائد
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م   1291                                                                   زغل طارئقدسي                                                                چهارم محر 

 اال ای طارئ قدسي رد این ورياهن ربزنها

 این جای مخوف ای مرغ جان ایمن کجا باشي                      رد

 این ربزن هچ شيپ آمد رتا رزهن                       رد این کوی و رد

 این ورياهن گلخنها                                  رد و لجنها این الی و رد

 نسیم کوی دلدارت                                 آیدسحرگاهي هک مي

 حجاب دیده دل گرددت آمال دنیاوی                                      

 اژرداه                                                گردند پاکت رتا همه خواهی ان

               تیرگيهای هوااهیت                           لوح دلت از ا زد

 آرامي                          فرجاه است و است و دست تو سور از رتا 

 همه عالم                                     رد ردخشديکي شمس حقیقت مي

                      م استاین جس   و  است  روح  آن   هک  بادد بدن   اندر جان  هن 

 

 ارزهنه دد بسي غول است ودیو و  بسي دام است و

 نما رو سوی مأمنها امن و زین جای ان گذر

 خرمنها ماندی ز هب یک دو داهن ارزن فرو

 گلشنها باغ و روح و آن ریحان و تو یاد از دد

 دم نشیمنها کویش بود ره باید هک رب رتا 

 بود اینگوهن دیدنها دیدن تواني ات کجا

 سوزنها گردند رتا  نشتراه گردند رتا 

گان رد اتهک   مسکنها سازند جان تو افرشت

 هاشیون  است و فریاد است و سوز دست تو از رتا 

 
کاني بودتعین   روزنها مانند های ام

 انفس بقای صورت تنها رپتو از بود



 

 
11 

 

 عالم داني مثال عالم عالي                              بادد چو

 يهست  جمال حسن مطلق نیست رد یکتا بجز

                   را جاانهن من بگو ای پیک کوی قدسیان از

 من آسان کند                    دشوار ردمان کند مرا  ردد

 ای ساقي زبم الست ای کهنه رند مي رپست              

 فراق طاقت زمن گردیده طاق                              ردد بیتابم از

 حوصله                             من دد ز ای دوستان یکدهل دیگر

 آن لکشم بود                      اظهار دل بود آنچه هک اندر

گاهن دد لطف الهي یار  د                          د ای غمخواربي

 چیزی ربای اوست مخزنها همي داني هک ره

 حق گویند روشنها چشم حق نيب است و حسن را 

 واهن را این رپ زبم عاشقان رممي مرشمع  کای

 حکم است آن فرزاهن را  کند آن هچ هک خواهد ره

 سارغی میدار مست این سرخوش پیماهن را  از

 تالق بینم رخ جاانهن را  روز کي رسد ات

 هن را این دیوا  سلسله بندید سلسله کو کو

ی است این کاشاهن را  رددم همه از  دل بود سر 

گ رممت مر دد ای بیدارخوابیده  اهن را آن بي

 1291      رمضان                                                پیغام                                              ردفراق يکي ازاساتیدم
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گاهن  ای مست خدا دل داده ای بس آشنابي

 بود   اتبنده چون خورشید بود توحید افني رد

                                   قیمم  اوج وحدت دد مستقیم رد نجمش بسیر

 را                                     ریا و سرت کبر کن از ایدل بدر

گاهن با ات  آشنایان                                    ای ازخودی بي

 عنقای عشق اقف قرب اقب قوسين                                

 دل حاکم فرمان روائي                                 کشور رد

                      حضورش من باش دائم رد بنیوش از

وبیان عالم قدس                                    
 

 ای همدم کر

 اهن را دردگويم هچ آن  گشاعیسي دمي لکشم

ید ردگاه او
 آبادی ورياهن را  بود ام 

  را هچ بیم کواته کن افساهن کثرتش دیگر از

 را  ينيب جمال کبریا خواهي اگر

گاهن شو  را  خود شناسي آشنا از بي

 بگرفته کل  ماسوا را  رپ زري رد

 را  سلطان یهدی من یشا بجز منگر

 را  اهیابي هچ اههچ او حضور رد ات

 دیو دغا را  کن لشکر بدر خود از

 1211      رمضان                                                قصیده لقائیه                                                                               ذی  الحجه
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 از بیاضت                         خیال و از و سواد از ات

 دل                       صفات حق بود و مرآت اسماء

 جانب جاانهن یابي                  ای ازجذهب گر

 حريم خویش بارت                     اندر یارت دهد

 خلوت شبهای اترت ميتواني                        رد

 وجهت وجهي                             اگر آساگوئي خلیل

بيح گوی ذات پاک الزیالیش  
تس

                         

 انتهای خویش دارد                           رممت بي از

 عابد اجیری              بود سوداگر و زاهد

 آفرینش                     اشراق رخ مهر گاهي ز

 زلف مشکسای درربایش                      گاهي ز

 میان اصبعين اوست دائم             دل رد

 افني شوی ينيب جهان جانفزا را 

 مشکن چنين آئینه ازیدنما را 

 کهربا را  بازیچه خواني جذب کاه و

 اخالص یارا  گوی از آزمون را  مر

 آب بقا را  هآری بکف سرچشم 

کارا  راز رتا  گردد  نهاني آش

ات رثیا بنگر ز    ات رثی را  رذ 

 دام بال اهل وال را  هوابست 

 محق اصحاب واف را  است وطمس و محو

 آسمان جان دهد رکش ضیا را  رب

 احوال ما را  خود میکند هآشفت 

عا را  قبض و از  بسطش فهم کن این مد 
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  قد الل  
                                 ای  قوم خلقتکم اطوارا 

 تقواست تقوی آئين مردان خدا 

 ردنتف                 چنانکه مردم هشیار ره رو

 گريلکشم شيپ آیدت ای سالک راه                   

 منای عاشقانش                             خواهي روی اندر

 پي ردمان رددت                      بادد رددت اگر

 بنه اندر رضایش                      سر تسلیم باش و

 دار                   می خوشنود خود ز نوعت را  ابناء

 نیکو کردار و باید نیکو گفتار

 ره زاد ابد کوش                            رد باش و بیدار

                           آرنا  آب زن اوراق نقش این و رب

 کجائي                   رد ای وفکری بکن بنگر هک

 واقرا  لل   رتجون کیف فال

 نيب اهل تقي را  الل   مرزوق عند

 رسم مصطفي را  راه و راهي مبين رز

 گشا را لکشم علیا  نيب ید اند

 سوی کربال را  رببند سفر بار

 دوا را  طبیب خود هچ نجويي از از

 چرا را  گفتن چون و لب از بند رب

 را  خوشنود ار داری خدا  خود خواهي ز

 آن یابي لقا را  رزای این و رد ات

 هوا را  خود دام هوسها و بگسل ز

کام قرآن و رب  دعا را  دل نشان اح

ا ر                کجا                   ميخواهي                  و             بودی                  کجا              از           هم 
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 خویش نبود آگهي از هک ما را  رددا 

کافي                       پود بودم از و اتر گر  هم رب ش

 نبود                                استاده گفت  عشق منش از

                    هک بینم ام زارنوتنها هن من سرگشته

 انسان                              سر   حیرتم از تنها هن من رد

                           ايم ای چاره بيچارگانت  بيچاره

 عارم بود از این کلیمي اربعینم                               

 آنسان هک کردی، کن نجم را  خود تسخیر

 

 دوستان مارا                              کجائي گو صبا باد

 کشف غطا را  کردی عطا ورهن بما

 نخواهي یافت این دولت سرا را  او رز

 را  این غذا  مارد شیر باام نوشیده

 سرگردان او ارض و سما را  انالن و

هم حیاری   بل صارفیه القوم کل 

گارا  دست ما هک یارد تو رز  گیرد ن

ید تو جود از
 عطا را  دارم من ام 

 اه را استاره خود مهر و هم و تسخیر

 

کارا  پنهان و دل رد حضور باید  آش

 1211                                                                 زغل مزار                                                                               شهریور
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 مزارم   رب هک روزی آديي شود آیا

 کای کاروان همره وی همراهن آهگ                     

 ندارد                                       کس واف با ندارد بقا دنیا

                         کفم بحسرت                         از اواقت نقد عمرم دد

 مينوش سارغی چند                     بنیوش از من این پند

 امکن بباید                                چارده سال قد ای سرو

 ي                       بیاب  یک اربعين زبندان بنشين ات

 را                            نمازبدای زنگ و رنگ جام جهان

      انزنینم             یار حیف است گر بخواهم رز

 این مفلس گدا را                   ببخشد فضل است ار

 یادش شهاب رجم شیطان مارد آمد                           

 رین                      این قساوت و شرمي از ایدل بدار

 خاکم پندی دهم شما را  کنار رد ات

 جان دلداراتن خدا را  دل و از خوانید

 واف را  با خوانید خواهید ار بقا را 

 عمرت فرصت شمار یارا  آانت نقد

 را  آی زبم پیران پارسا آنگه رد

 عصا را  رد جیبا بگیرد وقت سفر

 هم دوا را  و حکمت هم ردد کثیر خیر

 اسرار ماسوا را  رعهض دارد تو رب ات

 دعا را  مصحف و است ار بخوانم رز جور

 نوا را بي این زار پذريد لطف است گر

 صفا را  رندان باآسمان جان  از

را اخ           سنگ                قلب     از                 خیزد              زالل               کآب
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 خلوت سحرهگ وقتي هک عاشقارناست                 رد

                           مستي عیش عشق و کارگاه هستي رز رد

 مهربانش یار از نجم خجسته خواهد

 جای شیونها                      کهن ایدل نبادد این دري رد

 داودی                           آواز خوشا آن مرغ الهوتي هک با

 ساحل هچ ميپرسي                  ز وحدت را  رغیق بحر

 ي و تهیدستي                           این ردیای رپ رد  اله  رد

 ینم                  ب  هفتم آسمان غیب بي عیب خدا  ز

 ش                    آت  دانش هک گر دانش شود همنم آن تشن 

 بخت اسکندر است و دارا  تخت و ز خوشتر

 فنا را  هدستي دل داد یارب مباد

 گرداند این سها را  خود خاور خورشید

 رسوم رپوریدنها داند خود هک صاحب دري

 رپیدنها رضوان همي اندر روهض رد بود

 ساحل ای اندیده روشنها ندارد هک این ردیا

 رنستي ای گرفتار رهیمنها خود از چرا 

 داهن خرمنها گهراه ریخت کامروزم بشد ره

شیمنهان               بادد                همي               آتش              دل             اندر              مرا 

 1291                                                                 بحر    وحدت                                                                               شعبان
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 همه سورم عیش و همه شورم همه همه عشق و

 نور ایدل الل   فروغ آیت فروزان از

                                 تنها تنها نشد تمامي آنکه از مرد بود

 معموریست کاندر ویدل داان حسن آن بیت

 صبا گو آن امیر کاروان را                                                    

 اتریک                                       باریک است و ره دور است و

 ام را                                          هب بیند این دل افسرده

 هب بیند سر بسر غم روی غم را                                          

 بینم  هک شاید   کند مراعاتي 

                                                  

 آیات قرآني بجانم هست مخزنها هک از

 رپه یارای دیدنهاندارد شب هچ باکش ار

 هابا تنها بود تن  هب تنهايي بود تنها و

 خدا دارد نظراه و مالیک راست مسکنها

 مراعاتي کند این انتوان را 

 کشم بار گران را بدوشم مي

 هب بیند این رخ چون زعفران را  

 هب بیند دم بدم اکش روان را  

 جمال جانفزای همراهن را 

 1213                                                                 امیر  کاروان                                                                             دهم ذی الحجه
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 خوشا حال سبکباران راهش                                          

 خوشا آنکو هب سر  خویش دارد                                            

 مرد دیني                                            هک آمد دین و دیو و

 خوش آنکو دل هب دلبر داد و گفتا                                       

 راه رضایش                                         خوشا آنکس هک رد

     کامي                                           فتستخوشا آنکس هک نگر

گارا ز  نچه اندر سینه دارم                                             آ ن

 ام را ات هک دودش                                          بسوزان سینه

 ای ای دلستانم                                        و یا کن جلوه

                       خدا را ای خور خاور شتابي                

 هک شب از ردد بیدار است بیمار                                       

 بیا ای شب هک ات اندر دل تو                                                

 خوشا آن مردم روشن روان را 

 حضور واقف سر  و عیان را 

ه و
 
 گرگ و شبان را  مثال رب

 این و آرنا ندارم من هوای 

 دهن بست و نیالوده دهن را 

 ره دوانن اندان زمان را 

 ندارم قدرت نطق و بیان را 

 بگیرد از کراهن ات کران را 

 ستانم دلستان انس و جان را 

 هک ات گیرد حجاب شب جهان را 

 یابد ز دست او امان را نمي

ا ر                             فغان                               و                     آه                         هنغم                           نوازم 
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 مگر ات اندر آن آه و فغانم                                                   

 مگر ات آن هم شب زنده داران                                     

 مگر ات زان طبیب عیسوی دم                                           

 بیا ای شب هک دارم با تو زاری                                       

 
 
          ذی اسری بعبده                                ز سبحان ال

 ز پیک رتجمان سر  قرآن                                                

 بیا ای شب هک ات بي رپده سازم                                         

 بیا ای شب هک اندر ظلمت تو                                              

                                      تو         بیا ای شب هک ات رد سای

 ای دارد زباني                                              ارهستهک ره ا

 رب                                                 ق م عين ثور و قلب ع دبدی

 بگفتم چشم و دل روشن کسي را                                     

 طف یار مهربان را بیابم ل 

 فروزد از فروغي جسم و جان را                                        

 بکف آرم حیات جاودان را                            

 بپرسم از تو سیر کهکشان را                                           

کان را                                      رعوج حضرت ختمي م

 بیان سورۀ قدر و دخان را 

 ات راز نهان را                                                ردون رپده

 ن را                                           حیوا بیابم عين آب 

 تماشايي نمايم آسمان را                                                         

 ربای آنکه میداند زبان را                                        

 کمربند میان توأمان را                          

          ا ر                    میان                           بسته                  او                         راه                      اندر                   هک
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 جواني دد حسن پیری رسیده است

 

ت هب دو جامي جاان                               
 ساقي زبم محب 

 زده رد کنج غم و محنت و ردد                      من ماتم

 ما                                هدتفتیساقیا نیست روا کاین دل 

 نیست مقصود بجز دیدن رخسارۀ یار                      

 ن از ره شید                                صائبين را بفروغي رباه

 دل                               هطارئ عشق هچ طیریست هک رز حب  

 چونکه بگذشت هب کو کو زدنم دوراني                               

 
 ر دده است شش هک نجم است ششممتحی 

 خدایا رحم کن این پیر و جوان را                                                                                     

 

 واراهنم ز کرم از الم هجراان

 هک شوم ردماان از هک دارو طلبم وز

                 رماان                                                رد همه عمر بود همدم با حِ

 ایخوش آنکس هک شود رد قدمش قرباان                                                      

 هک دده اتباان                                       از ات بدانند هک شید

 او عقل بود حیراان                                           هنبود چین 

 هب هو هو زدنم دوراان                                 بگذرد نیز 

 صورتش سنبله و ربج بود میزاان

ت                                                                              
                                                                   زبم   محب 
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 این پیکر شریف هک انزکتر از دل است

 ینچنين                        اانسان کامل و بشود انقص 

 از زخمهای کاری این رکش مهر و ماه                 

 گر چشم ذوالجناح بیفتد رب این بدن                            

 دست تطاولي هک دده سوی او رداز           

 گفتم بسوگ او عدد زخمهای وی          

 دیدم شود قصیده فزون از زهار بیت       

 بنیاد نهج را بنمايم دعای خیر          

 شاید هک طبع بعد شود مرهم تنش       

 پاره پاره پیکر انسان کامل استصد 

 
 

 ی هچ اندازه اهئل است                                           یارب هک این رز

 جای سرکش خون دل از دیده انزل است                                                 

لیم 
 
 وی رد مقابل است                     هفریاد الظ

 کواته دد معاني و ارداک لکشم است                  

 ای هک توان گفت اقبل است                                     قصیده

 فرصت کم است گر هچ بدان طبع مايل است                                                                  

                                                 حاشا امگن رود هک مرا عقده رد دل است  

ید هم هوسي پای رد گل است   
 یا این ام 

 هو

ل  بار  کمترین  این  کامل  انسان   رساهل                                                                                                                                                                        است دیده   رتحریف بسیا  سوانح  است   بطبع رسیده   نهج البالهغ نهاد  خیر بنیاد از  هک او 

حيح  پس 
تص

م   طبع   ربای از   دد این عشرۀ کامله بعنوان مطایبت بحضورمبارکشان تقديم ه   بضمیم  دو 
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 از لطف طبع آملي و طیب طینتش

 ای نور چشم من بیا دل را راه کن از هوا          

 ای              ای اندر ره جاانهنگر عاشق فرزاهن

 گلخن ربآ رد ساحت گلشن ردآ             از گوهش

 ی     اداده  دل از  ای کو دست باده  کو مست جام و

 کو عابد دري و کنشت کو زاهد نیکو سرشت    

 دل را بدین گفتار ده تن را خوش اندر کار ده     

 است           او حق  هک بود آني  هک نور مطلق است  آني 

 نهان        هک میباددآني هک میبادد عیان آني 

 آني هک از دیو و رپی آني هک ره خشک و رتی

 با دوستان مطایبتش نقل محفل است  

 ينيب همه نور خدا یابي هب اوجت ارتقا                                                     

گاهن  ای بنیوش حرف آشنا                 ور از همه بي

 آن ساحت گلشن هال بادد دیار یار ما                                      

 ای بیند بقا اندر بقا                                             آزادهکو یک تن 

 ا                                              بیند بهشت اندر بهشت بیند صفا اندر صف

 دیگر یاراه خود را بدست یار ده بگسل ز

  آني هک از او مشتق است از ابتدا ات انتها                

 میبادد جهان آئینه آن درربا                                      آني هک

 ره مسلمي و کافری بادد بذات او گوا 

 ه ش 1211                                                                 عاشق فرزاهن                                                                             مرداد 2
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   وستا  مست   هک جانها  دست اوست آني  دل رد هک  آني 

 آني هک دل را کام ازو                           آني هک دل آرام ازو

       وستآني هک دل شیدای اوست آني هک دل جویای ا

 فرمان او                              هخط   آني هک بادد آن او رد

 موج اوست آني هک عالم فوج اوست             آني هک ردیا

 را دوا                            را نوا آن رددمندان آن بينوایان

 هم جاانن بود                  آني هک جان جان بود هم جان و

 دهن دست و هک رد یادش حسن شسته دل وآني 

 

 شیدا ه داددله ردود ای عاشق سرگشت 

 

 اف  و است و آني هک هستي هست اوست آني هک مهر

 انم ازو آني هک ذکره شفا                       آني هک دل را 

 ردصحن دل غوغای اوست آني هک اسمه دوا                    

 سما                               ارض و و تن سرگردان او جان و شیدا و

 طاخ  بادد فکرت اوج اوست فکرت رد او ربرت ز

 رجا عين سخا محض عطا آني هک روح است و

 سلطان کل  ماسوا    جان بود معشوق انس و

 سخن حرفي نموده ربمال آمده اندر ات

 

 پیما  نوید ای آسماني پیک یکتای جهان

 

  ه ش  11/13/1219                                                                عاشق سرگشته                                                                            قه 1293 هذوالقعد11
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 گرفت ب  آتش عشقت فرا  سر پای ات عجب از

 این گردون گردانند                   استاره رب و خورشید هم و

ه از       ه ات مجر   حقیقت                                          رقیقت ات ز رذ 

ي هست دو
 ند                        صالتست  دائم رد و  عالم یک مصل 

 طبیعت کرد تسخیرش هک اندر صنع              طبیعي را 

 هیني را              م ماءه هچ صنعي فسحت یک قطر

 تن                      رف  دهشت صنعش فرومانده است از قلم از

 جوش عشق ميجودد ز  حسن آني هک بود اینک

 

 سماوات را  همتي ای جان من سیر

 حاجت رندان راه نیست بجز وصل یار

 آتشي ای آتشين آهوی خوش سیما                                         هک یکسر

ت اقطع رباه عاشقي پویا                                      
 بحکم حج 

 مدح حق گویا و بحمد ساجد بیابي راکع و

 آنجا همه ارواح رد اینجا همه اشباح رد

 بدأم  چندانکه فرومانده است از است  رفته  فرو

 یک قطره ردیااه کامش کم از محیطي ساخت رد

 دل انطقه نبود بدان یارا  معاني جودد از

 بیضا چون قرهص راه معشوقش شود هک اندر 

 

 کرامات را  مجوی کشف و و گوی خدا 

 حاجارتا ه ربی قبل هچ حاجت  تو  ات         

                                                                   سیر      سماوات                                                                                                  
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ت و حضور و دار
 آنگه طلب ادب هم 

 دوش ندای سروش آمده رد گوش هوش

 ز حق آورد بعدطاعت عادی تو 

 کیست مصلي کسي کوست مناجي دوست

 

 و باطن يکي مرد طریقت بود ظاره

 علم حجاب است ار زینت خود بینیش

 رَو سوی قرآن هک ات رد دل ره آیتش

 ای تو کتاب مبين وی تو امام مبين

 از سر اخالص جو سورت اخالص را 

 همچو حسن رد سحر رب سر و رب سینه زن

 

 این چار کن یکسره اواقت را  وقف مر

 کوش هب آبادی کوی خرابات را 

 عادات را قرب بود رد خالف آمد 

 آه هک نشناختي سر  عبادات را 

 ه وصلش طلب میکن و میقات را کعب 

 نور حقیقت بود اترک طامات را   

 خواه جواره بگو خواه اشارات را 

 فهم کني معني ردک مقامات را 

 آیت کبراستي خالق آیات را 

 ه اثبات را هک ز نفیش ربی بهر ات

 بو هک خدایت دهد ذوق مناجات را 
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 چیپ و اتب باز دلم آمده رد

 همچو گیاه لب آب روان

 فرع آتش عشق است هک رد اصل و

 نور خدایست هک رد شرق و رغب

 کل آب حیاتست هک رد رزء و

 شکر هک دل موهبت عشق را 

 از سر شوق است هک اکش بصر    

گارم بنگر بي  حجابصنع ن

 قدر دونسر  قدر از دل بي

 آملیا موعد پیک اجل

 

 انقلب ينقلب انقالب

 اضطرب یضطرب اضطراب

 التهب یلتهب التهاب

 ینشعب انشعابانشعب 

 انسحب ینسحب انسحاب

هاب
هب ات 

 
 ات هب یت

 انحلب ینحلب انحالب

 احتجب یحتجب احتجاب

 اغترب یغترب اغتراب

 اقترب یقترب اقتراب
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 با دلدارم امشب هک لل   بحمد

 از کوی جاانن هب تحفه آمده

 ه عشقرد آستان کعب  بود

 نشینم رد حضور یار و بینم

 نشینم رد حضور یار و گويم

 بگويم  ه قدر و دخان را بخوانم سور

گارا ج شب   معه است و ده جمعي ن

 چهل بگذشت و یکسالم فزون است

 ز حال خویشتن اندر شگفتم

 اتبي خود رد این سحرهگز بي

 

 بخت خویش ربخوردارم امشب ز

 ه دیدارم امشبوعد ربات

 همه بیدار و من بیدارم امشب

 فروغ مطلع انوارم امشب

 امشبره آن حرفي هک رد دل دارم 

 امشب  استغفارم   و  ذکر

 ز فرق و کثرت پندارم امشب

 دیده اکش حسرت بارم امشب ز

گارم امشب  چرا دلشاد و دل اف

 هچ گويم رد هچ کار و بارم امشب

 

             امشب                                                                                                                    

 



 

 
23 

 

 اهي ای داانی احوالآگتو خود 

 گهي خاموش و گاهي رد خروشم

 خداوندا بحق آیت نور

 خداوندا هب مستان جمالت

 چارتخداوندا بحق هشت و 

 شب حال است و ني جای مقال است

 اگر از آملي رپسي هک چوني

 آندل هک بکوی عشق محرم نیست

 آرنا هک رعوج آسماني نیست

 

 هک من اندر هچ گیر و دارم امشب   

 گهي مست و گهي هشیارم امشب  

 جاليي ده بجان اترم امشب

 نما رد عشق خود ستوارم امشب  

 بحل فرما هب هشت و چارم امشب

 هب بندم دفتر اشعارم امشب

 زهار زار رد گلزارم امشب

 دیو است و دد است پور آدم نیست

 اشکم نیسترز عبد و اسیر فرج و 
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 هگ عاشقای بيخبر از سحر

م
 

 با یار بخلوتش چنان خر

 زخم دل عاشق بالکش را 

 فوق ز ره مقولت آمد عشقما

 را  ه جمال جااننباخت دل

 ش را   شهید راه عشق فرزاهن

 ای نبودرز سوز و گداز چاره

 این ره هک تو میروی  بدین خواری 

 ره کس هک کشید لوح تکسیری 

 مقصودتخواهي هک رسي ببام 

 کارش همه حکمت است و بس محکم

 سر ار ننهي بخاک ردگاهش

 عاشق چو سحر رسد رد عالم نیست

م نیستالل  با
 

میش خر   هک هب خر 

 رز مرهم وصل چیه مرهم نیست

 جوره نبود ز کیف و از کم نیست

رش  بود غم نیست از ره هچ مقد 

 طرب است و دار ماتم نیست زبم

 یستکاین راه زبور و زر و ردهم ن 

م نیست
 این سیرت مرد حق مسل 

 بو  ني نشده است و ابن اعلم نیست

مرز 
معشق چیه  سل 

 نیست سل 

 راهش همه روشن است و مبهم نیست   

 سر نیست بجز کدو شلغم نیست



 

 
21 

 

 سر  تو جدول ردیای وجود صمدیست

 دل صافیست هک مرآت جمالست و جالل

 عقل کل  والد و ام  نفس کل و زین اَب و ام  

د بود از امر اهِلنفس   را فوق تجر 

 تن بود مرتبت انزلت اندر دو سرا

 جام صهبای صبوح و تو نئي مست مدام

ت دیدار رُخش
 
 دیده را گر نبود لذ

 وحدت صنع خدائیست هک رد سمع کیان

 واحدی را هک ز کثرت هب تناهي رنسد

 ه شعرا  شمر    از روی حسابشمس را رذ  

 دم صدق حسن را همه دم قَلل   ممد

 دفتر غیب و شهود کلمات احدیست

 گاه ملکوت ازلي و ابدیستجلوه

 آدم بوالعجب فرشي رعشي ولدیست

 ت ار هچ هن آن  واحد کم  عددیستواحد اس 

 مد اندر و او را امدیستغ هن هک سیف است بِ

 حق رتا آب حیاتست هک باطل ز بدیست

 ه دیده بباید هک مر او را امدیستچار

ه ز کژی و ز بدیست
 
 یک نظامست و منز

 هن صباح و هن مساء است و هن امس و هن غدیست

 آسمان را زسطرالب دل او رصدیست

 ز انفاس خوش او مددیسترد ره دوست 

         وحدت صنع                                                                                                                    

 



 

 
22 

 

 خوش آنکه چو نجم آسماني را 

 

 از پای ات سرم همه نور والیت است

 از دل ره آنچه خاست خدا خواست ني هوا 

 ای رد زنول واحد و بسیار رد صعود

 گزافدار وجود نظم تمام است بي

کان بجز سمر هچ ثمر دادت ای فالن  ام

 یار را  با چشم یار مینگرم روی

 له زند از تنور دلشعر حسن هک شع 

 

 

 رز عشق دگر کسیش همدم نیست

 

کایت استز انور والیت است و ربون   ح

 بنگر هک لطف دوست بدل ات هچ غایتست

 با وحدتت گرای هک عين عنایت است  

کایت است  با نظم اتم خواهج هچ جای ش

 رد نيب ایس و لیس هچ ربط و هچ آیت است

 بصر مگوی هک اندر غوایت استبا بي

 اهی رپتو نور والیت استاز جلوه

 

 

                                                                  نور   والیت                                                                                       ه ق 1291ذوالحجه 
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 ایخواهج ره مردم بیدار هن این است

  عشق است هب بازارنمایکاالی گرا 

 این خال و خط و زلف و رخ سیمبران است

 خوش نکته يکي سوخته گفته است بخامي

 البته هن جبر است و هن تفویض ولیکن

 حسن خواني و داني ه گفتاراز شیو

 بلبالرنا آرزويي رُز گل و گلزار نیست

 از سروش غیب دوشم آمد اندر گوش هوش

 رپوا سرودی گرد شمع     بيرپ زانن رپواهن

 

 بار هن این استبار بگفتیم و دو صدصد

 است ایني هک تويي مرد خریدار هن این

 یار هن این استزلف و رخ  آن خال و خط و

 سرگرم هب پنداری و دیدار هن این است

 مختار من این است هک مختار هن این است   

 هن این است جاني هک بود حامل اسرار 

ت دیدار نیست
 
تي رز لذ  عاشقارنا لذ 

 از دلبر و دل کار نیستطالب حق را بغیر 

 انر نیست آب و باد و خاک و عشق را باکي ز

 

                                                   حامل اسرار                                                             12/2/1221
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 سر     ار نگويي رتک خود ای خود رپست خیره

  نورالل  نور آیت دیدۀ جانم ز

 نیست قرب و بعد رز از نسبت نيب دو شيء

 سورت قدر نبي گوید هک این دار وجود

 جاانهن بادد جان من دل بباید خاهن

 مرآة اسماء و صفاتجان بباید ات شود 

 اینغز گفتاری دينشم روزی از فرزاهن

 از زبان دوست گوید آملي اسرار چند

 بلبل جان بنوا آمده گلزار کجاست

 آتش بوالعجبي گر هچ بجان است مرا 

 

 ات ابد رد آستان قدسیانت بار نیست

ار نیست بنگرد رز او کسي از دار و  من في الد 

 تگفتار نیس ور نبادد رز يکي خود جای این 

ت دادار نیست
 هيچگوهن خالي ز فیض حج 

 ور هن یادش صرف حرف ذکر و استغفار نیست  

 پارسايي رد عبا و سجه و دستار نیست   

 عاشق ار رد شب نشد دیواهن مست یار نیست

 لیک ره دل اقبل فهمیدن اسرار نیست

 و سامان من زار کجاست ای زعزیان سر

 عشق شرربار کجاسته آتش مصطب   
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 س رسد از غیب احدفیض اقدس بمقد  

 ه طلعت یارکو نبود آین  چیست آن

 پیر ما گفت هک ای دور ز گلزار صفا

 ولي ظاره و باطن عالم همه اسرار،

 حق خواهد ه آل نبي ازبند حسن

 

 ه بیدار داشتیدلي اندر دل شب دیدب 

 خشگاه از پندار فصلش ميخراشیدی ر

ي ميخروشیدی چو رعد گاه از
 ربق تجل 

 گاه وراقی فؤادش گرم رد تغرید عشق

 

 س هک بود اقبل انوار کجاستآن مقد    

 یار کجاست هچ بيهوده هبپرسي هک مرا  از  

 کجاست همه گل بینم و گلزار دگر خار،   

 آن دل پاک بود محرم اسرار کجاست

 
 هک بود اقفله ساالر کجاست  يآن ولي 

 

 داشت ه دلدارخساررآرزوی دیدن 

 داشت  گلنارگاه رد امید وصلش گوهن

ي شورش بسیار داشت
 گاه از شوق تدل 

 سان و نغمه موسیقار داشتزمزهم موسيچه  
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 الیموت رد تهلیل حي  گاه رد تکبیر و 

 گاه از فیض شهودی محو استرجاع بود

 کشیده دل ميگاه آه آتشين از کور

 ربگ کاه ناش ديچيپ همچوجذهب  گر باد

 سلطان حسن ات بخود آمد هک دلداراست آن

 یار با او عشق میورزید و او دنبال یار

 بیدل بيچاره بودی بيخبر از ماررا 

 مقام اینواقف آمد رب وقوف اهل دل رد 

 چند و چونای بينجم اندر احتراق جذهب

 ات دل اندر خم زلف تو گرفتار دده است

 

بيح سبحان سب 
تس
 هه اذکار داشتگاه رد 

 گاه از قبض شروق جلوه استغفار داشت

 
 وار داشتشگاه رب سندان سینه مشت چک 

 گر هچ رد اطوار خود طوماراه اسرار داشت

 شتبا جمالش رد میان آینه بازار دا 

 اش او ااظتنر یار داشتیار اندر دیده

 کوست عشق و عاشق و معشوق را یکبار داشت

 آنکه فرق و نفض و رتک و رفض را رد کار داشت

 داشته جاانهن را اظهار از جلو یرپتو

 

 کافری پیشه گرفته است و سبکبار دده است

 

                  1291                                                                                                                                                                 طلعت   دیدار                                                                                                            اواخر صفر  
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 دیده از دیدن اغیار فرو بست نظر

 عشق از نظم کیاني هک عیانیست بگفت

 دل و جان وصف عاشق هچ توان کرد هک وی از 

 دل بیرنگ بود لوح معاني و صور

م معرفت و آیات ردج
 مصحف است سل 

 کند مسخره را  خرهره مگر س خ آیت س 

 دی هک رد این  دري خرابایخوش آن بخت بلن

 آن صبوحي هک ز ساقي نهانخاهن عشق

  هک ز فضل و کرم و رممت دوستلل   ممد

 و  یار از سر شوق سنه نثر نجوم است

 

 زان سپس رد ره دیدار رخ یار دده است    

 پدیدار دده است دلدار طلعت سای

 ره باليي هک ز یار است خریدار دده است

گار دده است ور هن از زنگ هوا تیره و  زن

 راقیش عارف شیدايي دیدار دده است

 یا  هک افسر بسر اقبل افسار دده است

 ات نخفته است بخود آمد و بیدار دده است

 ربسیده است شفای دل بیمار دده است

 دده است مطلع انوار دل غمدیده ما

 دیدگان حسن نجم گهربار دده است

 



 

 
29 

 

 ز تو ما را هوای دیگر نیستر 

م ره نیستاین ره است و   دگر دو 

 رت ز محضر قُدستدلگشا

 رت ز نفحه انستجانفزا

 خوشتر از گفته تو گفتاری 

 دفتری بیکراهن ردیائي

 رنسد ات هب سر  گفتارت

 بهر وصف صفات نیکویت

 اند و میگویندآنچه را گفته

 پا را فروز بيکرمک شب

 بینمره هچ و ره هک را هک مي

 

 رز وصال تو چیه رد سر نیست

م رد نیست  این رد است و دگر دو 

 محضر چیه نیک محضر نیست   

 نفحه مشک و عود و عنبر نیست

 بهتر از دفتر تو دفتر نیست

 کاندرو ره خسي شناور نیست

ر نیست  
 دست جاني اگر مطه 

 رد همه دره يکي سخنور نیست

 ستر نی از زهاران يکي مقر  

 قدرت وصف مهر خاور نیست

 رد حريم تو رز هک مضطر  نیست
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ه  ای هک رد کارشنبود رذ 

 آنچه از صنع تو پدید آمد

 رد همه نقش بوالعجب هک بود

 یار و دلدار و شاهد و معشوق

 ره نیابد بسویت آنکه ردو

 بسری شور عشقت ار نبود

 دل هک از نور تو ندیده فروغ

 ربضای تو سالک صادق

ر است همان کانچه آمد  مقد 

 آوردیسالک راه را ره

 وصالت را  عاشق تشنه

 ردگاهت نیاز و راز بهر

ر نیست  
 تحت فرمان تو مسخ 

 خیر محض است و خردلي شر  نیست

ر نیستوین عجب نقطه
 

 ای مکر

 ره هچ گویند رز تو دلبر نیست

 تیر عشقت نشسته ات رپ نیست

 بحقیقت دم است و آنسر نیست

ر نیستتیره جاني بود من   و 

ر نیست  ره هچ شيپ آیدش مکد 

ر نیست  و آنچه کو انمده مقد 

 رز خموشي و فکر آخر نیست

 خبر از ره هچ هست یکسر نیست  

 تن  او  را  نیاز  بستر  نیست
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 با تو محشور هم رد امروز است

 آتشي کوفتاده رد جانش

 عاشقي کار شیر مردانست

 اوفتادن رد آتش سوزان

 تماشایشآنچه عاشق کند 

ت خلوت شباهن او
 
 لذ

ه  رد حضورش باده مز 

 آنچه اندر حضور مییابد

 عوض گری سحرگاهش

 الررم آن سعید فرزاهن

 هست ایمان ب
ی شه الل   سُد 

 الل   اال   اهلبهتر از ال 

 ااظتنرش ربِوز محشر نیست

  است و اخگر نیستعين انر الل  

 سخره کودکان معبر نیست

 رز هک رد عهده سمندر نیست

 ای ربارد بدیده سر نیست

ر نیست گلرد 
 قند   و   شهد   و  شک 

 چشمه سلسبیل و کورث نیست

 خاهم رد شرح او توانگر نیست

 گر بگوید امید باور نیست

 رد پي اتج و تخت و افسر نیست

 هک چنو صد سِد  سکندر نیست  

 چیه حصني و ربج و سنگر نیست
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 اندرین کشور زبرگ جهان

 را کشتي ممکنات عالم 

کارا بود  آنچه پنهان و آش

 اقيل و قیل و قولي و اقال

اق
 
 ای هک دوری ز گلشن عش

 ای هک غافل ز حال خویشتني

 ای ز خود میدانگر بدی کرده

 تو بهشت خودی و دوزخ خود

 ای هب اندانيای هک خو کرده

 سپنجآدمي را رد این سرای 

 علم آب حیات جان بادد

 ور عصايي گرفت موسائي

 زبرگ داور نیسترز خدای 

 رز هک انم خدای لنگر نیست

 رز هک مجالی یار و مظهر نیست

 رز هک اطوار قول مصدر نیست

ر نیست
 جانت از بوی خوش معط 

 گویمت چون تو کوری و کر نیست

 گنه مهر و ماه و اختر نیست   

 رز هک نفس تو مار و اژرد نیست

 این ره مردمان با فر  نیست

 سترز بدانش جمال و زیور نی 

 بهر تحصیل سیم یا زر نیست

  پیمبر نیستاو کلیم الل  



 

 
12 

 

 ينيبره حسين و حسن هک مي

 تو ردآ از حجاب نفساني

 رو پي مصطفي شوی بورذ

 آخر ای دوستان بخود رممي

 حسن نجم آملي طبعش

 

 دارم هوس وصالت ایدوست

 این مرغ ز جالها رهیده

 رندی چو مرا بدید اینحال

 ای ولیکنرد جال فتاده

ر نیست او
 شبیه شبیر و شب 

 ات هک ينيب ره آنچه مبصر نیست  

 فیض حق    وقف   خاص    بورذ   نیست

ر نیست  
 کافرینش هب الف و تسخ 

 چشمه حکمت است و دیگر نیست

 

 دائم منم و خیالت ایدوست

 افتاد عجب بجالت ایدوست

 گفتا هک خوشا بحالت ایدوست

 رپواز دهند و بالت ایدوست  

         ایدوست                                                                                                                    
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 رپواز ربون ز  حد    و   احصا

 دیده هب امید این نویدش

 رد خواب روم مگر هک بینم

 رد وصف تو ره هک را هک دیدم

گان رممت  ای آنکه فرشت

ه هست و بیضاای آن   که مجر 

 ای آنکه زمين و آسمانها

 ای نور روان و دیدگانم

 رد آینه دل حسن هن

 

 آني چو زهار سالت ایدوست

 دارم ربه نوالت ایدوست

 با چشم دگر جمالت ایدوست

 مات تو بُده است و اللت ایدوست

 رسمي بود از خیالت ایدوست

 تصوري ز خط  و خالت ایدوست

ي بود از ظاللت اید
 وستظل 

 رهگز نبود زوالت ایدوست

 عکس رخ بي مثالت ایدوست
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 رد راه عشق دمبدم عذر و بهاهن چیست

 عنقای نفس انطقه را رز هب طور عشق

 یار عين قصور است طرف حور با روی

 معشوق حسن مطلق اگر نیست ماسواه

 ای بيخبر ز خلوت شبهای عاشقان

 نبي وجد است آنچه را نبي گفته است و

 شوم نیارد شنودنشآوخ هک بوم 

کار  ردویش بيخیال ز کونين را چ

 گر صبح کاذب اقدم رب صبح صادق است

 م استرسر  قدر ز حکم قضا امر مب 

 چون یک وجود هست و بود واجب و صمد

 

 خوشتر ز عشق و زمزهم عاشقاهن چیست

 رد طوبي آرمیدن و رد سدره الهن چیست

 چغاهن چیست چنگ وه با سوز عشق نغم 

 عشقش رواهن چیسته یکسر بسوی کعب 

تي چو نوای شباهن چیست  رد دره لذ 

 بهتر از این رتاهن رد عالم رتاهن چیست

 طوطي خوشنوای مرا آشیاهن چیست

 هوی  واهي اهل زماهن چیست کاین اهی و

 بنگر تفاوت نظر اندر میاهن چیست

 واعظ زبان ربفق بدار این زباهن چیست

 از ممکن این همه سخنان فساهن چیست

 

         زغل عشق                                                                                                                    
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 بس کشتي خرد  هک  رد این بحر سالها

 زنبورخاهن است مگر سینه حسن

 ام حاصل رعافن من استدل ربیان دده

 امآمده عشقش هب فغانه بسکه رد کور

 و فر     سر خود گیر
 

 ایا پادهش با کر

 هچ وعیدم دهي ای واعظ دلمرده ز مرگ

 وارداتي هک بدل میرسد از عالم غیب

 ام از لطف اهلآنچه دل گفت بگو گفته

 دگرم وحشت تنهائي و اتريکي نیست

 یار گفتا سخن نغز داهن حسنم

 

 طي کرد و پي نبرد هک او را کراهن چیست

 ین همه رد وی نشاهن چیستز داغ عشق اا

 

 ارمغانیست هک از جانب جاانن من است

ش و
 سندان من است مشت من سینه من چک 

 هک خداوند نگهدار و نگهبان من است  

 یکسره زندان من است کاین سرای سپری 

 روح و ریحان من و روهض رضوان من است

 شاهد صادق من مصحف فراقن من است

د بدل و جان من است  نور قرآن محم 

 شکر است و شکر کلک نیستان من است
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13 

 

 دل بدست یار دادن کار آسان است نیست

 ده رد روزگارره هک انم او تهمتن آم

 مأمني رز آستان عشق گويي هست نیست

 زنده پاینده آیا مرده او نیست هست  

 سر بباید داد ات دل ردج سر  حق شود

 نقد جان آمد بهای اشترای قرب دوست

 شبروان را  رممتي  کاندر سفراهی شب است  

 رد شبي از صورت عقرب حسن با خویش گفت

 

 

 

 داستان عشق با افساهن یکسان است نیست

 تميتوان گفتش چو رستم مرد میدان  است نیس 

 ردد عاشق را بجز معشوق ردمان است نیست

 مرده زنده مگر ایدوست انسان است نیست

ش ز سر   دادن رهاسان است نیست طالب سر 

 نعمت قربش مگر ایخواهج ارزان است نیست  

 ز زممت خار بیابان است نیستوحشتي ا  

 ای کم از عقرب رتا این قلب رخشان است نیست
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 ساقي حسن فدای تو خم ده ايپهل چیست

 بي شغلم و سزاست هب خمخاهن کار من

 ای دل منال از کس و با ردد خود ببال

 بگذر ز دوستي دغل دوستان دره

 داني هک دوست غیر خداوندگار نیست

 مهر دهن کلید دل آمد بگفت پیر   

 قدر دخان و دود دل است  لیله قدر

 کعبه است کامل و همه طائف بگرد وی

 عين صورت کتبي خاتمست انسان

 اخالص پیشه را خسا جمله رد رب است

 امروز ده هب نقد و فردا حواهل چیست

 مزدم قبول تست کتاب و قباهل چیست

 بي ردد روزگار هچ داند هک انهل چیست  

 رد دوستي سامری و گاوساهل چیست

 رد این معاملت غم فسخ و ااقهل چیست

 حاشا  امگن رود  هک رتا این مقاهل چیست

 رد قرائت و مد  و اماهل چیستاشمام 

 بنگر مقام مظهر اسم جالهل چیست

 توحید خرد با مثل ماه و اههل چیست

 کواته کن سخن رغضت از اطاهل چیست

         ساقي                                                                                                                               
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 طارئ قدسیم از گلشن یار آمده است

 خبر از ممکن غیب ملکوتم دادند

 اهی گهر یک سحر کورث منداهن

 علم رد روشني روز رود گامي چند

 ه ویگرفي است هک از لج  این هچ ردیای ش 

 این همه کثرت بيحد هک از این سو ينيب

 اوست مستاهن جاانهن همه جا جلوه

 عقل مدهوش جالل احدیت دد  و عشق

ین قلمش  لوح سیمين دل نجم ز زر 

 مائیم و آنکه حضرت او نور مطلق است

 خورشید آسمان بسوی آستان او

گار آمده استرپ ن  هک چنين ساده و    قش و ن

 طوبي بخت تو رد سدره ببار آمده است

کار آمده است  یک بیک داهن  دو صد بار ب

 سیر عشق است هک اندر شب اتر آمده است

 رد  یکداهن آدم بکنار آمده است  

ي است از آن سو  بشمار آمده است  
 یک تجل 

 حیف رب مردمک دیده غبار آمده است

 ز تماشای جمالش بخمار آمده است

گار آمده است  فص  ارتشگنی دست ن

 دیگر ره آنچه هست از آن نور مشتق است

ه رد فض ق استچون رذ 
 ای هوایش معل 

گار                                                                                                                     دست ن

 

         انهل  شبگیر                                                                                                                                 
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ان او رود  آنجا هک وصف عشق محب 

 شرط نخست رد ره جاانهن جان من

 دد (نورالل  )گر رزق جانت آیت

 مرغ سحرهگ انهل شبگیر میکند

 دوشم جناب پیر طریقت حدیث کرد

 کني گفتا اگر حیات ابد آرزو

 زاهد رتا هوای بهشت است و حور عين

 آیدا ات قرهع چون بنام من و تو رد 

 وسواس ارهمن همه طوافن اهيل است

 پذري هک کبریت اممر است خِردپند 

 استاد نکته سنج حسن گفت کاین زغل

 

 است وامق و عذرا ه انمي کجا ز قص  

 باید حضور دل اگرت میل رونق است

 ينيب هک اوست ره هچ هک اصل است و ملحق است

 حق  است انهل او  ذکر   یا مرغ حق است و

ق استبنیوش کان حد
 
 یث شریف و موث

ق است گفتار یار آب  
 حیات محق 

ق استرما را  گار و شراب مرو   خ ن

 ينيب هک سابق است و کدامينش اسبق است

 است زورق دل روی موج قلزم دنیا چو  

 راه هوس مپوی هک عفریت اممق است

 خوشتر ز شعر عمعق و یغمای جندق است
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 محبوب من هک دائم هستم بگفتگویت

 شود هک روزی روزی شود حسن را آیا 

 ام هک خویت چون روی تست دلکشبشنیده

 آیا شود هک روزی با چشم خویش بینم

وبیان باال ای هک بلیلة
 

 القدر کر

 آیا شود هک روزی تفتیده جان ما را 

الم جانها
 ای آستان قدست دارالس 

 آیا شود هک روزی این زار انتوان را 

 ای شاهد دالرا رد زبم آفرینش

 ا شود هک روزی این عاشق وصالتآی

 ای کعبه امید خوبان ردهگ عشق

 

ستجویت
بج
 معشوق من هک دائم هستم 

 گون و الطاف نوبنویتاحسان گوهن

 خویتای من فدای رویت ای من فدای 

 آن اقمت رسا و رخساره نکویت

 اسرار ره دو عالم گویند موبمویت

 از تشنگي راهيي زاب زالل جویت

 بس کاروان هک بسته بار سفر بسویت  

 باری دهي ز لطفت پايي نهد بکویت

 وی شاهدان عالم مشتاق دید رویت

 دستي رساند اندر دامان مشکبویت

 چون تو خدیو باشي خود آربو خدیوت
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ین   نصیر   خواهج  اسطرالب     باب    بیست    الفداء   هل    روحي     شعراني   همعال      استاد   از    تهران    مروی    مدرهس   رد    ق     ه1231   رمضان   مبارک   ماه       رد                طوسي     الد 

ه    قدس    گفتم  اسطرالب    وصف   رد ،    تمگرف   امانت    هب     کتابخاهن    شرایط  مطابق     انمبرده    مدرهس      کتابخاهن   از    را   اسطرالب    آلت    و    گرفتم مي   فرا     سر 

 هک روزی اندر ربت حسن را  شود آیا

 

 

 

 مرا یار زعزیی رد کنار است

 بود حلقه بگوش رعوۀ دین

 هفته هب پیشاني آن ماه دو

 اش اندر زبرگيمقرنس حجره

 ای رب روی عالمکشیده رپده

 بصورت آفرین صد آفرین باد

 جم جهان رد او نمایانچو جام

 

 گويي هچ خوش رسیدی اینک بآرزویت

 

 

 

 هک بیرون وصف حسنش از شمار است

 اش با شهور هشت و چار استعالهق

گار است  تمام آةيالکرسي ن

 نهم چرخ جهان بیقرار است  

 استهک اتر عنکبوتش پود و اتر 

گار است  ز خالي رب لب لعل ن

 چو زلف دلبران رپ اتر و مار است
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 بعمر خویش بادد خضر اثني

 طلسمي بادد از سر  الهي

 افروزبگرداگرد آن شمع دل

 گرفتم ات رد آغوشش بگفتا

 بگفتم سوم ماه مبارک

 ملک هستي بمثل رز قد و باالی تو نیست

 من از آن فصل ااقمت هک بود قد اقمت

 سوخته را دل عاشق دل مرهم داغ

 دوش رد گرم فغانم سگي آمد بفغان

 من و سگ ره دو سر کوی تو رد افغانیم

 تو رد نظر است جاانهنه همه جا جلو

 تن رونيي دوم اسفندیار است

 هک افسونش فزون از صد زهار است

 وار استحسن از عشق او رپواهن

ت یادگار است  
 هک اترخي محب 

 زهار و سیصد و هفتاد و چار است

 همه زیباست هک رز رپتوی سیمای تو نیست  

 ام رز قد و رز اقمت رعنای تو  نیستخوانده

 نگه دیدۀ شهالی تو نیست رز هک تیر

 ستنی  تنهای تو هک بمن گفت همين انهل

 ات نگويي چو سگي انهل و آوای تو نیست

ه هک وی مظهر و مجالی تو نیست    نیست یک رذ 
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 ست آندل هک ندارد شرف قرب و حضوری چ 

 من هن کشف و هن کرامت طلبم از کرمت

 حسنت را ز هچ رو اینهمه شور است و نوا 

 ندانم چرا جان من آتشين است

 اتبي مرغ جانمبي هچ گويم ز

 نگر دیدگان و دلم را هک ينيب

گاهي گارا بدین بنده فرما ن  ن

 خوشا آنکه ويپسته رد حضور است

 خنک آنکه دارای قلب سلیم است

 هچ چشم طمع دارد از خرمن دره

 

 چیست آندیده هک شیدای تماشای تو نیست

ای تو نیست
 
 هک بسر  و سر من غیر تمن

 گر هن از جود تو سرمست ز صهبای تو نیست

 مگر ره هک عاشق بود حالش این است

 کجا مرکغ نیم بسمل چنين است

 مر این ماه مرداد و آن فرودین است

 هک از ردد و حرمان خود دل غمين است  

 استخجسته کسي صاحب عقل و دین 

 هک آندل هال رکش خلد ربین است  

 چیني هک خلوت نشين استره آن خوهش
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 خبر داری ای سالک راه یا ني

 ره آن نقش کاندر سرای وجود است

 تويي ردج اسرار غیب الغیوبي

 ای از کتاب وجودتندانسته

 بشارت دهم از سرانجامت ایدل

 چرا زاهد اندر هوای بهشت است

 اددروی دلبر  نب  چرا  واهل

 

 یار دل آرام و دگر چیه رخمائیم و 

 ای زاهد بيچاره هک داری هوس حور

 هک بس رزهنت دائم اندر کمين است  

 ز حسنش سزاوار صد آفرین است

 جهان خاتم و قلبت او را نگين است

 الکتاب و کتاب مبين استهک ام     

 هک کان کرم مالک یوم دین است  

 چرا بيخبر از بهشت آفرین است

 رهآن دل ز کف داده چون نجم دین است

 

 ما راست همين حاصل ایام و دگر چیه

 چیهای وای تو و آن هوس خام و دگر 
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ید وصالش
 خواهي هک زني گام هب ام 

 ایدوست هک این دون براز خدمت نفست ب 

 یا رب هچ توان گفت مر این مرده دالرنا 

 خواهي گذرد صیت تو از مشرق و مغرب

 از رپتو جام و رخ ساقي هب سحراه

 باز بدل شورش بيحد و بي سمر  بود

 محشر تو آخر طول زماني و من

 صلي دلنیست ردین آب و گل موطن ا

 کو قلمي ات کزو شرح تواند رود

 نیست روا ای پسر رد ره خودکامیت

 

 از کام و دگر چیه ال  اید گذری او  ب

 گرگي است هک رهگز نشود رام و دگر چیه

 کاینها هک شماراست بود دام و دگر چیه

 چیه دگر و گمنامه باش يکي بندمي

 نجم است فروزان هب رب و بام و دگر چیه

 کز ارث رپتو جلوه دلبر بود

 ره دمیم محشر دیگری از سر بود

 الررم اندر ره کشور دیگر بود

 عاشق سوخته مضمر بود آنچه رد ز

ر بود دور شوی ز  آنچه بهر تو مقر 
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لتآخر تو نیست رز آنچه بود   او 

 مُرده اگر نیستي زنده نئي چیستي

 مرد خدايي اگر از هچ نداری صفا

 پیر جوانبخت ما گفت حضوری طلب

 بیم تو از دوزخ و نجم ز خود بیمناک

 پخته دد خامي و دارد نعمت وجد و سرور

 اش نوشید از کأس داهقدوش کز جاانهن

 سر  هک دد مرآة مجلوه رد او از ملک جان

 رمز رد نجوی بگفت پیر داانيم شبي با

 کي تواند ره بیابد رد حريم عاشقان

 

لت ات هچ رد آخر بود    اینکه بود او 

 رده دلبر بودزنده بود آنکه او م 

ر  بود مرد خدا را کجا قلب مکد 

ر بود  خواهي اگر جان تو منو 

 شاهد گفتار او قول پیمبر بود

  چشم بد بادا بدورممدلل  ماشاءالل  

ت شب زنده
 
 داری و حضوریافت کامش لذ

لهای انواری هک مي
 
 یابد صدوربس تمث

 عاشق اندر عاشقي میبایدش بادد غیور

 آن گرفتاری هک دد پابند او دارالغرور
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 است بي شیب و فرازای ربارد راه هموار 

 چون يکي دد سالک و مسلوک میگردد عیان

 ب حیات عشق شسته لوح دلآ ات حسن ز

 ات بخال و زلف تو مرغ دلي رد دام دد

 اینکه زلف است اینچنين آرامش دلها بود

 ن دگرگفت روی نیکوی رتا باید هچ مي

 من ز خوشنامي فتادم رد میان گیر و دار

 والی دوستیمچونکه مست از جام صهبای 

 دل همي پنداشت اندر عاشقي پخته است لیک

 عقل را رد سر همي سودای دیدار تو بود

 

الم است و ندارد شر  و شور
 بندگي دارالس 

 یک حقیقت شيب نبود آنچه آمد رد ظهور

  نوردمبدم از وی فروزد رپتو الل  

 کام خود را ربگرفت و خامش و آرام دد

ت از او کام دد  
 
 وآنکه خال است آنچنان رد لذ

 گر هچ میگویند کو خود شهره ایام دد  

 ای گمنام ددایخوش آن نیکو روش آزاده

 باک ني ارطشت رسوائي ما رب بام دد  

 بخامي اتم ددچون بکوی عاشقان آمد 

 ای از اتر زلفت دیده و سرسام ددسای
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 الحرامعارف اندر راه تو حاجي بیت

 نشينتنجم دین آملي بادد گدای ره

 ات هک دل صید کمند زلف مشکين تو دد

 ني رد امروزت غالم حلقه رد گوش است و بس

 ایفرخنده هچیست زدنبيه بحال بند

 است و هچ خالیست و هچ خط    است و هچ خد    آن هچ قد  

 دشمن آتش نهاد تیره دل از خیرگیش

 خود شبگیر ایخوش آن مرغ سحر کز انهل

خ هم  نشين آشناجان خسرو افل فر 

ت رب سر است
 
 نجم دین آملي را اتج زع

 

 ن ز خود عاری و این رد کسوت احرام ددآ 

 کز خداوند کرم مستوجب اکرام دد

 الررم  تسلیم راه و رسم و آئين تو دد  

 کز ازل سر رد کفت بنهاد و تمکين تو دد

 رز هک رد فرمان حکم و عهد دريین تو دد

 مسلم و کافر زبان رد مدح و تحسين تو دد

 لعن و رجم و رد  و نفرین تو دد
 

 مستحق

 هم چشم رپوین تو ددهم نوای طارئ و 

 با ايپم دلنشين و انم شیرین تو دد

 ات بپایت سر نهاد و عبد مسکين تو دد  

 

                  شه  1213                                                                                                                                          مرغ سحر                                                                                                              تیر   1هبنشجنپ     
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 رتبت ما شرف از نور والیت دارد

 وادی ایمن ما با تحف قرآني

 ممد و اخالص تو روح و ریحان منست

 سر تو باد سالمت دل بشکسته ما

ه خاکم دهن است  هن سکوتست هک ره رذ 

 الهوتي اسرار قدمتويي آن مصحف 

 رند ردس ادب آموخته رد مکتب عشق

 راویان ثقه حسن جمال صمدی

وني را 
 ظلمات دل نون شب ذوالن 

 یک بیک جدولي از بحر وجوديم همه

 حسنا دل هک خداوند جهارناست حرم

 عشق سرایت دارده شرر مصطب 

 بدر آید هک عنایت داردآن زعزیی 

کایت دارد ز    شمیم سحر قدر ح

اق وصایت دارد
 
 اندرین گلشن عش

 سخن از غایت این نشأه بغایت دارد

 هک ز سر ات بقدم سورت و آیت دارد

کایت دارد     کي ز سر  قدر دره ش

 دو صد گوهن روایت دارد اسناد بصد

 ذکر یونس بدل ممت کفایت دارد

 نهایت دارد وه هچ بحری هن بدایت هن

 پاسبانش بود آنکس هک ردایت دارد

                  شه  1212                                                                                                                                                                               رتبت ما                                                                                              آرذ   19
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  خوش آمدخوش آمد باز شهرالل  

 ندای رعشي صوموا تصحوا 

 خوش آمد همدم شب زنده داران

 رد این صدف رد  یتیمي بود

  قرآنفرود آمد هب شهرالل  

 هن قرآن بلکه دیگر مصحف حق

 مهي گسترده رد وی خوان زیدان

 رد این هم ميهماانن خدائیم

 ه عشقربای خلوت دل داد

 حسن از ذوق ارداکش سراید

 

 ربای مردم آهگ خوش آمد

 ز میر کاروان ره خوش آمد

 چو یار مهربان از ره خوش آمد

 ر ز مهر و هم خوش آمدفروزانت 

 هب خوش آمدز هفتم آسمان هب

 هخ خوش آمدرد او انزل دده هخ

 ندارد منع این ردهگ خوش آمد

 خدایا این مبارک هم خوش آمد

 صدره خوش آمد سرشب ات سحر

  خوش آمدخوش آمد باز شهرالل  

 

لمعظم  12هبنشجنپ 
 12/1/1211                                                                                                                                                                    شهر الل                                                                                              19شعبان ا
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 دل آن نبود هک با دلدار نبود

 هب روز اندر پي تحصیل دانش

 مسلمان آن کسي بادد کسي را 

 هنعبادت را اگر جانست ور

 هننبادد بلبل شوریده ور

  و بالل  مریض عشق را والل  

 معاني جدل عاشق بود رد

 گدای آستان قدس یارم

 بازار هستي خریداری رد این

 امیدیرد این ردهگ نبادد ان

 گفتيکي ربزیگری شاداهن مي

کار خویش   ن بیدار نبودت ب

 هب شب رد ذکر و استغفار نبود

 ز قول و فعل او آزار نبود  

 سخن از اندک و بسیار نبود

 کجا بادد هک آن گلزار نبود

 دوايي رد همه بازار نبود

 زبان را قدرت گفتار نبود

 دینار نبوداسیر ردهم و 

 هب از عشق حقیقي بار نبود  

 هک بهرت بار نبود مپنداری 

 هک شادی رز هب کسب و کار نبود

 ه ش 1213آبان  11                                                                                                                                               دل عاشق                                                                                                                                   ه ق 1211شعبان  11
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   ارجتگلي را باغباني گفت 

 دينشم بلبلي با گل همیگفت

 هچ خوش میگفت آن فرزاهن مجنون

 رباه دوست رنج دوست ربدن

 گفتدينشم عاشقي دیواهن مي

 گدايي ره نشیني گفت یاران

 هب شيخ پارسايييکي رتسا 

 تو آتش رتس و من آتش رپستم

ش اندر نیزه مي  گفتيکي قال 

 سنجي گفت کس را حسن را نکته

 

 خار نبود ارهویدا کي ددی 

 حدیث عشق رد طومار نبود

 چو لیلي سرو خوش رفتار نبود

 ربای دوستان دشوار نبود  

 همه یار است و غیر یار نبود

 گدايي همچو من را عار نبود

 این ره دیدار نبودبگفتا 

 نصیب ما بجز پندار نبود

 همه مستند و يکي هشیار نبود  

کار نبود  بحسن شعر تو ان
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 دوش ما را گذر سوی ميخاهن دد

 اندر آن مصطبه گرم جوش و خروش

 اهل آن محفل قدس از شش جهت

 رد سر  اوستآنچه  دل ندارد خبر ز

 ات بدرگاه خود یار بارم بداد

 ایخوش آن بيخودی از سر وجد و شور

 عقل از هيبت سیر عنقای عشق

 اسم اعظم هن از الف و با و ات است

 بذر یک اربعين کلیمي نگر

 حسن آملي ات هب ميخاهن دد

 

  خاص جاانهن ددسوی ميخاهن

 صف بصف کف کنان خم و پیماهن دد

 یار رپواهن دد رخگرد شمع   

گاهن دد  ور هن با آشنا از هچ بي

 دد داهنبها رگش ردخزف بي

 همدم گری و آه مستاهن دد

 همچو موسيچه دد دنگ و دیواهن دد

 سر  مکتوم ما الف افساهن دد

 اش هفتصد داهن ددره يکي داهن

 خام انبخردی پخت و فرزاهن دد

 

                                                                                                                      محفل قدس                                                                                                                                                                                        
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 هچ باد باد ما و رخ ماه تو ره هدید

 بس بود رد کام ما حلوای از با ات بسين

  گفتم و ن م الوکیل از جان و دلحسبنا الل  

 اسرافیل عشق است و خروش اوست اوست    روص 

 گفتم ایدل رد کف خر بندگان دره چیست

 نیش را ببينما رد دنیا و اوالد د

 گر حسن رد بوستان هستي است آزاد و شاد

 سوزان نبوده دیدی ای دل اگرت سین 

 گرم مجازيم همهبخداوند هک سر

 بهر توزین کدو و کلم است این میزان

 ام رب باد باددهور هن ره هفت آسمان دی

 آه آه از مردم انکام اندان داد داد

 ره هچ بگرفته است بگرفته است و ره هچ داد داد

کائیل کیل است و ندای داد داد  داد مي

 گفت باد است و دگر باد است و باز هم باد باد

 ره هچ را زائیده کور و کر مارد زاد زاد

 شاد سرو آزاد است و از سر ات قدم شمشاد 

 دوست فروزان نبود ربخدیدگانت 

 کل  خودش رزء گرزیان نبود ور هن از

 بهر توزین تو زین شاکله میزان نبود

                                                                                                                      اسرافیل عشق                                                                                                                                                                               
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 جان بشد رد ره جاانهن نکو دد هک بشد

 هب دو یاری هک توان دل خوش کرد ی هب دیار

 کنان گفت حسنارب بگریست چمن خنده

 عاشق صادق کجا رد روز و شب آرام دارد

 امت از قدس امکلت باز داردآه گر ای  

 چرخ انلد زانکه داندمرد بخرد کي ز دست 

 یعني کتاب کاملي کز کلک داان آدمي

 بار آزت را بیفکن ات هک یکدل ره سپاری 

کا از خویشتن همواره باید هوشیارت  ساک

 ایخوش آنمرغ سحر رد گلبن وصل امیدش

 

 نعمت قرب متاعي است هک ارزان نبود

 رد همه روی زمين از هچ زعزیان نبود

 تو چو من کي شوی ار اکش تو رزیان نبود

 کي هوای خام گیر و دار جاه و انم دارد  

 داستانهای شگفتي دفتر ایام دارد

 الم داردهم آ نوش او نیش است و هم آالء و   

کام دارد    یک بیک حرفش داللت رب دو صد اح

 کي سر آسوده بازرگان رغق وام دارد

 رزهانني رد کمينت دام رد ره گام دارد

 و شیرین کام دارد  از خوش الحاني خود دل شاد

 

                         1213مهر         11                                                                                                                                                                         خمخاهن عشق                                                                                                                                     ه ق 1211رجب    12             
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عي را انم طیفورش نهادن  گر هچ بتوان گفت مد 

م آن بي
 

 رندی هک از بخت بلندش پا و سر خر

 داشت گر از استقامتنجم رد حیرت ااقمت 

 ره عشق است و نوش و نیش دارد

 ربو راه خود و امثال خود گیر

 کجا ره ميبرد رد زبم خوبان

کام دل رسیدن آرزوئیست  ب

 گفتدينشم عاشقي فرزاهن مي

 عجب زبمي است خلواگته معشوق

 من از وی نشاني هچ ميپرسي ز

ي وصالست
 
 حسن را ار تمن

 ردطام دا کي توان گفتش هک حال عارف بس   

اق ره سوی خمخاهن
 
 شام دارد وبام   عش

 رجعتي رد نظمش از آغاز ات انجام دارد

 زهاران گردهن رد شيپ دارد

 هک این ره الئق ردویش دارد

 اندیش داردره آنکو نفس بد

 هک سالک را اسیر خویش دارد

 چو من دیواهن دیگر کیش دارد

 هک رد شب عاشق دل ریش دارد

 نشانیش کسي دانیش دارد

 دلش را دور از تشویش دارد

                                                                                                                      خلواگته عشق                                                                                                                                                                                           
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 ماه رمضان آمد نور دل و جان آمد

 هب رم از آن آمد یکسر همه دیوان را هب

 نیروی روان آمد مر سالک صادق را 

 عاشق بفغان آمد از شوق سحر خیزی 

 دلت خواهداز سوی جنان آمد آرنا هک 

 چون بند گران آمد رب گردن محرومان

 از عالم جان آمد قرآن کريم این هم

 سعدان بقران آمد از قدرش و قرآنش

 رد مهد امان آمد زین هم حسن نجمش

 

 نور دل و جان آمد ماه رمضان آمد

 هب رم از آن آمدیکسر همه دیوان را هب

 مر سالک صادق را نیروی روان آمد

 از شوق سحر خیزی عاشق بفغان آمد

 ی جنان آمدآرنا هک دلت خواهد از سو

 رب گردن محرومان چون بند گران آمد  

 قرآن کريم این هم از عالم جان آمد

 از قدرش و قرآنش سعدان بقران آمد

 زین هم حسن نجمش رد مهد امان آمد

لمعظم      12جمعه  
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 مطلع فجر شب قدر نهاد

 صبح  طالع وتد   اندر آن یک

 مرا  اهيي هک ز دل بودانهل

 اندر آن بام سعادت فرجام

 بنور رهب  اشراق الصدر 

ل هب
 یالنور استنارا کّ 

 اهن ینبوع خیر یالنور

 یالنار انها عين الحیوة

 وارداتي هک دننيشن بدل

 آدمي مرکز و عشق است و محیط

 

 کرد از بند گرانم آزاد

 چار تکبیر زدم رب اواتد

 آخر االمر سزایش بستاد

 وندران صبح مبارک بنیاد  

 احترقت انر محیاه فوأد

 اهن محيي اررماد یالنور

 باررشاد
 استقاه کّل  فوزا 

 هي سبع الشداد نهام  جمرة

 راده مردم دل دادرپس از 

 ه کون و فساداندرین داري

 

                                                                                                                      قصیده قدری                                                                                                                                                                                                       
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 مارد دره چنو فرزندی

 آه و صد آه هک یکسر داديم

 لیست الدار لنا دار مقام

 عمر دد از کف و مائیم هنوز

 آه و افسوس هک ما را نبود

 ما بذرت الیوم في مزرعتک

 با خدا باش و میندیش زکس

هواسأل الل     تعالي جد 

 ودود و هک رئوف است و عطوف است 

 کاف و نونش بود آن گنج مراد

 فیض از حق نتوان کرد جدای

 ای نفس ز تسویف هک نیست  حذر

 هن هک زائیده و ني خواهد زاد  

 خرمن هستي خود را رب باد

 اهل وداد ای فخذوا االهبة

 رد کف ارهمن زشت نهاد

 ه روز معادخبر از واقع 

ک في فهو
 
 یوم حصاد حظ

 هک کسي را نبود دست گشاد  

 مخلصا  حتي تنال ما رياد  

 هک کريم است و رحیم است و جواد

 هک مر او را نبود چیه نفاد

 بخل رب وی نسزد داد اسناد

 کار خرداد ربای مرداد  
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 رستما ایمني از دره مجوی

 ن هوايي مسجونسج ای هک رد 

 باش رد فکر خود و بگذر از

 رددت نکند ههيچکس چار

 پدرت از تو هچ دید و ماردت

  استسرت شوق لقاءالل  گر 

 پاکیزه سرشت ۀایخوش آن بند

 ات دلت هست مپرس از ابدال

 راه رو را نبود بیم فنا

 با ادب باش هک بهتر ز ادب

 باش خاموش ربارد هک کسي

 لب فرو بند هک رد خود یابي

 رد کمين تو نشسته است شغاد

 بدرت از قوم ثمودستي و عاد

 زن و فرزند و رعوس و داماد

 ردد ربآری فریاد هچ از ره

 هک نشستي هب امید اوالد

 رتک خود گو هک رسیدی بمراد

 دده از قید دو عالم آزاد

 ات تنت هست مپرس از اواتد

 اش بادا بادره هچ شيپ آمده  

کان را نبود توهش و زاد  ساک

 هستي نگشاد هسر  سر بست 

 شاد دل ن ا ز  گورهی را هک شوی
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 ل شکم معمور استب ات هک اصط 

 هک ننوشم رز ميعهد کردم 

 لذت خلوت شب را نچشد

 خوشتر از آه سحرگاهي نیست

 ات هب کي عبد هوايي ات کي

 فیض ازلي استه عشق سرچشم 

 الک استام ه عشق سر سلسل 

 عشق هم عاشق و هم معشوق است

 منتهي همت عقل است هک این

 عشق بي پیر رب آورد خروش

 حسن از دوش دد عشق آبادی

 

 دکاخ دل را نتوان کرد آبا

خهک بود شیو  زاد ۀ ره فر 

 رز کسي دل بکف دلبر داد

 مرغ شب آهنگ ژناده نغم 

 عبد هو باش و ردآ سلک عباد

 افعل و غایت اصل ایجاد

 عشق سر خیل نبات است و جماد

 عشق مبدأ بود و عشق معاد

 کاخ عالم نبود بي استاد

 هک جهان یکسره است عشق آباد

 بجز این انم و نشانیش مباد
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 این نیمه شب است و ما و دلبر   

 وجد است و سرود عاشقاهن

 گپ هست ولي فرورت از همس

 راز است نهانتر از نهاني

 حیایته نفس بيای کشت 

 شب رد رب هم ستاره و ماه

 نجم است و فروغ آسماني

 

 

 زبم طرب است و ما و دلبر

 انی و چلب است و ما و دلبر

 و دلبر از لب بلب است و ما

 دلبر  و ما   و رمز عجب است

 دلبر و   و ما شرم و ادب است

 روز است و شب است و ما و دلبر

  دست طلب است و ما و دلبر
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 الغرور ای دده مغرور بدار

 ای هک فتادی ز ره عشق دور

 از هچ نداری خبر از خویشتن

 لما جو ما إخالک بنا

 و ال تخافن  سوی نفسک

 آیاهت قد اظهر و الل  

 ره هچ تواني ربه عشق کوش

 دست ز انبان شکم باز دار

 آن بطلب کو بود اصل مراد

 باش همي رد ره دیدار یار

 این سر بيهوش تو از خیرگي

 قد خسر الغافل یوم النشور

  تصیر االمورلي الل  اال ا

 یار حضور و تو نداری حضور

لتا من شرور
 یداک قد حص 

 مرگ و ز گور رتس تو بيجاست ز

 بيخبر است گر هچ دل و دیده کور

 کآمده از عشق همه رد ظهور

 ات هک دلت نور دهد همچو هور

 ایاک و ارزهد لوجدان حور

 ان شئت عیشا دائما  في السرور

 لما یفیقن  ائي نفخ صور

 ه ش                        1213                                                                                                                                                                                                                                          دیدار  یار                                                                                                                                                                               مرداد 1چهارشنبه  
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گار رتا   راه نیست  ایندل ز ن

 ن م لئن تبت نصوحا  عسي

یل تناجي االهل  في ظلمة ال 

کاء  عالیا  اقنت  وابک ب

 نیست گرت مرده دلي بهر هچ

 مرد خدا را حسنا روی دل

  اکبر اکبر الل  الل  

 چون گاو سر کش ما را کشاند

 رد خواب و رد خور دستي نگهدار

 رز آه و انهل نبود دوايي

 

  نورالقدس من الل   في ساةح

  اررحیم الغفوران یغفر الل  

م الل  
کل    کموسي بطورت

 عند صلوة لیلک بالحضور

 بعبد شکور کلست ررب  

 سوی حضور است هن حور و قصور

 از نفس کافر از نفس کافر

 بآن ور گاهي باین ور گاهي

 ات رام گردد نفس ستمگر

ر  بهر جالی جان مکد 

 

                                                                                                                                                                                                                                           غنچه گل                                                                                                                                                                                                                             

 



 

 
31 

 

 شرمي کن ایدل از خودپسندی

 ده چار و یک دو سالم رسیده

 گله فصل جواني آن غنچ 

 رددا هک ما را از خود خبر نیست

 ای ساقي زبم پاک بازان

 راحي هک ما را راهي نماید

گاه جاانهن  من یک دم ن

 ما سر نهاديم رد دست دلبر

گاری ام دل داده  رد دست ن

گاهش ره دم بجانم  تیر ن

کام و  باده بجام و دنیا ب

 رسم عبادت اینها نبادد

 آواره گردی همچو قلندر

 رد این چل و دو ما را هچ بُد ربَ

 رپرپ گردیده دره صرصر از

 ور هن چرائیم چون کور و چون کر

 ام کن از یک دو سارغآسوده

 بسیار خوشتر از آب کورث

 افسر و ختت  و اتج بصد ارزد  

 ات هک دل و سر بدهیم یکسر

ر
 شیرین شمايل گفتار شک 

 ات رپ دنيشن مانند نشتر

 ساقي موافق یارم هب منظر

 ام من از روی داورشرمنده



 

 
33 

 

 گر بنده بودم رب من گشودی

 گر دل گرفتي نور حضورش

 اچون و چرا را ره نیست اینج

 ما را چگوهن زیبد کالمي

 دارا ندارد رز تنگدستي

مبلبل 
 

 ببوی گل مست و خر

 خر را ببردند رد بوستاني

 ای شب کجائي از ما جدائي

 از روز روشن قلبم گرفته است

 ام ای سلطان عالمبيچاره

 رز تو هک یارد دست حسن را 

 

 ابواب علمش بيحد  و بي مر  

 باید هک میشد خورشید خاور

 خاموش رد این فرخنده محضر

ر  رد آنچه امرش کرده مقد 

 ان سکندربادد سلندر س

 سرگين جعل را مانند عنبر

 آهي کشید از بهر کنگر  

 سوز دلم را ربخیز و بنگر

ر  از ظلمت شب گردد منو 

ر  لطفي بفرما رب ما مقر 

 گیرد اال ای ساالر و سرور

 



 

 
31 

 

م آندل هک بود رد حرم دلدارش
 

 خر

 سر تسلیم بنه رد قدمش بي هچ و چون

 پیر داانی من آن ردج گهراهی سخن

 حضوری ندهد بار وصال گفت رز تخم

گاریست جهانبوالعجب خاهن    رپنقش و ن

 وارداتي هک بدل میرسد از ممکن غیب

 و بي سامانند ررهوان سوخته بي سر

 عشق آن رد  یتیمي است هک رد ملک وجود

  اوستاز کران ات بکران طلعت جاانهن

ی جمالش همه شیدايي او  ز تجال 

ای وصالش همه اندر تک و پوی
 
 بتمن

 خنک آن دیده هک دارد شرف دیدارش

کارشبسرم کار   همين است و مکن ان

 هک مرا آب حیات است همي گفتارش

 خواهج رد ملک دل این تخم سعادت کارش

 صنع نقاش ببين و هنر معمارش

 ار بود همنفسي بو هک کنم اظهارش

 شرر عشق ببين و ارث اطوارش  

 نگرم گرم بود بازارشره کجا مي

 آاثرشه ازعیان اتهب نهان مصطب 

 گلزارشگل او بلبل او گلبن او   

ارش او مهر و هم هنجم سر گشت   دو 
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39 

 

ار مباش ه بدین دُنيي غد   صاحبا رغ 

 گرت میباید اربار فرهق با  حشر

 خودت فریاد نیايي ز ات بفردات هب

 پای کسي بنار نگیری سر خاری ز 

 سبق گويي زن ربدقدمي رد هن و رد 

 دشمن نفس پلید است رتا همخاهن

ی خدا   خون او رزی هب شمشیر توال 

 آنچه کردی همه از خرد و کالن بیگه و گاه

 کاف و نون است چو کان گهر غیب و شهود

 حسن از اهتف غیبي دده خوشحال هک گفت

 

 کار مباشپای بند هوس نفس تبه

 مباش حال رد انجمن  زمره   اشرار

 بار مباشبآمال شرراندر امروز 

ار مباش
 

 نیش دیگر مزن و عقرب رر

کار مباشداهن  ای کار و ربی ميبر و بي

 ار مباشاین کرزب عی   هایمن از حیل 

 رزهنت را بسرا رپده نگهدار مباش

 ثبت دد بيخبر از واقف اسرار مباش

 جو مقام کن و رد اندک و بسیار مباش

ار مباش
 
 ان امید از کرم و بخشش غف

 

                                                                                                                                                                                                             اهتف غیبي                                                                                                                                                                                                                            

 



 

 
13 

 

 تي ز پیرم کافزوده باد نورشرد خلو

کالت است  گفتا حضور دلبر مفتاح مش

 یا رب هچ ميتوان گفت این مرده زندگارنا 

 فرزاهن آنکه خواهد تعظیم امر خالق

 باش ربدبار و رد کار آنسرا کوشمي

 ای بيخبر ز انجام لختي بگیر آرام

 ات نجم آملي از پندار خود بدر دد  

 طاز پیروی نفس مخب 

 ايم مانگذشتهو  بگذشته عمر

 

 ای دينشم رد وجد و رد سرورشخوش نکته

م دلي هک بادد ويپسته رد حضورش
 

 خر

 از هچ دورشیار است و نیست رز او دانید 

 دیگر هک باز دارد از خلق و شر  و شورش

 پاید و هن سورشرد این سرا هن سوگش مي

 بهرام رد پي گور گورش ربد بگورش

 جا دهد ظهورششمس حقیقت او ره 

 دل از مقامش گردیده منحط

 زین غول رزهن زین گول خربط
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11 

 

 ساقي کجايي کو جام و باده

 اءعیات وارهم از این داء 

 از قیل و اقل ردس مجازی 

 ايم ازآخر هجيتن نگرفته

 کله بنگر هک یارم آن قبل 

 الکتاب است و لوح محفوظام  

 
 

 ما انت اال  دینک حق

 دع ما ريیبک لمن غیر مه 

 هبهخ و هبرد وصل جاانن هخ

 دنیا و عقبي حاشا و کال  

 با حسن رویش با ذات و خویش

 از شوق آن ماه دد دیدگانم

 طمطرب کجايي کو عود و ربب 

 عنشط عفریت این هوز غص  

 طمعلوم دده قد مفهوم دده ق 

 اصغر و اکبر و حد  اوسط

 وان عشق مربط وحي مهبط وان 

 خوانده یکحرف ننوشته یک خطان

ین افحت   طاخوک دینک للد 

 صبرا  جمیال  عن کل  مسخط  

 قطهم و قطاز حور و غلمان هم

 والترک عندی اؤلي و احوط

 طاز ره هچ گويي تهذی و تغل 

 اش شطاش نیل یک چشمهیک چشمه



 

 
11 

 

 رد آتش عشقش اوفتادم

 لکو الشرط املک علیک ام

 نجم زمیني دد آسماني

 ساطب خوش بساطي است هک رز آه نبادد هب 

 روز روشن رنود کس بدر از ظلمت شب

فسحتست رعهص
  ههناور ملک و ملکوت

 دوزخ است دنيي و خود مردم آن دوزخیان

 صدق شيپ آر هک یکسر همه هستي صدق است

 سخن از فقر حسن گوی و ز عیش و خوشیش

 

 طاوفتد ب آنسان بدریا مي

ط
ی فقد تخب   فمن تعد 

م ح 
طامر مسل 

 کم مسم 

 هچ بساطي است هک ژپمرده از آن یافت نشاط

 اطگانند رد این کهنه ربرپهسر خوش این شب

 ي بقماططفل  چو دست و پا بسته فتادی تو

 صورت سیرت انسان الهي است صراط

 رد حدیث آمده است هک هن خالط و هن وراط

 هک بود عیش شهان رد نظرش سم  خیاط
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 بکفدولتم آمد بکف با خون دل آمد 

 سربازان عشق رضوان جااننست و روهض

 خردسالي بودم اندر دشت چون آهو ربه

کارش ات تیر توحید ۀسور  هب رپ جان ش

 واریوسفم تحصیل دانش دد و من یعقوب

  شام و سحرگر نبودی لطف حق از گری

وس است پس  جوره نفس ار هن روحانیة الس 

  صنع نقاشي هک از ماء مهينلوحش الل  

 یادنتفقدر دل بشکسته را ميکسان  گر

 دوست راه قرب جارنا چوسازی عقر هتحف 

 رب دد از اکلیل چرخ نیلگون اتج حسن

ذا خون  و شرفحب 
 
 دلي دل را دهد زعِ

 فعل  اهل اصطبل و شهوتست و زارسبزه

 اد چابک دست غیبي را هدفانگهان صی  

ی فرودد دلم بنشست  یا رب  فصد رد رد 

 ببانگ یا اسف از فراقش کو هب کو کوکو

 دیدگانم بیشک اینک بود رد دست تلف

 طالب اصلش چرا دد با دو صد شوق و شعف

 رپورد رد  یتیمي را هب دامان خزف

 یکدل سالم نمیشد یافت اندر شش طرف

 و تحف دوست را یابي  بانواع عطایا

 رتبت فرقش نگر از رتبت پاک نجف

                                1221                                                                                                                                                                                                              رپورد   رد      یتیمي    را    بدامان    خزف                                                                                                                                                                                         تیر  12 

 



 

 
11 

 

 رضوان عشق باز پیک روهض

 کای همایون طاري رعش آشیان

 مرحبا ای پیک فرخ افم دوست

 گر هچ مهماني است رد آغاز کار

 ردد ما را عشق است ردمان و بس

 عشق را بنگر هک این خورشید و ماه

 ۀ دلباختهایخوش آن شورید

 آ ربون از سر اخالص از خود

 عشق داند وصف عشق و عاشقي

 

 خواند ما را جانب سلطان عشق

 آن دد ات شوی مهمان عشقوقت 

گاهن محرم دیوان عشق ای  ي

 عاقبت باید ددن قربان عشق

 بعد از این دست من و دامان عشق

اقند رد ایوان عشق
 
 شمع عش

 مان عشقصفا دد بندۀ فر از

 ات هب ينيب فسحت میدان عشق

 گر حسن گوید بود از آن عشق

 

                                                                                                                                                                                                                           خ افمپیک فر                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

 
12 

 

 دل چگوهن نباددت مشتاق

 ره کسي رپسد از نشاني تو

 جستمآنچه را هک مي داشتم

 عشق یعني هک عاشق و معشوق

 نشين گدایت را بنگر این ره

 هچ کنم کز ازل ندانستم

 دمبدم گویدم بالی الست

 ایخوش آن صبح با سعادت من

 الل  حسنا عشق چیست انر

 

 هک تويي رد تمام خوبي طاق

 ۀ آافقنشاني و شهربي

 گاه از جفر و گاه از اوافق

اقمرحبا عشق و 
 
 مرحبا عش

ع انفاق
 
 کز تو دارد توق

اق  
 رز معطي و واهب و رز

 خوشا میثاق ای خوشا عهد و ای

 االطالقام عليرخت رب بسته

 انر را چاره نبود از احراق

 

لمعظم   11یکشنبه   
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11 

 

اق
 
 ای حريم تو مأمن عش

 از همه دور و با همه زندیک

 بحقیقت همه رتا خواهند

 الل رد وصف روی نیکویت

 ماسوا ز تو مشتق هجمل 

 یعني هک دفتر هستي عشق

 ای از این دفترایکه انخوانده

 گاه بیضا دده است و هگ قمراء

 گاه آدم دده است و هگ اردیس

 ردد ما انم انمیش زرهاست

 کند ردمانردد ما را نمي

 تو و مفتاق های همه بند

 آافقه بس نهاني و شهر

 گر خطايي دده است رد مصداق

 سحبان مفلق مسالقصد چو 

 ماسوا مشتاق هتو بجمل   

 ن اوراقاز سر نقطه ات ب 

 باش ات یوم یکشف عن ساق

 گاه حلفا دده است و هگ وقواق

 گاه عیسي دده است و هگ اسحاق

 وصل تو انم سامیش رتیاق

 رز لقای تو اِی بخوبي طاق

اق                                                                                                                                                        ه  ق  1219رمضان المبارک   3
 
                                1211آبان         13                                                                                                                                                                                                                         مامن عش

 



 

 
13 

 

 روی حاجت بسویت آوردم

 سیرت آدمي بدار حسن

 یاد تو مونس دل عاشق ای

 اسماء و صفات ذات نیکویت

 عشقته با آب حیات چشم 

 رهگز بقلم نیاید آن حالي

 سر رب سر خاک و دل رب دلبر  

گاهي چیست  داني هک نسیم صبح

 چون ربق اگر رود رباق عقل

 خاموش حسن هک کار آسان نیست

 

 یک اشراق عطای مستمند

 ش رب عهد یار و رب میثاقبا

 رز یاد تو نیست حاصل عاشق

 نقل است و نبات محفل عاشق  

 ای از ازل گل عاشقبسرشته

 شباهن شامل عاشق گردد هب

 این است مقام کامل عاشق

 آهي است هک خیزد از دل عاشق

 رهگز رنسد بمنزل عاشق  

 پیمودن راه لکشم عاشق
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11 

 

 معشوق چو با ما بود از لطف موافق

  رضوان خدا را خواهي نگری روهض

 آرنا هک دل از نور خدا نیست فروغي

 ۀ دلداررخشند رخدل دار بسوی 

 مبهوت جاللش همه عالي و داني

م
ت قربي هک حسن راست مسل 

 
 با جن

 

 قعده پیدا دد از فراز افقهالل ذی

 و یا سپهر هب اربوی خود اشارت کرد

 دیگر هچ غم از حیله و زتوري منافق

 باری نظری کن بدل عاشق صادق

 سودی نبرد چیه از اسفار و شوارق

 آمده شارق رپتوی از وی بوجود کز

 مفتون جمالش همه صامت و انطق

 دیگر هچ تمني زبرابي و نمارق

 

ینچو گوشوار  تتقهچ خوش کشیده  ۀ زر 

 هب محرمان حرم کای هب بهترین خلق
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19 

 

 میان چو بنده ببندید رد پي خدمت

 اشارتي هک رد او صد بشارتست از دوست

 هب ماورای طبیعت چگوهن ره یابي

 رباه عشق زهاران کتل بود رد شيپ

 چو ردد عقل نداری ز کودکي کمتر

 بگیر دیده ز ملک و بعالم ملکوت

 ای زنهارچو سر بدست دالرام داده

 ين کلیمي حسن هب بست کمرباربع 

 

 آه از دل آه از دل آه از دل اناقبل

 هک اربعين کلیمي ز ره رسید فتق

کان طریقت هب اترکان طرق  بساک

 هک چون علق بتو چسبید از جهات علق

 بدشت ههن رتا پشت هم بود تپلق

 اگر هچ اقمت تو بگذرد ز عوج عنق

 عنق تهبدار دیده اگر نیستي شکس 

 هب چون و چرا دم هب کاش و آه و نطقمزن 

 بلطف دوست هک دارد ز رزهاننش قرق

 

 آه از دل افسرده آه از دل بيحاصل

 ه  ق                                1291                                                                                                                                                                                                                                                      آه از دل                                                                                                                                                                                                                    1اواخر ع  

 



 

 
93 

 

 ای دیده گالبي زن باری دو هس رب رویش

 مر نقش اماني را نفس است دو صد ماني

 از گفتن ال طائل رددی نشود ردمان

 ارهگز نسزد حرف از اقف و سخن از عنق

 يردیاي  موجي است زمن هستم و این هستي 

 عمری حسن از ردس و از بحث نیاسوده است

 

 اال ای آتشين آهوی محفل

 شب آید ات رب آرم انهل از دل

 

 یعقل ال هبادد هک بخود آید آن خفت 

 خطي اقتل ره نقش چو رقشايي خوش خال و   

 زنهار و دو صد زنهار از گفتن ال طائل

 آرنا چو جعل مست سرگين و بود پشّل

 هن بود قعر و کارنا هن بود ساحلکارنا 

 از ردسش و از بحثش حرفي نشده حاصل

 

 شتابي کن حجاب شب فرو هل

 ز دست دلبری شیرین شمائل

 

 
 



 

 
91 

 

 تو گويي عاشق دیواهن شب را 

 بسان بید مجنون است عاشق

 چو چوکي رب فراز شاخسار است

 سر سرو کهنسال سرايم

 ز ساز ارغنونش از چپ و راست

 ی چوک چوکشمرا امشب نوا 

 هن انسان و ردختست پای کوبش

 نیابي خوشنوا مرغ شب آهنگ

 اگر هچ وصل معشوقست شیرین

 مثالشو خط  بي بقد  و خد  

 هن بتوان دل ز عشق او ربیدن

 سخن از عين و شين و اقف نبود

 بجنباند سالسلدمادم مي

 سر شب ات سحر رد کنج منزل

 کشد از سینه دلدلهک ره دم مي

 رامشگری گردید انزلعجب 

 چم اندر چم ردخت پای رد گل

 ربوده هوش و آرام از سر و دل

 بوجد آورده اغنام و عوامل

 چو چوک از خول گیری ات حواصل

 ولیکن عاشقي کاریست لکشم

 نظر افتاد و دل گردید مايل

 هن بتوان هم بوصلش گشت انيل

 ایا کار آزموده مرد عاقل
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 بباید خون دل خوردن هچ خوني

 
تح

ل باید از سنگ شماتت
 م 

 چو گفتي آمدم از خویش بگذر

 زبان رد کام کش از کشمکشها

 بدرد خویشتن میباش صارب

ي کن هک با صرصر نیارد
 
 تأن

 شبي رد ااظتنر مقدم دوست

 بشستم دیدگانم را هک یارم

 بناهگ ماسوی رد ررزه آمد

 صدااهی مهیب رعد آشام

 همي گفتم هک رو آورد دشوار

 ت گشت اقئمهمي گفتم قیام 

 اش زره هالهلهک ره یک قطره    

ل باید از رنج اراذل
 توک 

 ز انم و ننگ و صلح و جنگ بگسل

 و باطل
 

 تماشا کن زناع حق

 هب شهر خویشتن میباش خامل

 ای اندر مقابلبیارد پشه

 ز مژگانم ددی باران وابل

 هب بینم روی آن نیکو خصايل

 هک گويي شش جهت بودی زالزل

 اه آید جنادلهچنان کز قل  

ل
لهم سه 

 همي گفتم هک ال 

ل
لهم مه 

 همي گفتم هک ال 
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 هک ات لطف جناب دوست ما را 

 عشق شب دیگر بخلوتخاهن

 هک یا رب ره دو دستم از چپ و راست  

 همي از آسمان دیدگانم

 زمين دامنم از سیل اشکم

 گهي رد صحن خاهن چیپ و اتبم

 گهي رب ردب و دیوار اوفتام

 شتم رد آنحالبقرآن ملتجي گ 

گاه  فتادم باز رب خاک و رد آن

 همه او دد همه او دد همه او

 ندانستم هک رو بنمود معشوق

 هچ خوش کانحال ات صور سرافیل

 راهنید از چنان احوال اهئل

 خیال وصل او گردید حائل

 بگرد گردنش بادا ممايل

 ریختم باران اهطلفرو مي

 بسان ملک دابو گشت و هشتل

 رد خشکي ساحلای هک چو ماهي

 هک گويي مرغکي دد نیم بسمل

 هک چو قرآن نبادد چیه معقل

 هچ گويم زانچه وارد گشت رب دل

 همه دل دد همه دل دد همه دل

 من از آن طلعت فرخنده غافل

 دد از من دلداده زائلنمي
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 شب دیگر پس از شام و عشايم

 نشستم انظر آافق و انفس

 نمیدانم هچ شيپ آمد رد آنحال

 محض دد ذی روح و بي روححیوة 

 جايم ز دهشت آنچنان جستم ز

 تو خواهي رد کن و خواهي قبولش

 مرا زینگوهن حاالتست بسیار

 هب کتماني نهانتر از نهاني

 ولي ات دم ربآوردم ز رددم

 هب یکسو شعله ور دد شر  حاسد

 مرا نفسي است همچون فیل محمود

 ولیکن از سلیمان خرد هست

 رهشلچو اصحاب رصد صوفي و 

 هک آمد دولت قرب نوافل

 هک موری دد باندام قذعمل

 همه دد عقل ات از سنگ و از گل  

 هک از وحشت جهد تيهو ز طغرل

 دو ماهي داشتم ردد مفاصل

 فتنش از بیم جاهلگ نیارم 

 ام طي منازلهب سر آورده

 دهنها باز دد چون رعق انزل

 هب یکسو ممله ور دد طعن عاذل  

 عفریت غائلمرا نفسي است چون 

 دو دست و پای او اندر سالسل
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 وگرهن با جحودان زماهن

 عجب بي آربويي دد زماهن

 بحل  و عقد منصوبست مادام

 رجال ما همه مجرور و مجزوم

 بکرسي شریعت دست یازد

 ز قرآن بيخبر از باش ات سين

 گروهي بي تمیز و دیو سیرت

 گروهي بيخبر از اصل و از فرع

 از اداني هچ کار است اینکه گويم

 زنیبد مر مرا رز آنکه باشم

 ز فیثاغورث و اثلیس و سقراط

 

 چنان کردی هک بخت نصر بابِل

 هک دانشمند مردم کیست جاهل

 هب بسط و قبض و مرفوع مادموازل

 و زهي رزم عوامل
 

 زهي رر

 گروهي رد خور اصطبل و آغل

 بشرع اممدی گردید شاغل

 گروهي داده آجل را هب عاجل

 رد فعل و افعل گروهي بي بصر

 هچ حال است اینکه مويم از اسافل

 وگنخسی اعالي و اافضل  

 ز افالطون و رسطالیس عاقل
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 ز ابلونیوس و اقلیدس صور

 ز بطلمیوس گويم وز مجستیش

 ز سلمان و ز مقداد و ز بورذ

 ز زید حارهث کاندر جواني

 ز شبلي و ز بسطامي و کرخي

 ز کندی و ز افرابي بگويم

 يم از کلینيسخن باید بگو

 همان کافي هک آب زندگانیست

 همان کافي هک چون کشتي نوح است

 همان کافي هک از پیغمبر و آل

 اسینمرا زیبد سخن از ابن

 ز فردوسي هک رد ملک عجم است

 دو تن از اوستادان اوائل

 اساس هيئت و اصل جداول

 ز پور اشتر آن لیث مقاتل

 بایقان و شهادت گشت انئل

 
 
ی و ز زب  ی و مقاتلز سد 

 هک ره یک را هچ کتب و هچ رسائل   

 هک کافیش زنگ زداید زنگ از دل

 حیوة جاوداني راست کافل

 مرسل
 

 مرسلين و حق
 

 بحق

 بود میراث اهل علم کامل

 رئیس مطلق و فخر اماثل

 چو رد ملک رعب سحبان وائل
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 ز بیروني هک اقنونش هچ بادد

 ز استادان رد ارصاد و ازیاج

 و خراقني سعیدسخن از بو

 مرا زیبد سخن از شيخ اشراق

 فتوحات و فصوص اوست ایدوست

 ز استاد بشر خواهج هک چون او

 ز بابا افضل کاشي هک بادد

 سخن گويم ز نجم الدین جعفر

کام و روایات  بود آیات و اح

 لؤ و مرجانهب قعر آن بسي لؤ

 هشراعي کشتي است و بار او فق 

هم گويم  سخن از حضرت عال 

 يکي نیکو مماثلمجسطي را 

 رد اسطرالب و ربع و رمل رامل

اب معامل  ز بوالعباس قص 

 ز حاتم زاده محيي الدین واصل

 رزای حاتم طائي باذل

 نخواهد گشت مام دره حامل

 مزارش رد مرق جای قوافل

ل
 همان شيخ فقيهان مکم 

 چو ردیايي ولي ردیای اهئل

اص اقبل ق اندر آن غو 
 محق 

 لرسانده بار فقهش را بساح 

 همان فخر بشر صدر اافضل
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 وز آن شيخ مفید و شيخ طوسي

 سخن گويم ز سعدی و ز حافظ

ه  ویسخن از ابن  فهد و عُد 

 دامادمرا  زیبد سخن از میر

 وز ان شيخ بهايي کو چو خورشید

 چرا ماهي کلکم گشت چون نون

 مگر خواهم سخن گويم ز صدرا 

 بباغ حکمت آن صدر اعاظم

 فیاضمرا زیبد سخن از فیض و 

 ز حاجي صاحب منظوهم گويم

 سخن از اوستادانم بگويم

 رزای ره يکي بادا خداوند

 دو شيخ طایفه میر قبائل

 سخن از ممیری گويم و دعبل

 فالح سائل از طاوس وبن ز

 اگر هچ گنگ اويم همچو باقل  

 طلوع کرده است از جبل عامل

 هچ دد رب یونس بازوم انزل

 و یا حرفي ز اسفار مراحل

 دانش راست احاصل دین و ردخت

 بهر دو فیض فیاض است شامل

 وز ان مولي حسينقلي کامل

 هک بار علم را بودند حامل

 خدای من م معطي مفضل
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 سخن از دوستان مهربانم

 هن عیسايم ولي داده خدايم

 بنام ره يکي رد حلقه فضل

 همه فردند رد فرق مسائل

 همه طاقند رد بذل فواضل

 همه کوهند اندر استقامت

 همه نورند رد این عصر ظلمت

کایک را رزايي  خدا بخشد ي

 منم رد شاخسار طوبي عشق

 زهاران داستان نغز دارم

ي گر نباشم
ي و مصل 

 مجل 

 دلي دارم لبالب از غم دوست

 بباید گفتنم اندر محافل

 چو عیسايم حواریون عاقل

 از عقد  اانمل شود خنصر خم

 همه زوجند رد جمع فضائل

 رفع عواضلهمه جفتند رد 

 همه بحرند بهر رغق باطل

 همه روحند و دیگراه هیاکل

ه و سبع سنابل  رزای حب 

 بسان عندلیبي از عنادل

 ز قوم عشق و از عشق خالحل

  نیم اقشور و فکّلبحمد الل  

 سری آکنده از سر  ارتنل
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 حنیفهنیم از مالک و از بو

 را ربگزیدم علي و آل او

 لل  امامي مذهبم الحمد

 الحسن دارد نشانيبو حسن از

 بگفت این چاهم زان هجری هک گفته است

 اال یا خیمگي خیمه فرو هل

 

گاهن مظهر عشق و خداوند کرم  ای ي

 خواست ازید لطف بنماید چو رب این مرز و بوم

 اهل نظر همعدن اسرار حکمت قبل 

 نیم از شافعي و از حنابل

 بجز ایشان نمیدانم وسايل

 بنور علم و عقل و رأی مقبل

 

 منوچهری مينوچهر افضل

 هک شيپ آهنگ بیرون دد ز منزل

 جمال و حسنه ای فروغ ررهوان خط  

کان اندر طریق ذوالجالل  ای امیر ساک

 ایشان همچو تو نیکو خصالداشت ارزاني رب 

 شاهد اوصاف خوبي اوستاد بیمثال

  ه ش23/13/1221شب چهارشنبه

س   جناب آاقی حاج میرزا مهدی قمشه ای الهي روحي فداهاستاد زبرگوارم آةي الل   رعض ادب بساحت مقد 
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 اه و رمزاه یابد خردمند گزیننکته

اقت افروزد روان عاشقان هنغم 
 
 عش

 ات گنجور باد آور بودوان حسیني انهم

 خوش بتاب ای آفتاب آسمان معرفت

 تفسیر قرآن مبينت جاودانه دور

 خوان جود علم تو گسترده اندر ره گذر

 انوار علمت زاد عقبي ربگرفتآنکه از 

 کي بکوی وصف تو بادد خرد را رهگذر

 طارئان قدس قرب دوست بیرون از حدند

وسي شود  ره کس اندر محضر قدس تو قد 

 هست امید حسن از رپتو اشراق تو

 

 از لسان صدق فیاضت چو آيي رد مقال

گال  وان آلهي انهم رب بندد داهن بدس

 لیا بود وحي مالیک یا بود سحر حال

 ات هک خفاشان عالم را ربی از کف مجال

 هست ات جاوید بادد دور روز و ماه و سال

 بینم عیالعالمي را رب سر خوان تو مي

م بود اندر زمان ارتحال
 

 خوددل و خر

 کي تواند سوی تو رپواز بنماید خیال

 الزیال افنیند از خویشتن باقي بحي  

 رز هک بد گوره بود کش رتبیت بادد محال

 حقایق همنشين گردد جدا از قیل و اقلبا 
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 دله دمبدم از یاد تو آهم جهد از کور

 گر هن اصحاب کمون را رأی صادق هست و صائب

 کیستي جاان هک ما را اینچنين آواره کردی

گارا  دست توادی چو عشق چیرهنیست صی    ن

 پنداشتم پیمودن راه وصالتسهل مي

 ناین من و این دیدگان اشکبار و این دل م 

د  عشق تو دارد هگردن من زینت قال 

 نجم تو از شمس ذات پاک تو دارد فروغي

 

 

 ام این است حاصلباز خرسندم هک رد یاد تو

 آتش دمادم ميجهد از آب و از گلپس چرا 

 من کیم ات رد رهت محمل کشم منزل بمنزل

 رد کمين ره هک افتد رد کمندش کرد بسمل

 بس کتلهايي هک رد شيپ آمد و دد کار لکشم

 املک آن تو و آن لطف و فضل و آن سخا و جود 

ده مگسلمن سگ کوی تو  ام از گردنم قال 

 ئلانرد مسیر احتراق است و بدان گردانش 
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لها المز  دد گاه وصل دلدار قم ای  
 م 

 وقت سفر رسیده یعني سحر رسیده

 مستاهن گری سر کن غم از دلت بدر کن

 زبم طرب بپا کن انی و چلپ بپا کن

گاهن  رد خلوت شباهن با دلبر ي

 دست دعا رب آور شور و نوا رب آور

 رب ماه و رب ستاره باری نما نظاره

 بستواب تو حجااینک هن وقت خوابست کاین خ 

 ای بيخبر ز هستي گر از خودیت رستي

 یرون ز ما و من باش آزاده چون حسن باشب 

 

لآمد زمان دیدار قم ای  
م   ها المز 

لار باش بیدار قم ای  بید
م   ها المز 

لهشیار باش هشیار قم ای  
م   ها المز 

لميخوان سرود دیدار قم ای  
م   ها المز 

لنجوی بود سزاوار قم ای    
م   ها المز 

لبا سوز و آه بسیار قم ای  
م   ها المز 

لاندر دل شب اتر قم ای  
م   ها المز 

لاز نیل فیض دادار قم ای  
م   ها المز 

لر قم ای  یابي بکوی دل با
م   ها المز 

لرد راه وصل دلدار قم ای  
م   ها المز 

 

ل                                                                                                                                                                                                          شهرالل       11شب      
 ه   ق  1291                                                                                                                                                                                                                                                      قم ای هاالمزم 
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 از سینه سوزانم ويپسته فروزانم

 ای از انسانگويي ز هچ انست را ببریده

 دائم سفرم گر هچ اندر حضرم ينيب

 رب شاهخ طوبايم آن مرغ خوش الحاني

 این طرهف سخن بنیوش رد حضرت جااننم

 هک حسن گوید رد سای احسانت یا رب  

 یا صنم عنقای این صحرا منم میگفت رندی

 شیدای بي رپوای او دلداده یکجای او

 ات یار من دد یار من از دست من دد کار من

 

 چشمانم هسر سبز دده جانم از چشم 

 بالل  هک من ایخواهج رد جستن انسانم

 رد جم م و دور از جمع پیدايم و پنهانم

 قرآنم هسا آید آوازره صبح و م 

 سازم از آتش هجرانممیسوزم و مي

 هب بسرم آمد عیسي دم ردمانمهب

 خوش میسرودی دمبدم کاشفته و شیدا منم

 سرمست از صهبای او رد شورش و غوغا منم

 هو زن شبها منمدد عشق او بازار من هو
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 آن رکش ماه و آفتاب بي رپده آمد رد حجاب

گارستان او خوش نقشي   از ایوان اواندر ن

  و کمام از شيبام از کیف و کم رد رفتهبگذشته

 هک رد این نصف شب دارم عجب زبم طرب  بنگر

 کار دل است و کار دل گويم هچ از اسرار دل

 یک قطره از ردیای جود آمد حسن اندر وجود

 ای دوستان مهربان من کیستم من کیستم

 امهام کز خویش رد اندیش این است دائم پیشه

 حسن دد انم من از گفت باب و مام من لفظ

 

 مرپده او رسوا من جاب بيبنگر يکي امر عُ

 رد ساحت بستان او یک مرغ خوش آوا منم

 از دنيي و عقبي هچ غم اینجا منم آنجا منم

 من هستم و دست طلب رد ردهگ یکتا منم

 از مطلع انوار دل بیضا منم شعری منم

 مده ردیا من این قطره از فیض شهود گویا د

 ای همراهن کاروان من کیستم من کیستم

 گشته مرا ورد زبان من کیستم من کیستم

 گر انم خیزد از میان من کیستم من کیستم
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 ام از اسم و رسم مر خویش را بینم طلسمبگذشته

 این ردس و بحث و مدرهس افزود رب من وسوهس

 ای آسمان و ای زمين ای آفتاب آتشين

 ای از تو ره بود و نمود ای صاحب دار وجود

کارا و نهان  ای واقف سر  و عیان ای آش

 ات کي حسن انلد چو ني ات کي بموید پي هب پي

 بسر مصحف و دعا ربوم

 شب شتابي بکن رد آمدنت

 شب شتابي بکن رد آمدنت

 حیف بادد هک بعد بیداری 

 آیا شود گردد عیان من کیستم من کیستم

 رد انسجام جسم و جان من کیستم من کیستم

 ای ماه و ای استارگان من کیستم من کیستم

 رد این جهان بیکران من کیستم من کیستم

 از بند رنجم واراهن من کیستم من کیستم

 گوید هب روزان و شبان من کیستم من کیستم

 بدر یار آشنا ربوم

 ارم پي دوا ربومردد د

رم سوی سما ربوم
 ات بپ 

 حیا ربومهب ره نفس بي

                                                                                                                                                                                                                                                      خزاهن دل                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 وای رب من گر از خزاهن دل 

 نجم چون زرهه دد صباحي ات

 ات با خبر کنمبشنو ز میر اقفله

 بند توای هک هوای نفس دده پای

 ای دور مانده از نظر پاک عاشقان

 ای گلخني بیا هک هب گلشن ردآرمت

ت شرب 
 
 مدام ماای انچشیده لذ

 گر بگروی هب اهل نظر گوئیش همي

  اگر هک من ز شراب طهور دوستبالل  

 فروشدارم امید بندگي پیر مي

 

 زبی کلبه گدا ربوم

 کز سحر جانب ضیا ربوم

 گوید بیا هک خاک سیاه تو زر کنم

 و از هوایت بدر کنم دستت بگیرم

 از یک نظر توانمت اهل نظر کنم

 دل همسفر کنم هبا خود رتا هب کعب 

 گامي زبن هک کام تو شهد و شکر کنم

 خواهم هک خاک پای تو کحل بصر کنم

 گساران حذر کنمیا از ثنای باده

خ سحر کنم  شب را هب ذکر ساقي فر 
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 بادد بسي سخن هک روا نیست گفتنش

 گر از دل بدر شودرتسم هک راز دل ا

کایت دد از حسن  محض حق است آنچه ح

 من این دنیای افني را نميخواهم نميخواهم

 بجز محبوب یکتايم نمیدانم نمیدانم

 بجز راه وصالش را نميپويم نميپويم

 بفطرت عشق پاکش را بدل دارم بدل دارم

 دلم از وی نشاني را بمن داده بمن داده

 نمییارمبجز بار حضوری را نمییارم 

 بجان ردد و غم او را خریدارم خریدارم

 

 هب آنکه روی حرف بسوی دگر کنم

 خود را بنزد مردم اندان سر کنم

 حاشا هک من هب وادی تسخر گذر کنم

ات آني را   نميخواهم نميخواهم من این لذ 

 بجز آن یار جاني را نميخواهم نميخواهم

 رز این ره کامراني را نميخواهم نميخواهم

 دگر معشوق اثني را نميخواهم نميخواهم

 را نميخواهم نميخواهم کس نشاني ز دیگر

 سبکبارم گراني را نميخواهم نميخواهم

 ز غیرش مهرباني را نميخواهم نميخواهم  
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 دل بشکسته ميخواهد ندانستم ندانستم

 بجز قرآن کتابي نميخوانم نميخوانم

 علي و آل پاکش را پذريفتم پذريفتم

 حسن را رد لقای خود نگهدارش نگهدارش

 

 

 

 

 

 

 

 دماني را نميخواهم نميخواهمدگر من شا

 بجز سبع المثاني را نميخواهم نميخواهم

 فالني و فالني را نميخواهم نميخواهم

 هک بي تو زندگاني را نميخواهم نميخواهم
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 باز رد سوز و گدازم از تف دل هچ کنم

 دفتر عمر گشودم هک هچ بگذشت ز عمر

 نقد عمرم بشد اندر ره تدوري و مدري

 هک بجز مستي و رندی نکنمتوهب کردم 

 غافل از اقفله بودم بسحرگاه سفر

 من هک بال و رپ رپواز بعالینم هست

 ههمه ويپسته بمن من ز همه بگسست 

 جمع اضداد نگر رغهق رد ردیا را 

 گفت یاری هب حسن اینهمه بیتابي چیست

 

 

 کار لکشم دده لکشم دده لکشم هچ کنم

 ت مگر عاطل و باطل هچ کنمچیه نگذش 

 رد ره جوزرهومايل و حامل هچ کنم

 بار توهب رنسیده است بمنزل هچ کنم

 راه دور است و کتلها بمقابل هچ کنم

 اندرین الی و گل منزل انزل هچ کنم

 چیست این حالت اهئل دده حائل هچ کنم

 لب خشک و دل تفتیده بساحل هچ کنم

 مگفت دل هست بدان شایق و مايل هچ کن 
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 دوايمبگذار ات بنالم از ردد بي

 از دست دیده و دل کارم دده است لکشم

القدر هچ گويي  با طفل ابجدی از سر 

 بذات پاکت شب را مگیر از من یا رب  

 آنچه هک دوست خواهد اندر نظام نیکوست

 اهيي استاز قبض و بسط اسما ره لحظه جلوه

اع صنع هستي از لطف و چیره
 
 دستيصن

 حظارئ قدس آید نسائم انسات از 

 
 حدغیب الغیوب دارد ره لحظه شأن بي 

 جوش و خروش اعیان رد جنب و جوش اکوان

 نجمي هک بد سُهايي امروز دد ضیائي

گاهن  ای هچ داني من دانم و خدايمبي

 آن میکشد هب صحرا این سوی ازنوايم

 رب بي بصر هچ خواني اسرار اولیايم

 من باشم و سحراه ذکر خدا خدايم

 گیرم هک مستجابست ای دوستان دعايم  

 نهایت از یار جان فزايمبي عد  و بي

 بخشوده است بخشد جام جهان نمايم

 صفايمهل من مزید آید از قلب با 

 گوید هک نیست رز من بگذر ز ماسوايم

 از اقتضای اسماست اسماست ز اقتضاتم

 از فیض کبریائي و الشمس و ضحايم
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 چون نباشم مست تو کز دست تو پیماهن دارم

 بوالعجب رمزی بذات خویشتن بنهفته بینم

 ام بارد چو ارب نو بهاری آسمان دیده

گاهن سررپستم  ات سپردم سر بدست آن ي

 همتا ندارمرم رز تو ای محبوب بيرد ضمی 

 خود تو آگاهي ز بیتابي من کاندر شب و روز

گان گردن فرازم ات بگردن  رب همه فرزان

 کاشتم رد مزرع دل تخم توحید و دگر چیه

 دشمن آتش نهاد از حیرت و حسرت گدازد

 القلم را 
 

 رب قلم رب خوان حسن افسون قد جف

 

 جان را ربوی چون تويي جاانهن دارمدیده 

 زینکه خرسندم بصحرای غمت کاشاهن دارم  

 از سر شوق است کاین سان گری مستاهن دارم

گاهن دارم  ني طمع از آشنا و ني غم از بي

 وه هک من این گنج را رد کنج این ورياهن دارم

 گرد شمع فکر وصلت حالت رپواهن دارم

 دارم دیواهن چينت منرپ سلسله از زلف 

 ره هچ امیدی هک دارم از همين یکداهن دارم

ی کاندرون خاهن دارم  گر شود آهگ زسر 

 ات هک گستاخي نپندارد سر افساهن دارم
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 رد رهت طي مراحل نکنم پس چکنم

 انقص ار فیض ز کامل نستد پس هچ ستد

 جان اگر محرم جاانن نشود پس هچ شود

 دیده سر مست جمالت نبود پس هچ بود

 سنگ ز جاهل نخورد پس هچ خوردعاقل ار 

 عاشق دل دده زاری نکند پس هچ کند

ل نکشد پس هچ کشد
 عشق ار بار تحم 

 حسن ار بندگیت را نسزد پس هچ سزد

 طالع فیروز دارم ز بختم

 

 رد سر کوی تو منزل نکنم پس چکنم

 انقصي را ز تو کامل نکنم پس چکنم

 خویشتن را بتو  واصل نکنم پس چکنم

 خاک رب دیده عاذل نکنم پس چکنم

 صبر از یک دو هس جاهل نکنم پس چکنم

 گری  شوق چو اهطل نکنم پس چکنم

 ممل بار غمت از  دل نکنم پس چکنم

 حاصل نکنم پس چکنم کام دل را ز تو

 اندوز دارم هک جان پاک عشق
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 بشهر عشق رسم عاشقي را 

  هک رد مشکوة صدرمبحمدالل  

 ات سينش رمز است او از بای نبي

ش آشنا دد  چو سر  من بسر 

 مترسانم ز آتش ای بهشتي

 حسن هستم هک رد کوی والیت

 شعله تنور آسا آه آتشين دارم

 ات شوم بقربانش رد منای قرب وی

 

 

 ز استاد ادب آموز دارم

 افروز دارم يکي مصباح صدر

 رموزی من از این مرموز دارم

 هچ حرف از اجوف و مهموز دارم

 سوز دارمهک من خود آه آتش

گاهن رتبت ردیوز  دارم ي

 هک ميتوان گفتن حالتي چنين دارم با

 چون ذبيح ارباهیم چهره رب زمين دارم
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 ای امید بیماران ای طبیب عیسوی دم

 نقش لوح قلبت را نون و القلم دیدم

 شمس عالم آرایا احتراق نجمت نيب  

 ما مست یاريم رد شصت یاريم

 هگ همچو ربق رخشنده خنديم

 ههگ از فروغ رویش شکفت 

 بيخبر از اسرار مستيای 

 ما را چگوهن زیبد خالفي

 ایدل خوش اندر عیش مجازی 

 ایصاحب اتج و تخت  و منصب

 دادم آید از رددم دمبدم انين دارم

 مهر مهر نونت را نقش رب جبين دارم

 سر زبانوی حیرت از دل غمين دارم

 هگ آرمیده هگ بیقراريم

 هگ همچو ارب بارنده باريم

 هگ از نسیم کویش خماريم

گاريم  ما مست یاريم و کام

 بنشسته دائم رد زند یاريم

 از ما هچ داني ات رد هچ کاريم

 رد ظاره ما منگر هک خواريم
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 ای پادشاه بنشسته رب پیل

 ای جغد خو کرده با خراهب

 دل ربنداريم از روی دلبر

 حد  یقف چون نبود حسن را 

 من چرا بيخبر از خویشتنم

 اممن بدینجا ز هچ رو آمده

 آخر االمر کجا خواهم دد

 مرغ باغ ملکوتم آری 

 اندرین غمکده رغبت دد

 

 خر سواران شهسواريم ما

 ما رد گلستان دل زهاريم

 ات کام دل از دلبر رب آريم

 فیض بيحد را امید داريم

 من کیم ات هک بگويم هک منم

 کیست ات کو بنماید وطنم

 چیست مرگ من و قبر و کفنم

 تو مپندار هک زاغ و زغنم

 کفم معني حب  الوطنم از
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 دور از باغ گل و نسرینم

 بند روان قفس تن دده پا

 عجبمباز از خویشتن اندر 

 گاه بینم هک رد این دار وجود

 گاه انسانم و هگ حیوانم

 گاه رد بارهگ توحیدم

 گاه افسرده چو بوتیمارم

 گاه چون با قلم اندر گنگي

 گاه صد بار فرورت زخرف

 گاه رد چینم و رد ماچینم

 گاه بنشسته سر کوه بلند

 نشين گاه چون جغدک ورياهن

 سر خوش از لذت الی و لجنم

تي کو قفس   م را شکنمهم 

 چیست این الفت جانم هب تنم

همسخنم
 با همه همدمم و 

 گاه افرشته و هگ ارهمنم

 نمم اهی ش گاه رد بتکده

ر شکنم
 گاه چون طوطي شک 

 گاه سحبان فصيح زمنم

 عدنم رد   گاه پیرای

 گاه رد ملک ختا و ختنم

 گاه رد دامن دشت و دمنم

 گاه چون بلبل مست چمنم
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 ورمگاه رد نکبت خود غوهط

 گاه چون ارب بهاری بارم

 گاه بیرون ز حد شش جهتم

 دم مطرب عشق سراید ره

 شوریدهه کو يکي شیفت 

 کو يکي طالب قربي هک کنم

ی هک کنم  کو يکي صاحب سر 

 کو يکي عاشق صادق هک شود

 ام دیگر هچ خواهممن هک دل از مهر دنیا کنده

 ام آرنا هک خورشید از رخ او شرمسارستبنده

 

 حسن اندر حسنم گاه بینم

 ميبرم زاب دو دیده ردنم

 آزنماني هک ربون از بدنم

 کو دلي ات هک نوايي زبنم

 و سوز و گدازی فکنم ات رد

 همنشينش هب اویس قرنم

 آگهش از همه سر  و علنم

 همدم سوز و گداز حسنم

 دیگر هچ خواهم اممن هک دل از مهر دین آکنده

 دیگر هچ خواهم اماز فروغ روی او اتبنده
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 سدره دارم آشیاهنتنگدل مرغم ولي رد 

 فتهويي کشید از عشق و گ  یکشب این بیقدر یا

 دولت قرب نوافل دد نصیب من گدايي

 ای اینک از لطف دوست گویدگر حسن بد مرده

 

 ها العنقا اال یا نفخة اررممناال یا ای  

ک العرشي و اطلع ذلک المطلع
 
ر عش

 
 تذک

 ببر زین کرکسان جیفر خوار بد کنشت دون

 ره دم آید ندا دارالحمد ميرتا از صقع 

 فوأد مستهام جمعي ختمي جاانني

 دیگر هچ خواهم اماز طوبي همي چيننده هچین 

 دیگر هچ خواهم امات شب قدر است من ارزنده

 واهمدیگر هچ خ  امکاینچنين شنونده و دننيبه

 دیگر هچ خواهم اممن هک از آب حیاتش زنده

 

 المأوی اال یا نفخة اررضوان اال یا جنة

 الغربان و أهمل هذه االذکار لألبوام و

 ملک دل رو جانب جااننگشا بالت بسوی 

 هک ای رعش آشیان آی و نگر مکرمت سلطان

وحي بیابد دور
 قرآنه بیک القاء سب 

رم        اواخر 
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 بجان خود سفر کن ات هک گردد همنشين تو

 چو رسم عاشقي داری حذر از ارهمن یکسر

 انلمچرا از ردد مي هن رنجورم نمیدانم

 از آن داغي هک رد دل دارم از پیمان دلدارم

 را نهایت نیست دم رد کشحسن شرح غم دل 

 باز بخود آمده بلبل شیدای من

 کیستم و بهر هچ زیستم و میزيم

 من هن ز خود آمدم رد این سرای وجود

 اه سر زندرپ زند و رپ زند ات هچ

 

 سلیمان نبي باری و باری حضرت سلمان

 چو با معشوق سرگرمي گذر از ره هچ رز زیدان

 هجرانسوزم از چرا مي هن مهجورم نمیدانم

 هن مرهم ميخورد داغ و هن ربهم ميخورد پیمان

 ایمان هک خاموشي رد این ردهگ بود سرمای

 جانسوز وی وای من و وای من انهل

 باز هچ خواهد ددن نوبت فردای من

ای من
 
 هن بودن و رفتنم هم بتمن

 باز ز حیرت فتد مرغ خوش آوای من
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 ای از دل من وا کندکیست هک ات عقده

 آگهيکیست ز روی کرم مرا دهد 

 اقفیه تکرار شو ات هک بگويم همي

 ای خلعت نور وجودایکه بمن داده

 چون تو حسن را فقط غایت قصواستي

 من ربیانه حاصل رعافن من سین 

  انهل و افغان من همدم شبهای من

 من گهربار ارب من گریان ۀدید

 مهر فروزان من دفتر قرآن من

 دوست مخضر   محضر من رضوان روهض

 من وارهدم از تف آه سحراهی

 ز کار دنیای من ز امر عقبای من

 وای من و وای من وای من و وای من

 و ایکه تو آگاهي از سر  سویدای من

 دست من و دامن غایت قصوای من

 حاصل رعافن من من ربیان هسین 

 انهل و افغان من همدم شبهای من

 من گریان ۀدید رب گهر بار منا

 من فروزان   مهر من  قرآن  دفتر          

 من  رضوان  روهض  دوست مخضر   محضر
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 دست جهانبان من شکر هک دارم بسر

 دلبر جاانن من از حسنش دل ربد

 راه دشوار است و تن از کار رتسانست یاران

هقل  
 ای هيهات و هيهاته اقف ورعوج پش 

ای وصال او کشیدن
 
 ني توان دست از تمن

 انز او را ميخرم با نقد جانم گر هچ دانم

معشق از شوق 
 

 جمالش چون گل بشکفته خر

 ه پندار ما دد حاجب دیدار دلبر  رپد

 ات حسن را اتج فقر و ملک آه و جیش اشکست

 

 دست جهانبان من شکر هک دارم بسر

 دلبر جاانن من از حسنش دل ربد

 راه جااننست یاران دل خریدار است کاین ره

 شهپر سیمرغ اینجا سخت ررزانست یاران

کانست یاران  ني بوصل او کسي را راه ام

 آن صنم را این ثمن بسیار ارزانست یاران

 جاللش مات و حیرانست یاران
 
 عقل از زع

 ور هن یار ما سرخیل خوبانست یاران

 فخر رب صد اتج و ملک و جیش شااهنست یاران
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 خودکامي دچار خویشتنات تويي رد دام 

 فکر یکساعت هب از هفتاد ساهل طاعت از

 جان نثار کوی جاانن ار شود بي چند و چون

 با والی دوست ار جانت جال یابد همي

 ات بکي مرکوب نفس دون بباید بودنت

 واحدی و جامع اضداد بیرون از شمار

 مر طبیعي و مثال و عقلي و الهوتیت

 دمقرد ید حکمت قلم ننوشت رب لوح 

 همچو مرغ کوهساری طبع وحشي حسن

 

 گام خواهي چون زني رد راه یار خویشتن

 سازی شعار خویشتنهچ خوشیر داان را پ 

 ه جاانن بود با جان نثار خویشتنجلو

کارایش ببیني پود و اتر خویشتن  آش

 دور بنما آخر از خود این سوار خویشتن

 حسن صنعت را نگر از کردگار خویشتن

 چار انسانند و تو انسان چار خویشتن

 دفتری مانند تو رد روزگار خویشتن

 یشتنخویار و  انسانس نگرفته است با 
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 رضوان صبا بکوی زعزیان روهض

 یس عیسوی مشربحضور قدسي قد  

هم  حضور فخر اماثل جناب عال 

 حضور نور دل و دیدگان اهل وال

 حضور مالک ردج نهاةي الحکمة

 ايپم ما ربسانش هک ای فرشته خصال

 ببين تفاوت ره از کجاست ات بکجا

 ام آزنمان هک دد حاصللقای روی تو

 مجالس فیضتز امهات و اصول 

 سکوت تو همه فکر و کالم تو همه ذکر

 هب حکمت نظری صنو بو علي سینا

 

 سالم ما بحضور زعزی ما ربسان

 هک مرده زنده نمودی بحکمت و رعافن

ر قرآن
 حضور صدر اافضل مفس 

 حضور صاحب تفسیر فرد المیزان

 حضور سالک مجذوب اولیای زمان

 هک ای خجسته فعال و هک ای ستوده بیان

 رتاست شادی وصل و مرا غم هجران

 ام بحقیقت زیارت انساننموده

 ايم هب معني واقع احسانرسیده

 ات رباهنبیان تو همه بکر و نوشته

 ید و توسیانسع هب حکمت عملي بو

 

هم طباطبائي رضوان الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تعالي علیهرد راثی حضرت استاد عال 

 



 

 
112 

 

 رداست تو بمعیار خواهج و صدرا 

 اشف اشارات تو نجات و عبارات تو

 عنایت تو فتوحات فیض عين حیات

 نفس کل مارد ز عقل کل پدری و ز

 فغان و آه هک نشناختیم قدر رتا 

 ايم رد حسرتکنون بسوگ تو بنشسته

 هن من ز هجر تو رد خروش و افغانم

 واهمه گفتقیامتي دده رب پا هب قم هک 

 مگر هک یونسي اندر داهن ماهي دد

گام  مگر هک هم بمحاقش رسید انهن

 مگر هک رعش ربین رب زمين فرود آمد

 کبیر و صغیر و زن و مرده صدای ضج  

 قداست تو نمودار بورذ و سلمان

 روایت تو نصوص روایت و قرآن

کایت تو فیوضات جلو  سبحانه ح

 بن یقظان سزا است مثل تو فرزند حي  

 گرفت از کف ما نعمتي چنين کفران

 کنون ز دوری تو اوفتاده رد حرمان

 اريانه هک رد خروش و افغان است خط  

 مگر هک زرزلت االرض را رسیده زمان

 مگر هک نوح هب کشتي نشست رد طوافن

 
 ر اعظم هب ظل دده است نهانمگر هک نی 

همه جناز و یا  روان بعرش دد عال 

 شأنز ارتحال چنان عالم عظیم ال 
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 قلم شکسته و دل خسته و زبان بسته

 ز ردس و بحث و ز تعلیم و رتبیت ات هست

 زاده کي روی از یادتو جان جان حسن

 فرمان توه ای سرور و ساالر من من بند

اق میباید گفتي هک از خمخاهن
 
 همي عش

 گفتي هک باید دائم اندر حضرت دادار بود

 گفتي هک اندر خار و خس باید بیابي آنچه را 

 گفتي سحراه بایدت از ذکر یا رب یا ربت

 ه رپنعمت زیدان بودگفتي هک قرآن سفر

گاهن است یا آشنا  گفتي هک با خلق خدا بي

 

 چگوهن وصف رتا مثل من کند عنوان

 سخن فیوض الهي رتا رسد ره آن

 اگر هچ پیکرت از دیدگان دده پنهان

 ه فرمان تومن بندمن  دلدار ای دلبر و

 ه فرمان تومن بند شويي دل و دست و دهن

 ه فرمان تومن بند از ارهمن ارعاض کرد

 ه فرمان تومن بند یابي ز سرو و یاسمن

 ه فرمان تومن بند زنده بداری جان و تن

 ه فرمان تومن بنداهی ربهمن ني گفته

 ه فرمان تومن بند میباش عبد مؤتمن
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 ن م کاین شرط راه سالک استو گفتي بلي گو 

 گفتي هک ردس عشق را اندر دل دفتر مجوی

 صدق و صفا از جان و دل گوئي خدا  گفتي هک با

 همي امروز و فردا میکني تو

 بقربان تو کز امروز و فردا 

 کشي ایشاهد کلعجب عاشق

 اگر خواهي کشي حکم تو حکم است

 از این انلیدن و سوز و گدازم

 ام شادم از آرنویو گری  ز ردد

 دينشم ره هک را اینگوهن ردد است

 

 تو فرمانه من بند دوری گزین از ال و لن

 وت  فرمانه من بند ميجو ز جان خویشتن

 وت  فرمانه من بند یابي مرادت ای حسن

 خون رد دل ما میکني توهمي 

 همي با ما مدارا میکني تو

کار خویش غوغا  میکني تو ب

 میکني تو ز حکم خود هچ رپوا 

 میکني تو تو خود داني هچ با ما

 میکني تو بحال من تماشا

 میکني تو طبیبي و مداوا 
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 کسي را خرده رب شعر حسن نیست

 از بام ات شام الحمدلل  

 از یوم ات یوم از شهر ات شهر

 از آی آغاز دار هستي

 یار دل آرام دل ربده از ما

 از لطف عامش وقفست خوانش

 خوشنام زاهد از زهد و مائیم

 رنداهن گوئیم کو عود و رببط

 گاهره داده ما را اندر سحر

 

 میکني تو هک از لطف خود امال

 لحمدلل  ا   ماز شام ات با

 الحمدلل   از عام ات عام

 الحمدلل   ات میم انجام

 الحمدلل   آرام و آرام

 الحمدلل   رب خاص و رب عام

 از عشق بد انم الحمدلل  

 الحمدلل   کو ساقي و جام

 الحمدلل   اندام یار گل
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 از خلوت شب و از ذکر یا رب

 الل  علي از صحبت اغیار گذشتیم

 ه دیدار من و یار شب اتردد وعد

 خاکم بسر ار رز بوصالش بنهم سر     

 ه خامانزهد ریايي هک بود شیواز 

 رد اهل زماهن دل بیدار ندیديم

 چشم طمع از مال جهان پاک ببستیم

 از حرف ندیديم بجز تیرگي دل

ج  حق راست اان الحق حسنا گر هچ چو حال 

 

 الحمدلل   نجم است با کام

 الل  علي گذشتیم ما از همه رز یار

 الل  عليگذشتیم  خواب شب اتر از

 
 
 الل  علي گذشتیم ت و از انراز جن

 الل  عليگذشتیم  سوخته یکبار ما

 الل  علي گذشتیم زین مردم بیمار

 الل  علي گذشتیم از اندک و بسیار

 الل  علي گذشتیم انچار ز گفتار

 الل  علي گذشتیم از بیم سردار
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  رنگ دیگر داری ایخواهجالل  اگر رز صبغة

 ای مانند تو رعش آشیان مرغيندیده دیده

 عجب خلقي هک خود ام  الکتاب عالم امری

 از آرنو دور گشتي از بهشت قرب جااننت

 یابي ایمگر رد خلوت شبهای اترت بهره

 گرت باید حضوری و نداری طاقت دوری 

 يتوئي آن بولفضائل کز مفاهیم و عبارات 

 حسن را رد سمای رفعت انوار قرآني

 

  داری ایخواهج ز خود زبدا هک رسوايي محشر

ر داری ایخواهج  چرا سر رد زري رپ حال مکد 

 داری ایخواهج حروف رمز قرآني بدفتر

 ایخواهج داری  هک همدستي با نفس ستمگر

 ایخواهج داری  شبپره کجا تو سیرت فرخند

 داری ایخواهج گذر از خود هک قصد ردک محضر

 خواهجای  ربداری  از خوش خاطر بدفترخاهن

ر ی مقر   داری ایخواهج بسان کوکب رد 
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 امروز مرا چون شب اتر است بدیده  

 روز سوم ماه جمادی دوم بود

 خبری کز ارث وی رد آملم آمد

 جانب باال   دل آهم دده از کورۀ

 تبرزیه دنتفگ هک اندر افق خط  

د حسن آاقی الهي  مرحوم محم 

 د واال نصب طباطبائيآن سی  

 آن اقبل رتبیت استاد زبرگي

 

 کز خار غمي رد دل زارم بخلیده

 از هجرت خاتم هک هب غشفح ربسیده

 رنگم بپریده و دلم آندم بطپیده

 اشکم بچکیده ربخ رنگ رپیده

 شمست دده مکسوف و نهان گشت ز دیده

 وقتش ربسیده است و ز ما دست کشیده

 آن گوره عالي حسب عیب ندیده

 هکس دينشن چنون عصر اقضي هک رد ای 

 

 لل  
 

 الیه راجعوناان
 

  و اان

گاهن   ارف ع  نقلیه  و  علوم عقلیه  جامع  سعید  رحلت فقید  آمل بودم خبر  رد   هک  ه ش بود1/1/1213ق مطابقه  1211    روزچهارشنبه سوم ماه جمادی دوم سنه   زبرگوار   استاد  ي

ه    طباطبائي   الهي  حسن  محمد   سید    آاقالل     آةي   حضرت دراثی آن عالم   رد یت را ب  اعلي مقاماهت  این چند و    ردجاهتتبرزیدينشم رفع الل   رد  را   قدس سر  د و موح   زبرگوارم گفتم وسرور  سی 
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 محبوب آن سالک مجذوب هک از جذهب

 رضوان   آن طاري قدسي هک سوی روهض

 آن انئل ارداک فیوضات ربوبي

 آن خلوتي محرم اسرار الهي

گاه کند مستي او گل  این بنده هک گه

 دمي دان از ما سخن گرم دينشی ز

ت چو الهي
 خوش آنکه هب اخالص و محب 

سبارد پي هم فیض رب آن   ذات مقد 

ا بقلم راست نیاید  دارم سخن ام 

 از بارهگ قدس خداوند حسن را 

 سوی وطن اصلي مألوف چمیده

 گرازان بپریده خرامان و خندان و

ق ربمیده
 آن کامل از رنگ تعل 

 آن وحدتي از همه اغیار ربیده

 از جام مدامي است کزان ماه چشیده

 کآنشاهد عیسي دم غیبي بدمیده

 و رخ یار گزیده چشم از همه پوشیده

 ات هست سخن از سحر و صبح و سپیده

 حرفي هک بود از دهن قلب رمیده

 این تلخ پدیدهبداهد شکیبايي از 

   سید   آاقالل    آةي مرحوم 
همح  ين قدس آرمید با و سالگي این نشأه رابدرودگفت 12ردسن   ه ق1211  المولود  دوشنبه سیزدهم ربیع   روز  مدحسن الهي قدس سر 

ي   علي عل 
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 ای ردون دلم رتا خاهن

 آشنايي چو تو مرا رد رب

 دلي و دلبری و دلداری 

 واهل روی دلگشای توام

 جان شیرین و اکش شورم را 

  توسر نهادم هب آستاهن

 عطش من نمیشود آرام

کام آتش عشق  هفت ردیا ب

 امچون نبالم بخود هک صنع تو

 چون ننالم ز خود هک افتادم

 انلدميحسن از ردد هجر 

 

 ایکه جان مني و جاانهن

گاهن  وای من بودم از تو بي

 و بجز تو افساهنتويي و ت 

گان فرزاهن  هچو دیوان

 شورش و جوششي است مستاهن

 خروشم بسان دیواهنمي

 از خُم و سبو و پیماهن

 رواهن ه شبنمي بدقطر

 گورهی شب چراغ یکداهن

 چال طبع ورياهنرد سیه

اهن
 
 آنچنانکه ستون حن
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 ای سوز تو رد سینه ز سور دو جهان هب  

 قبيبع یک فرهق بدنیا خوش و یک زمره 

 این عیش مجازی هک بسرعت گذران است

 خوش گفت شکر لب صنم پسته داهني

 سوز نهاني و بیفروز عیانيمي

 اندر دیوان و ددانند بدیبا و خز

 سالي بشد و انطقه رد قبض فرو دد

 قبضي هک هچ خود بسط فیوضات الهي است

 از یمن سحر راه نمودند حسن را 

 

 هبسودای تو رد سر ز همه سود و زیان 

 ما را دل غمگين هم از این هب هم از آن هب

 بگذشتن زین عیش بسرعت گذران هب

 رز از سخن عشق تو رب بسته داهن هب

  هک از این مردم اندیده نهان هببالل  

 ه دیوان و ددان هببگریختن از بیش 

 ره حکم هک جاانهن بفرمود همان هب

 قبضي هک بود رد ارثش بسط روان هب

 وند قران هبیمن سحر و لطف خدا 
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 آشیاهن ای طاري رعش

 با بال و رپ خدای دادت

 بشتاب بسوی گلشن قدس

 ات چند رد این خراهب گلخن

کار خویشتن باش  ای دل تو ب

 خود را بحضور یار میدار

 ای نفس رد این دو روزه گیتي

 افرغ بنشين از این و از آن

 از کثرت اهی و هوی دوانن

 رهگز رنسد کسي بجايي

 عنقای جهان جاوداهن

 بشتاب بسوی آشیاهن

 کانجاست ربایت آب و داهن

گاهن  با شب رپگان آف

 شباهن خوش باش هب انهل

 رد دري و کنشت و کوی و خاهن

 ات چند بهاهن رب بهاهن

 باش و نباش رد میاهنمي

 ممام زانهن دد زماهن

 ات از خودیش نشد رواهن
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 از خویش بترس و بس هک بیمت

 خواهی بد تو دوزخ تست

 آری هک تويي چو کشتزاری 

 جان حسن است آسماني

 ای هک دوری ز یار یعني هچ

 آفتابي چنين ردخشنده

 بپنداریش نهاني و من تو

 تو بپرسي ز یار و من او را 

 من پي صید عشق و عشق مرا 

 ره دمي عالمي دگر بینم  

 از رز تو بود همه فساهن

 اندر دل تو کشد زباهن

 کشت تو همه زند جواهن

 بي انم و نشان و بي کراهن

 یعني هچ ميبری ااظتنر

 یعني هچ اه رد غباردیده

کار  یعني هچ بینمش آش

 عني هچی  ندر کناردارم ا

کارمي  یعني هچ نماید ش

ي
 یعني هچ یار از تجل 

جه
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 ا واحدی جلوه کرد و دد پید

 من هب یارم شناختم یارم

ه  ای نیست رد همه عالمرذ 

 همه رد کار یار حیرانند

 عابدان مست حور و غلمانند

 تن نیست رد فکر خویشتن یک

 دیده دیدار یار ار خواهد

 ایکه خواهي امکل و از دنیا

 آنکه گر آدم است و ميخواهد

 ای بغفلت سر آمده عمرت

 حسن ار وصل یار خواهد

 یعني هچ عدد بي شمار

گار  یعني هچ تو هب نقش و ن

 یعني هچ نبود بي قرار

 یعني هچ از صغار و کبار

 عارافن مست یار یعني هچ

 یعني هچ رد میان زهار

 یعني هچ نبود اشکبار

 یعني هچ نشوی ربکنار

گار  یعني هچ آدمي را ف

 یعني هچ نیستي شرمسار

 یعني هچ نبود راهوار  



 

 
121 

 

 رباید دلبر از تو دل ولي آهسته آهسته

 رفت از یادمسخن دارم ز استادم نخواهد 

ل کن هک سنگ بي بهايي رد دل کوهي
 تحم 

 مزن از ان امیدی دم هک آنطفل دبستاني

گاني را   بنور دانش و تقوی شود گمگشت

 همای عشق ما را ربده با خود رد رب دلبر

 هک باید انخدا کشتي رد امواج ردیا را 

 بدامن دامن رد  ثمين دیدگانم دد

 ترسحرگاهي دل آگاهي هچ مینالید از حس 

ت سحبان نطقم را ربود از من  حضورش قو 

 شراب عشق را بنگر هک ره خلوت نشیني را 

 ولي آهسته آهسته مراد تو شود حاصل

 تهولي آهسته آهس  هک گفتا حل شود لکشم

 هولي آهسته آهست  شود لعل بسي اقبل

 ولي آهسته آهسته شود دانشور کامل

 ولي آهسته آهسته هب حق آوردن از باطل

 بآن منزل ولي آهسته آهستهازین منزل 

 کشاند جانب ساحل ولي آهسته آهسته

 ولي آهسته آهسته سرکش رممتش انزل

 هک آه از عمر بيحاصل ولي آهسته آهسته

 هولي آهسته آهست  دده سحبان من باقل

 ولي آهسته آهسته کند رسوای ره محفل
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129 

 

 اريان زغلهايم هخرامان بگذرد از خط  

 بلطف پیر ميخاهن حسن بگرفت پیماهن

 ای نبرده بکوی دلبر بار  

ت ار هست عاشقان دارند
 
 لذ

 از وی هچ جمالي هک رپتوی

 ای فرومانده از مقاماتت

 همه عالم بذات تو جمع است

 

 کي اتای گرفتار نفس دون 

 وای رب تو اگر راه نشوی

 ولي آهسته آهستهبهند و سند کشد محمل 

 ولي آهسته آهسته بامیدش دده انئل

 اهی حسرت و آهسوزی از شعله

 دلخواهاز لقای جمال آن 

ي رد آمد و دد ماه
 بتجل 

 جاهت فتاده اندر چاه ای ز

 تو نئي ز جهان خود آگاه

 ای الل  بحقیقت نگفته

 ۀ افواهبایدت بود سخر

 از کف این ستمگر گمراه
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 ردیگ آهگ از ردد خویشتن 

  عشقگر نهي سر هب آستاهن

 حسن از فطرت خدادادش

 ای نفس سرکش شرمي ز الل  

 گر پیرویت ات حال کردم

 باید چو انلي انلم بحالم

 ام از ره هچ هک بینمشرمنده

 از زنگ غفلت دل گشت تیره

 آئینه از آه اتریک گردد

 رز تو هک گیرد دست حسن را 

 رسیده است پیک حق انگاه چو

 انامیدی ندارد این ردگاه

 سخن نغز گوید و کواته

 از ما هچ خواهي ای دیو گمراه

 استغفر الل   استغفر الل  

 از بام ات شب شب ات سحرگاه

گاه  دننيب ما را ردگاه و بي

ش ميبود آگاه  ور هن ز سر 

 آمد جالی مرآة دل آه

 أللقاهیا من الیه أسعي 
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 ای خورشید و ماهبا رخ نیکوی تو افساهن

 دیده سرمست جمالت گشت و دل مات جالل

 رد فراقم نیستم گر رد وصالم پس چرا 

 پیر داانی من آن نیکو نهاد پاک نيب

 یا ربو معبود دیگر گیر با این بندگیت

 گام اول رد ره جاانهن بادد ای پسر

 چیه داني دمبدم آید ندای پیک دوست

 از خود ره ببردم ات بسر حد  قدم من هن

 یک صباحي با طهارت آی اندر کوی دوست

 رد ره معشوق باید کوه بودن رد ثبات

 نجم دارد رپتوی از مهر ختم اولیا

 با قد دلجوی تو سرو و صنورب را هچ راه

 حیرت اندر حیرت آمد کان هچ وهج و کاین هچ جاه

 میگدازم همچو شمع و مينوازم ساز آه

گاه هنکت  گفت روزی  نغزی بمن رد صبح

 یا بیا و توهب کن زین رسم و آئين تباه

 سواهرتک خود کامي و آنگه رتک کل  ما

 ان امیدی ره ندارد چیه رد این بارگاه

 بلکه از سر ات قدم بودی همه لطف اهل

 ره هچ ميپرسي بپرس و ره هچ ميخواهي بخواه

 ببازی گیردت چون ربگ کاه ني هک ره بادی

د پیشوای دین پناهاقئم آل م   حم 
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 ام دهدالراما دل دیواهن

 رد حجابم تن بکنج خاهن

 ام از خان و مانمبکن آواره

 بمستان شراب بي غش خود

 بحق باده و خمخاهن و جام

 رجب آن بود و شعبانم چنين است

 چو مرغ بي رپ و بالم دامت

 انلي انلم از ردد ردونمچو 

 سوزم بگرد شمع وصلتهمي 

 تو خود رب گو حسن گوید هچ کس را 

 

 ام دهبصحرای غمت کاشاهن

 ام دهمرا بیزاری از ورياهن

 ام دهورای آب و خاکت خاهن

 ام دهات رپواهنسوی ميخاهن

 ام دهبدست خویشتن پیماهن

 ام دهنجات از چنگ ره افساهن

 ام دهتو ای صیادم آب و داهن

 ده ام مستاهندوايم گری

 ام دهبسوزان منصب رپواهن

 ام ده جاانهننشان خاهن
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 دلخواه ما را داده بخود راه

ر
 مائیم و دلبر چون شیر و شک 

 با طوع و رغبت از خود گذشتیم

 اشکم چو باران رزید بدامان

 وعد بهشت و ایعاد دوزخ

 رد خواب غفلت ات کي بماني

 از آنچه گفتیم وز آنچه خوانديم

 عمری گذشته رد راه باطل

 نبود دواييردد حسن را 

 

 لل    الحمدلل   الحمد

گاه همراز و همدم رد  گاه و بي

 زن روی اجبار و راه اکراه

 شورش عشق و شوق آنماهاز 

 شيخ گمراه ما را هچ حاجت ای

 ای بيخبر از ذکر سحرگاه

 الل   استغفر الل   استغفر

 از عمر بگذشته آه و صد آه

 غیر از دوای قرب الي الل  
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گاهن  دل ميبرد ز دستم آن دلبر ي

 ماهي هک طلعت او از لطف و رممت او

 بذری هک اربعیني رد ملک دل فشاندم

 یابد از کوی او نسیميمرغ سحر هک 

 ه زبون را کو آن زبان گویااین بند

  دلدارم نهفته گنجي کنج خزاهن

 گون بازار عشق گویدکاالی گوهن

 آن مي طلب هک او را نبود زوال رهگز

 ه فنونم سرمای جنونمدد جمل 

  تو جاهي                      دارم بیاد وجهت رد خاهن

ه آگهي  نیست از ذات خود حسن را یکذر 

 یا رب هک باد ما را این عیش جاوداهن

 هن دل سر میزند شباهناندر کرا 

 بینم هک داهن داهن خوش میزند جواهن

 خوش رتاهن از شوق میسراید شیرین و

 از آتشي هک ره دم از دل زند زباهن

 کاهي هب اگشيپهش گنج دگر خزاهن

 رد غفلتند آیا مرد و زن زماهن

 ای عاشق مجاز و ای طالب فساهن

 باید هک بود دیگر رد فکر آب  و داهن

 زند اهل خاهن جاهم فزا بوجهت رد

 یا رب هک باد ذاتش بي انم و بي نشاهن
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 عاشقي و قرار یعني هچ

 اشق صادق و نبادد ردع

 عمری بگذشت و هن ما بگذشتیم  

 شيخ و شاهند رد همه احوال

 همه رد خواب غفلتند همي

 رد شگفتم ز مرد و زن یکسر  

 کس نگوید هک کیستم آخر

 نیندیشد او هک رد راهستمي

 فرودد ردارهمن زهد مي

 دین حق با همه مفاسد اوست

 نور حق جلوه گر بود ره سو

 یعني هچ عشقبازی و عار

 دل شب راهوار یعني هچ

 یعني هچ از سر گیر و دار

 یعني هچ پاک بي بند و بار

 یعني هچ صغار و کباراز 

 همه مست و خمار یعني هچ

 یعني هچ اندر این روزگار

 یعني هچ القرارسوی دار

 یعني هچ کسوت مستعار

 یعني هچ باز هم پایدار

 یعني هچ اه رد غباردیده
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111 

 

 را نیست زنگ با دل هچ کرد کو

 رغق ردیای جود و فیض حق یم

 حسن نجم رز حضوری را 

 غم عشق تو رد من خاهن کرده

 ام سوزد هک گوييردون سینه

 خجسته مرغ خوشخوانم فسرده است  

 حضوری خواستم با آشنايم

 زمن از دور و از زندیک رپسند

 کجا یارم هک آرم رب زبانم

 کسي آهگ شود از کار یارم

 حسن را ردد بي ردمان عشق است

گارر   یعني هچ اه سوی ن

 خشک لب رب کنار یعني هچ

   یعني هچ خواهد از کردگار

 من بيچاره را دیواهن کرده

 کرده الهنبسي زنبور رد وی 

 هک اینک رتک آب و داهن کرده

گاهن کرده  حضوری کار صد بي

 کرده هک آباد رتا ورياهن

 کرده بجانم اینچنين جاانهن

 اگر هفت بحر را پیماهن کرده

 هک مثل شمع با رپواهن کرده
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113 

 

 ندانم خواهج بیدار است یا هن

 بدان عهدی هک با جاانهن بسته

گاه  متاع عشق را ردگاه و بي

 غالم حلقه رد گوش ندانم چون

 ردین آشفتگيهای زماهن

 ندانم حد  اکل و حد  شربش

 هز آدم صورت  سیرت بهیم 

 ندانم ظاره او باطن او

 دنيشنسحرگاهش بخلوت مي

 ندانم حال او اندر توهج  

 مقامات مجازی رد حقیقت

 بدرد من گرفتار است یا هن

 یا هنبعهد خویش ستوار است 

کار ز  است یا هن جان و دل طلب

 است یا هن اسیر ردهگ یار

 است یا هن ربون از ررهگ یکبار

 است یا هن چو اکل و شرب بیمار

 است یا هن وار بیزارفرشته

 است یا هن بطبق حکم دادار

 است یا هن انوار رحضور نو

 است یا هن فقط از بهر دیدار

 است یا هن ربایش جملگي عار
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 سعید نیک فرجامندانم آن 

 همي انلد ز سوز آتش عشق

ا  بسي رد  معاني هست ام 

 ندانم چیه میگوید هک ما را 

 ندانم خواره نیک اختر من

رین دوست آیا
 ز انم شک 

 ندانم مرغ جانش رد سحرهگ

 ندانم آه آتش سوز دارد

 مر آن یکتا تهمتن شیر زن را 

  منندانم خواره فرزاهن

 است یا هن هب فکر و ذکر دلدار

 است یا هن هم از دیده گهربار

 است یا هن خریدارش ببازار

 حسن آن یار غمخوار است یا هن

 است یا هن سعادت را خریدار

 است یا هن زبان او شکر بار

 است یا هن بکوی عشق طیار

 است یا هن ز سوزش آه بسیار

 است یا هن جهاد نفس اهوار

 رباه خویش راهوار است یا هن



 

 
119 

 

 وقت خود را  دغمينت میشمار

 ندانم از کتاب هستي خویش

 بود انسان بهشت و دوزخ خویش

 ام را ندانم خواره فرخنده

 چو افرشته است آیا رد صفاتش

 ه بي کینه اوندانم سین 

 رد اثنای مناجات شباهن  

 ندانم الیق طبع لطیفش

 ه خود شرم داردحسن از گفت 

 ه دل آگاهيایخوش آن بند

 است یا هن حضورش را نگهدار

 است یا هن خبر دارد هچ طومار

کار خویش هشیار  است یا هن ب

 است یا هن بقرآن انس سرشار

 است یا هن ملک گفتار و رفتار

 يکي صندوق اسرار است یا هن

گار است یا هن  بیاد این دل اف

 است یا هن چنين بي نظم اشعار

 است یا هن هک گفتارش بکردار  

 دارد از حال خود سحرگاهي  
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 گاه از شور خود کشد یا هو

  اوچیست رویای عارافهن

 آور ز چاه حرص و هوا  سر رب

 بمجازات خویشتن شادی

 زینت دل سکینه است و حضور

 تن بود با واقر ات نبود

 دهنت زینتش بود بستن

 چیه لهو و لعب بود رد خلق

 دل بدلدار بایدت بودن

 حسن اندر حضور خود دارد

 گاه از سوز خود کشد آهي

 رویت روی ماه ات ماهي

 ات ببیني هچ صاحب جاهي

 هک تويي آمر و تويي انهي

 بود ساهي وای آندل اگر

 کاهي رد حوادث چو ربهگ

 ه واهياز سخنهای رهز

 ات هک باشي تو العب و الهي

 آنچه را هک ميخواهيات رسي 

 
 لهيرب سرش اتج زعت ال 
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 افسوس ز خود غافلم ایوای بمن وای

 رعد هوس و ربق هوايم هب نهاني

 عمری بشد از دست و ندانم هچ کنم من

 مرغان دگر سدره نشين و من بي رپ

 ه آافق بخوبيره یک دده خود شهر

 یار هن ده صد هن زهار است منزل بسوی

 تباهيبا دست تهي و دل رفته هب 

 بيچاره حسن انلد و گوید هک خدایا

 

 

 ایوای بمن وای وامانده از اقفلم

 زد صاعقه رب حاصلم  ایوای بمن وای

 ایوای بمن وای چلمفي الحال هک پا رد 

 خو کرده هب الی و گلم ایوای بمن وای

 ایوای بمن وایمن از بديم خاملم 

 انزل بکدام منزلم   ایوای بمن وای

 ایوای بمن وای کي رد خور آن محفلم

کلم  ایوای بمن وای گر حل نکني مش
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 ایکه زبانها هب تو گویاستي

 ایکه صفات تو و ذاتت نکوست

 زیبای تو خایکه ز نور ر

 انایکه سرای دل شوریدگ

 ایکه ز تو مرغ شباهنگ را 

 قومي ز تو دور و دگر رد حضور

 انددیده و دل خیره و سرگشته

 اینکه نشیب است چنين دررباست

 کیست تواند هک بگوید هک چیست

 بوالعجبي نغز بگويم هب رمز    

ه نهانست آن  آنچه هک رد رذ 

 ه داانستيایکه دل و دید

استي ایکه ز ره  عیب مبر 

م و زیباستي
 

 روی همه خر

 شورشي از عشق تو ربپاستي

  جانسوز سحراهستيانهل

 سکه نهانستي و پیداستيب 

 آنچه رد این گنبد میناستي ز

 ات هچ هک رد عالم باالستي

 آنچه هک رد باطن اشیاستي

 بشنو اگر گوش تو شنواستي

 ه بیضاستيرد دل اتبند
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 وای رب آندل هک ندارد خبر

 چشم دلت باز کن و مینگر

 رد ابد خویش بیندیش ای

 م دمبدمم این ندا کنددل 

 گرهچ فنون هنرم یک بیک

 گاه نظر رد فن فقه و اصول

 حکمت اشراق بدستي و رد

 جان من از مشرب رعافن من  

 رد عمل ربع و اسطرالب و زیج

 مر مرا  حل مجسطي و اکر

 هچ سودذکر دگر فن بنمايم 

 لیک رب آن داغ هک بادد بدل

 وای رب آن دیده هک اعماستي

 کاین هچ جهانست و هچ غوغاستي

 رفته بدنیاستيآنکه فرو

 کیستي و بهر هچ اینجاستي

 هست بسي بي کمي و کاستي

 رأی مرا رتبت علیاستي

 دست دگر حکمت مشاستي

 چیست يکي آیت کبراستي

 ره یکیم دست تواانستي

 یاستيخود کتبم شاهد گو

 وانچه هک گفته دده بيجاستي

 اینهمه مرهم نبود راستي
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 حکمت قولي همه دنیاوی است

 جدولي از بحر وجودی حسن

 ایکه دور از سحری رو عجب بيخبری 

 گر هن اهل سهری شجر بي ثمری

 ز بهائم تبری ایکه رد خواب و خوری 

 ات هک رد خود نگری بحقیقت سمری

 

 ای رفیق حضری میکن از خود سفری

 هب حسن کن نظری ایکه داری سحری

  عقباستيان عملي توهشو 

 بيخبر از جدول و ردیاستي

 ایکه دور از سحری رو عجب بيخبری 

 گر هن اهل سهری شجر بي ثمری

 ز بهائم تبری  ایکه رد خواب و خوری 

 هک رد خود نگری ات  بحقیقت سمری

 

 ای رفیق حضری  میکن از خود سفری

 هب حسن کن نظری ایکه داری سحری
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 ه جاانهن کردیات از ازل یک جلو

ل ات هیوالی نخستين  از عقل او 

 از بهر صید طارئان گلشن قدس

 داني هچ با ما ای رد یکداهن کردی

 رپوا نکردی چیه از رپواهن سوزی 

ل از رد  دی کشانتپیمان گرفتي او 

 آن مستطیع را بهر طوف خاهن خواندی

 رد حیرتم با آنهمه جاه و جاللت

 دادی حسن را آنچنان سوز و گدازی 

 

گان دره را دیواهن کردی  فرزان

اهن کردی
 
 مفتونش از آن رنگس فت

 خالت طرح دام و داهن کردیاز خط  و 

 ات رب رخت آن زلف مشکين شاهن کردی

 کاینسان بدورت جمله را رپواهن کردی

کایک را سر پیماهن کردی  وانگه ي

 این مستکين را مات صاحبخاهن کردی

 ام کاشاهن کردیاندر دل بشکسته

اهن کردی استن کو را حریف
 
 حن

 

جه      
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 جاان امید دارم رد این سرای افني

 دل آن بود هک دارد با چون تو درربايي

 خوش آندلي هک خود را اندر شبان و روزان

ت تن انکرده
 
 ای هچ دانيات رتک لذ

 رهي زین زندان تنگ و اتری   ات بشتاب

 یا رب دل حسن را ربگیر از میانش

 

 

 

 

 ي تو بسر نیارم یک لحظه زندگانيب 

 سوز سحرگهي و آه و دم نهاني

گان شبانيبنماید از ورود  گان  بي

ت جان رد عیش جاوداني
 
 معني لذ

 رد ذات تو فروزد انوار آسماني

 رز بیدلي نداند خود عیش و کامراني
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 قفسستيجان رد قفس است و قفس اندر

 این بلبل جارنا بهوای رخ جاانن

 بس راه زاننند چون دیوان و ددانند

 شبها ز دل آن نیست هک با زاغ و زغن دد

 ه عشق بنوشيمیکدای از گر ررهع

 زاهد ز قصورش هب سر حور و قصور است

 ات آتش عشق رخت از طور صال زد

 جان حسن آهنگ سر کوی تو دارد

 رز تو ندارم هوس دیگری

 

 هوسستي جان را ز راهيي قفسها 

 نشاطي و هن سودای کسستي ني سوی

 فرخنده بود آنکه بحالش عسسستي

کار بگسستي  عنقا نبود آنکه ش

 داني بکه وابسته دل وهمنفسستي

 ما را سر سودای دو زلف تو ببستي

 دلها ربه اخذ شهاب قبسستي

 چون مرغ جنانست و جهانش قفسستي

 نبود رز تو کس دیگری چون
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 هب لي امکل االنقطاع الیک

 رز تو ندارم بشب و روز من

 رز هک بذيل کرم و لطف تو

کار  با سخن پاک تو آید چ

 ه ردگاه تو را کار نیستبند

 دانش من دد قفس جان من

 مرکب دنیاوی جانست تن

 من هک بتنگ آمدم از خویشتن

 غیر فروغ رخ زیبای تو

 نجم تو دارد نظر احتراق

 دیگری نیست دگر ملتمس

 دیگری همدمي و همنفس

 دیگری نیست مرا دسترس

 دیگری حرف کم و شيب و بس

 دیگری زینکه بود شيپ و پس

 دیگری تن بودش هم قفس

 دیگری رفرف عقبي فرس

 دیگری بهر هچ باشم عسس

 دیگری نیست مرا مقتبس

 دیگری غیر تو کو داردس
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 ه روحانيدوش رفتم بدر میکد

 اانهم و ميخاهن کجهک من رند سیه

 چو من راه نشين مفلس بي پا و سری 

 میر ميخاهن خدایا بنماید مددی

  خمخاهن هوپیر ما گفت هب پیماهن

 رد ره یار ندارد خطر گمراهي

 محک قلب سلیم قلب شناسد ز سلیم

 ال همه عندا 
هي هيل   ایخواهج گر عبدالل 

 بود هک استاد گرانمای بگفتسخن آن 

مي و خنداني  
 با دل و چهره بس خر

 این فضل ز جاني بود و جااننيمگر 

  هک رسیده بسر و سامانيممدلل  

 هک مر این بنده رد آن دار کند ردباني

 ننهي دست اگر ات ندهي پیماني

 بحقیقت ربو ایدوست هک ات خود داني

 کاین بود از دم رمماني و آن شیطاني

 نست بخدا هست اگر انسانياهمه 

 حسنا رد پي ره هچ هک رواني آني
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 و نکردی رد روز کار کاری روزت دد 

 چون صعوه اوفتادی رد چنگ باز دنیا

 پودش و رد کارگاه هستي عشق است اتر

 ما سر بعشق سرمد داديم و سر خوشستیم

 ما رز يکي نخوانیم ما رز يکي ندانیم

  ما وحدتي و خلقيرد بحر صبغة الل  

 گر از خمار و مستي از روی صدق رستي

 نوری اندر حضور یابي رد ذات خویش 

 بار گناه غفلت از دوش جان بیفکن

 عشق ده جاليي ه دلت را باآئین 

 یا رب بلطف خاصت اندر حسن نظر کن

 چیزی بکف نداری رز روی شرمساری 

کاری   سیمرغ را هک یارد بنمایدش ش

  رد اصل و فرع ساری رز عشق نیست بالل  

 از شوق دان گر از ما اشکي دده است جاری 

 باقي و ربقراری ما رز يکي نبينیم 

 رب کثرت سرابي دادند اعتباری 

 چون ارب نوبهاری رب زار خویش باری 

  نور ربخوان اندر کالم باری الل  

 رب جان گرانتر از این بارت مبين باری 

 د باری ات رد حريم یارت بارت دهن

 کو را بجز تو نبود روی امیدواری 
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 دهن از عاشق و معشوق چرا باز کني

 هب بي بال و رپی بهوس راست نیاید هک

ل این مرحل   ه خوف ورجا  قدم او 

ت و خضر ره و 
 رد حد  سوا  بنیتهم 

 آهگ ای خواهج گر از سر  سویدای دلي

 اسم اعظم بیقینم نبود غیر یقين

 چو تو با موی سفیدستي و با خوی سیاه

 رد جواني اگر ای پور هب پیری ربسي

 حسنا آنچه هک از محرم اسرار دل است

 

 عشق هب بيهودگي آغاز کني سخن از

 رو هب عنقاء و اقف آری و رپواز کني

 از کنيباید از رتک سرت ربگ سفر س

 سان تثلیث رد انتاج نظر باز کني

 دو دلي را ز هچ رد کار خود انباز کني

 کي تو رب صدق و صفا آيي و احراز کني

 دور از راز و نیازی و همي انز کني

 بهمه پیر هک رد پیریت اعجاز کني

 حیف و صد حیف هب انمحرمي ارباز کني
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111 

 

 رد گذشتم ز ماه و سال همي

 ات بکي زخم بیکران خوردن

 همه اندر ره امکلستند

 ات بکي زري پای حرص و طمع

 با زعزیی بگفتگو بودم  

 گفتمش رپسشم بود بسیار

 ام گفتاگفتمش چیست چاره

 گفتمش رد عذاب هجرانم

 گفتمش میگدازم از رددم

 دل کجا رپسمگفتم از اهل 

 گفتم از ذوالجالل چون خواهم

 توهب کردم ز قیل و اقل همي

 ات بکي رنج بيهمال همي

 رز تو ای خواهج بيامکل همي

 بایدت بود پایمال همي

 این جوابست و این سوال همي

 گفت ما را بود مجال همي

 افرغ از شادی و مالل همي

 وصال هميگفت رد نعمت 

 گفت رو زند اهل حال همي

 گفت رد زند ذوالجالل همي

 گفت وقت سحر بنال همي
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 گفتمش بار میدهد گفتا

 گفتمش روز من بود اتریک

 ه دنیاگفتمش چیست شیو

 گفتم از خلق گو سخن گفت

 گفتمش پیشوای اقفله کیست

 گفتمش عاقبت هچ خواهد دد

 گفتمش رد کجاست صورت کشت

منفصل
 است گفتمش رد مثال 

 گفتمش دیدنش توان گفتا

 گفتمش شرط دیدنش هچ بود

 گو گفتم از عشق و عاشقي رب

کام دلم  گفتمش کي رسم ب

 آیدت تعال هميبانگ مي

 گفت چون شب نشد زالل همي

 گفت با مرد حق جدال همي

 کارواني است رد رحال همي

 گفت پیغمبر است و آل همي

 ل بود مآل هميگفت او  

 گفت رد عالم مثال همي

 گفت رد آن و اتصال همي

 ات نپنداریش محال همي

 گفت بگذر زین سوال همي

 گفت معشوق الزیال همي

 گفت چون نفس دد عقال همي
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 گفتم او را اشارتي فرما

گان چرا خسته  اندگفتم این خست

 گفتمش چیست حاصل این رنج

 گفتمش نیکبخت داني کیست

 ه حسن چونستگفتمش گفت 

 طانيد عید سل شب عید آمد آن عیدی هک باد

 گروهي افرغ از ره دو هن این دارند و ني آرنا 

 بچشم پاک بينشان بغیر از آشنای دل

وسيبقربان دل این فرهق یس قد    قد 

 مدان عید آزنماني را هک رب تن نو کني جاهم

 گفت کر باش و کور و الل همي

 گفت از بهر ملک و مال همي

 گفت هم وزر و هم وبال همي

 گفت ردویش بيخیال همي

 گفت من احسن المقال همي

 گروهي رد سرورند و گروهي رد رپیشاني

 بدل دارند با سلطانشان صد عید سلطاني

 ره آنچه رد نظر آید مبينندش مگر افني

 ينوران  صد خور بود روشنتر آندلهای هک از

 بود عید آنکه دور از خود نمايي خوی حیواني
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 بت رغمرا امشب دلي شاد است اندر گوهش

 شچرا خوددل نبادد آنکسي کردند تقدري

ر
 هچ غم ما را هک اندر رب نبادد شربت و شک 

 هچ غم ما را هک اندر حجره نبود انن و حلوائي

گارنگ  هچ غم ما را ز بي گلداني و گلهای رن

 هچ غم ما را هک دوريم از دیار و دوستان خود

 هچ غم ما را ز سر ربدن بتنهايي هک هم صحبت

 هچ غم ما را هک مهجوريم و اندر حجره محجوريم  

  استیشان نیستم از بي گلستاني هچ رد شيپرپ

 لطف بیشمار ازید بيچون زحسن خواهد 

 هک ميخواهد نماید ره زمان نوعي زغلخواني

 کتاب و ردس و دانش را زلطف حي سبحاني

 هک کام ما بود شیرین همي ز آیات قرآني

اني  بود ات انن و حلوای جناب شيخ رب 

 بود زره ارربع سید و انوار نعماني

 الهي اوستادی بادد و آاقی شعراني

 بود کشکول شيخ و مجمع االمثال میداني

یر دو رعافني  بود ات مثنوی و منطق الط 

 گلستاني ز سعدی و رپیشاني ز اقآني

ه بادد از اواهم شیطاني
 
 دل پاکي منز
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 راز دل با تو چگويم هک تو خود راز دلي

 سر سدره و رب طوبي و رب شاهق طور رب

 هک هب عنقای دل آید همه دمقبض و بسطي 

 ه ما دد حرمتبدرستي دل بشکست 

 ه بینايي نیستدل دنیا زده را دید

 دل يکي جدول ردیای وجود صمدیست

 مهبط کشتي جود تو بود جودی دل

 دل ار نیستي ای روز امید القدره لیل 

 منشور دل و نقش جمال است و جالل
 

 رق

 حسن بي سر و سامان و بسر منزل دل

 

 رپداز دل و سوز دل و ساز دليکار 

 رپ و آواز دليداهن و الهن و بال و 

 چو دفیف است و صفیفش هک بپرواز دلي

 آسفوان ببرد غم هک غم انباز دلي

 هک تو با جاه و جاللت نظر انداز دلي

 کش تويي آنکه هم انجام و هم آغاز دلي

 هک چو نوحش ز رد نَوح سرافراز دلي

 پس چرا روز و شب اندر ره ازعاز دلي

 چشم بد دور هچ خوش نقش نظر باز دلي

 جان باد فدایت هک سبب ساز دليدل و 
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 دوست بگو دوست هک یادش نکوست

 همچو الف رد همه آافق جفر

 ماه و ستاره است و فروزنده مهر

ي
 یکیست اسم فراوان و مسم 

 یاد خدا مشک داهنست و دل

 ه دل چو شود صیقليآئین 

 وصف دل و وصف خداوند دل

 الیقين
 

گاه هب حق  بلکه هب آن

 آوری آنچه رد آنحال بجا 

 از نفس قدسي روح القدس

 نگری نیست رز او اوست اوستات 

 از بلد و خاهن و اقلیم و کوست

 جوست کوه و رد و خشک و رت و بحر و

 آب يکي کوزه و جام و سبوست

 هخ هک داهن و دل تو مشکبوست

 بنگریش با دل تو روربوست

  يکي موبموستوقت مع الل  

 او بود اندر دل و دل اندروست

 ه وگتفگستخارج از حوصل 

 اهی و هوسترد حسن آملي این 
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 هب حقیقت ربسیدم ولي از راه مجاز

 هچو چهل سال ز سرگشتگي وادی تی 

 ه مرغ شبآهنگ هچ خوش آهنگستنغم 

م و خوش
 

 وقت سالک بسحرگاه سفر خر

 یار با ما اگر از لطف مدارا نکند

 نفس از بسکه لطیف است شود نفس همان

 هن رتا جنسي و فصلي است هک حد  داری و رسم

 امید است و نیاید بقلم دل رپ از بیم و

 روزگاریست گر ایدل نبود دمسازی 

 وحشت از خلق هچ داری هک خدایست انیس

 نشأتي را هک رد آن نشو و نمای من و توست  

 وقت آن دد حسنا طاري عنقای روانت

 وه هچ راهي هک بسي سخت و بسي دور و رداز

 بسر آمد ردی از رممت حق گشت فراز

 سوز و گدازدل رپ  هک بشب ساز کند با

 سر بسجده است و دلش همدم با راز و نیاز

 وای رب ما اگر از روزه ببالیم و نماز

 نشیب و زفراز هک بدو روی نموده ز

 آن بسیطي نتوان گفت هک داری انباز

 ور بیاید بقلم با هک نماید ارباز

 تو شکیبايي نما پیشه بدین شیوه بساز

ت از خلق هچ خواهي ز خدایست ازعاز
 
 زع

 مت نتوان زیست ربون آی ز آزبسال

 هن رعشیش نماید رپوازبسوی ال
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 گر هن کارت دلبری و غارت و یغماستي

 شاهد یکتای من ام ایگر هن شیدای تو

 ني هک من تنها ددم شیدای آن حسن آفرین

   اتر اتر زلف افشانت همي رد شکنج

 چون تو صاحب دولت حسن و بها رد روزگار

 هب هچ معشوقي هک خود هم عشقي و هم عاشقي

 امسالها رد جستجویت کوه و اهمون گشته

 ایهم دل و هم دلبر و هم جان و هم جاانهن

 هم ره و هم ررهو هم یاری و هم یاوری 

 ظاره و باطن تويي و اول و آخر تويي

 ش و عقل و نفس و لوح و کرسي و قلمرعش و فر

 

 پس چرا اینسان جمال خویش آراستي

 پس چرا جوش و خروشم رد دل شبهاستي

 ره کجا رو آورم صداه چو من شیداستي

 جهان آشفته اندر غلغل و غوغاستي یک

 من بچشم خویشتن رهگز ندیدم راستي

 وه هچ جادويي هک هم با ما و هم بي ماستي

 استيهمچو آن ماهي بدریا کآب را جوی

 هم انیس و هم مونس رندان بي رپواستي

ت اواليي و هم غایت قصواستي
 عل 

 يپیداست ای تويي آنچه هک پیداهست و ان

 جملگي از رپتو آن جان جان ربپاستي
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 ذات پاکت را هچ بتوان گفت کز روی مثل

 ني غلط گفتم هک نسبت را رد آنجا نیست راه

 کیستم من ات کنم دعوی عشق و عاشقي

کارآني افنیم هچ ميلذت   آید ب

 ایکام از شیریني حلوا هچ یابد بهره

 امتن چو ساحل دل چو ردیا یادت ای جاانهن

 جان هک از فیض حضورت مانده بي نور فروغ

 هستي و هستم ولیکن هستي و من نیستم

 من هک هستم وصف بینائي و داانئیم هست

 چونکه هستي من از آن هستي مطلق بود

 وصف قد و باالی تومن ندارم قدرت 

 دست افشان پای کوبان یکسر از باال و پست

 ای نسبت هب آن ردیاستيهفت ردیا قطره

کار و از اواهم و از آراستي  ربرت از اف

گان شیر آساستي  عشقبازی کار یکرن

 لذت دیدار خود ده بي کمي و کاستي

 یاد ذات پاک تو شیرینتر از حلواستي

 زاستياندرین ردیای دل ره لحظه گوره 

 ه مواتستينیست زنده بیشک اندر زمر

 ای از رپتو بیضاستيهستیم چون سای

 پس بود اصلي هک هم داان و هم بیناستي

ل هستيهاستي
 پس مرا وابستگي با ک 

 لیک دانم دلبرا بيحد  و مر  زیباستي

 یک زبان اندر ثنای ذات تو گویاستي
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 عشق ذاتي منت ای دلبر و دلدار من

 اتبیمراما هک از بيخود تو آگاهي دال

 اه کردی و آخر کار ما را ساختيجلوه

 سر رب آور از لحد مجنونک لیلي شناس

 مر رتا یک لیلي است و آنهمه جوش و خروش

 زاهد دیواهن را نيب مست غلمانست و حور

 ه انگور نیستمستم اما مستیم از باد

 انتوانستم ولي رد دست عين قدرتم

 دوست اقف قرباني قلب اقبل رد راه

 ایخوش آنمرغ سحر رد بوستان وصل یار

 ای شب شیرین بیا کاندر هوای کوی دوست

 مي نگوید مرد حق اسرار جان خویشتن

 آه آتش بار و سوز جان من پیداستي ز

  صحراستيمسکن و مأوای من این گوهش

 ایخوش آنکو همچو من از دست تو رسواستي

 نيب هک لیلي آفرینم شاهد یکتاستي

 جهان لیالستي آنکه او را یکپس هچ گوید 

 عارف فرزاهن مست خالق حوراستي

 جام رد دستم ولیکن از دگر صهباستي

 ام داراستيگر هچ ردویشم ولي دارنده

 اقف قرب اقب قوسين است او ادانستي

 از سر وجد و طرب رد نغمه و آواستي

 پیماستيمرغ شب آهنگ من رد شب جهان

 تي ان بخرد نگوید اممق الحمقاس هکات 
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 ره شبي کاحیا بیاد دوست گردد مر مرا 

 

ه  اش دارد بسي رمز نهانرد شکنج طر 

 یکطرف هم از گریبان افق آمد ربون

 یکطرف کف میزند رب کف همي کف الخضیب

 یکطرف اهال  و سهال  گوی میبادد سهیل

 یکطرف اکلیل گويي اتج فرق فرقدان

گاور است  یکطرف نیزه بدست رامح جن

 چرخ نیلگون دد قیرگوندیده از دیدار 

 ایگروه اختران ررهو چاالک و چست  

 چیه آگاهید از آغاز و از انجام خویش

 ه دنیای دار هستي آمد اینچنيننقش 

 آن شب قدر استي و آن لیلة االسراستي

 سر ربآورده هک گاه خلوت و رؤیاستي

 یار هم سیماستي ویدم وقت لقایگ 

 ه قمراستيکز جمال درربایش لیل 

 مشگری زرهه و زرهاستيیکطرف را 

 ه شعراستيیکطرف مست رثیا دید 

 یکطرف اندر زناع و کشمکش جوزاستي

استي  یکطرف هم ارژني اندر کف عو 

 کاین هچ غوغايي است رد این گنبد میناستي

 اندرین ره مر شما را با هچ کس سوداستي

 یا چو من ره یک ز خود بيخود رد این ردگاستي

 باالستي ات هچ بادد آنچه اندر عالم
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 اندرین معني هچ شیرین گفت میر فندرسک

 یک حقیقت شيب نبود رد همه ملک وجود

 آب یک آبست کز انواع الوان و ظروف

 من بجز یک اقمت زیبای هستي ننگرم

 نیستي شيب از يکي گر هچ رتا عقل است و هوش

 اینهمه نقش دالرای زمين وآسمان

 عقل خیره ماند از سیر رد اطوار وجود

 کن  اندیشه  دمي  عالم احسن   مرد نظا

 رد میان جمله نعمتهای بيحد  و شمار

 عاشق صادق بود آني هک از شوق و شعف

 دور کن از خویشتن ارهمن ما و مني

 سر بنه رب آستانش ات هک گردی سرفراز

 صورتي رد زري دارد آنچه رد باالستي

 گر هچ اسمایش ربون از حد  و از احصاستي

 ی الیحصاستيبینیش کاندر تعینها

 ای هک افني و گم اندر کثرت اشیاستي

 چشم و گوش و ينيب و احشایت و امعاستي

ت اوالستي
 جمله مرآة جمال عل 

 کاین هچ حکم و این هچ صنع و نقشه و انشاستي

استي
 
 ات هچ حسن است آنکه را این خاهن را بن

 عشق بادد آنکه یکتا نعمت عظماستي

 پاالستيدیدگانش رد ره معشوق خون 

 زآنکه جمله اوست دیگر ني من و ني ماستي

مناستي
 

 سرفرازان را تبارک اتج کر
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 ایخوش آن نیکو سرشتي کز سر سوز و گداز

 ه فرخنده رضوان وصلش را نگربند

 خویشتن را ده بدست صاحب دار وجود

 ایکه دوری از بهشت قرب زیدان مجید

بيح سنگ و آب و گل
تس
 ات نیابد گوش تو 

 تي بپای خویشتن از روی آبات هن بگذش 

 نبینم کنومن قیامت را بچشم خویش مي

 روی معرفت ه دل را زار گشايي دید

 جس نفست کن راهرمرغ جارنا از حضیض 

 آدمي جمله اشیا مظهر اسمای آدم و

ی ز پیر خویشتن دارم بیاد  بوالعجب سر 

 جام جم داری و جايي را نمي ينيب چرا 

استيرد حضور است و دلش گویا هب   یا رب 

استي را و رد ضر 
 شاد رد بأسا و رد س 

 ات هک یابي با هک اندر منظر و مرآستي

 عقل نبود آنکه داری انم او نکراستي

استيگوش نبود آنکه داری صخر  ه صم 

 وانکه رغق گردآب سیرت عمیاستي

 ایکه پنداری قیامت بهر تو فرداستي

ه یابي آنچه رد عنقاستي
 رد وجود پش 

 وج قدس سدره و طوباستيزانکه جایش ا

م االسماستي
 مظهر و مجالی خاص عل 

 گفت انسان معدن انواع گورهاهستي

 آفتابي و ولي رد ظلمت ظلماستي
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 گر هچ ره موجود اسم و مظهر اسم حق است

 بگذر از انم و سپس رد خود نگر ات کیستي

 یست   شمشیر چ  تن غالف و جان بود شمشیر ات

 ر یارسالک آواره را اندر ره دیدا 

گاری بایدت ایمرد بخرد این سخن  رست

 نفس تو اعدا عدو است و نگردد رام تو

 گر بدلسوزی ره خیرت هدایت مي کند

 بطن و فرج و عين و سمع و فکر و فم را حفظ کن

 اند از هفت ات هفتصد زهارگر هچ منزل گفته

 اهی انصوابخود هچ سودی بخشدت از گفت

 تن بباید رد خضوع و دل بباید رد خشوع  

گان و رعش رممن است دل  منبر افرشت

 را آیت کبراستي لیک آدم هست کو

 ات بکي رد قید الفاظ الف با اتستي

 خود غالفش گیر کز بیضاست یا صفراستي

 کي هوای گیر و دار محنت دنیاستي

 از نبي ربخوان هک خیر ارزاد التقواستي

 مار و اژرداهستي بدرت از شیر و پلنگ و

  اندر آن هدایت قصد وی اغواستيبالل  

 ات بیابي آنچه را رد راه او پویاستي

 گویمت یک منزل است آن نفس بي رپواستي

 کز چرا امروز سرما نیست و گرماستي

 گر رتا میل صعود عالم اعالستي

  احیاستيدل بدست آور هک دل سرمای
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 ا دل بود آني هک گیرد دمبدم فیض خد

 بود آني هک رد اطوار سیر خویشتندل 

کاهد بیشکي  ره هچ دد اشکسته از قدرش ب

 خاهن چون بشکست از وی میگرزید اهل بیت

 العالمين آنچه مرا   است رب  گو هک لل  

 خویشتن را وقف حق کن ات شود حق وقف تو

 نيب گدای خوهش چين ملک فیضش را همي

 گر ز خواب غفلتت بیدار گردی بيامگن

 ر خود میکوش زريا رد جهانرد حساب کا

 جمع کردی این و آن از باغ و راغ و سیم وزر

 دامن آزت فرا چين و سر آسوده دار

 از هم اکنون داعي حق را بحق لبیک گوی

 خاراستي ۀور هن آندل نیست سنگ رهز

 ه هيجاستيرد جهاد نفس شیر بیش 

 رت کاالستيرز هک دل چون بشکند ارزنده

 والستيخاهن دل دد شکسته منزل م 

 از صلوة و از نسک از مردن و محیاستي

 زان سپس ينيب خدایت چشم و دست و پاستي

 خوهش چين ردگهش اسکندر و داراستي

 دمبدم آنگه رتا فریاد وانفساستي

 با حسابست آنچه از سفلي و از علیاستي

 جمع پنداری و جمعت جملگي منهاستي

 دشمن آز است با تو رد پي ایذاستي

ستيور هن از رب    ارجعون رد پاسخت کال 
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 با صفات خویشتن محشور خواهي دد همي

 زین سپس مائیم و آنچه رددل کاشتیم

 قیر قیر است و نگردد شیر اندر عالمي

 ا گردد جدذاتي شيء رهگز از ذاتش نمي

 این هن من گويم هک حق فرموده است اندر کتاب

 دانش آن نبود هک مشتي اصطالحاتت بود

 عين الیقين ملک دل دانش آن بادد هک از

 نقل از لفظي هب لفظي کي امکلي آردت

 یستاقلي شيب ن  علم رسمي سر بسر رز قیل و

 نغز گفتار سنايي را شنو از جان و دل

ي رد کتاب خویشتن بنموده است
 حق تجل 

 نعمت رب  رحیم ه رپهست قرآن سفر

 بنگر آرنا مبتالی مالیاخوالستي

استي
 
 ني دگر ما را الي و ني دگر حت

 ای رد نشأه اخراستيآنچه رد این نشأه

ة
 المأواستي پس بدائم دوزخ یا جن 

 ره هک اینجا هست اعمي آنجهان اعماستي

استي
 
 گر هچ خود از حکمت اشراق یا مش

 جوشش اسرار حق را دمبدم شایاستي

 ای دوخ است کان حلفاستيایکه دل خوش کرده

 علم ني دانستن اعمال ما و الستي

 سا بود و انخواانستيه کل اننوی قبل 

 ای چشم دلش بیناستيلیک کو آن بنده

 صورت کتبیه پیغمبر واالستي
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 اهل قرآن باش گر مقصود تو حاصل نشد

 حیرت اندر حیرت اندر حیرتم از خویشتن

 گاه بیدار است و گاهي خواب و گاهي شادمان

 چیست نطفه چیست صورت کیست صورت آفرین

 بودني هک تنها صورت من موجب حیرت 

 گاه مرغ جانم از بند تنم آید ربون

 هين منم گوینده یا گوینده بادد دیگری

م ندارم آگهي  کیستم یا رب هک از سر 

 ردد ما را ني دهد اسفار صدرایش شفا

 ايمحیف کز عمر گرانمای ربی ان ربده

 دل هچ خوش داری بچیزی ات لب گور است وبس

 دل اگر بادد بسي سهل است روزه رد تموز

 و ریش کاو آساستي فالني ژاژخایگو 

 کیست این شخصي هک او را این قد و باالستي

 گاه ينيب دود آهش از دلش ربخاستي

استي  صورتي از آب یا رب این هچ معم 

 بنگرم آن نیز حیرت زاستيره هچ را مي

 کي مرا رد وصف آنچه بیندش یاراستي

 از سر انصاف گويي دیگری گویاستي

 فریاد و واویالستيزین مصيبت دائمم 

 ي عالجش از شفای بوعلي سیناستين 

 حاصل پیری و ربانيي ما ردداستي

 ای ربارد آن طلب کن بهر تو پایاستي

 حال ار بادد بسي کوهت شب یلداستي
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 شور گر بادد شود دشوار آسان همي

 اه را همي پیموده گیر    عشق گر بادد کتل

 قدسیان احسنت گویان با حسن دنتفگ دوش

 پناه بلندی و پستيای 

 ام را بنام تو انشاانهم

 بشنو ای دخت مهربان حسن

 گوش دل باز کن هب پند پدر

 ات سرافراز روزگار شوی

 دخترا روز بازیت بگذشت

 تن همي زنده ز اب و انن بادد

 

 سوز گر بادد هن بیم سوزش سرماستي

 مهر گر بادد همي خرزرهه چون خرماستي

 است این یا لؤلؤ الالستي نظمه رشت 

 ه هستيانخدای سفین 

 نمايم بدخترم اهدا مي

 جان حسن ای فدای تو جسم و

 پند شیرین سودمند پدر

 ه خاص کردگار شویبند

 روزگار مجازیت بگذشت

 علم آب حیات جان بادد
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 رد چنين روزگار آلوده

 سخني نیست اندرین ردگاه

 دختر پاک همچنان مريم

 پاک و پارسا مريمگر نبد 

 چون ز همزادگانش بهتر دد

 دامن پاک و پارسا باید

 افطمه آن مهين زن عالم

 گر با فرشته هم کالم نبود

 گر هن پاک و هن پارسا بودی

 گر هن پاک و هن پارسا بودی

 گر هن پاک و هن پارسا بودی

 گر هن پاک و هن پارسا بودی

 با خدا باش و باش آسوده

 الل  بهتر از ال اهل اال 

گان همدم  میشود با فرشت

گان محرمک   ي ددی با فرشت

 مارد عیسي پیمبر دد

 ات هب مهد پیمبری شاید

 گر هچ بُد دخت حضرت خاتم

 مارد یازده امام نبود

 کي هب افرشته آشنا بودی

 کي رد او سر  ماسوا بودی

 کي ز دیگر زانن جدا بودی

 چو پدر کي خدا نما بودی
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 شرد ره حق ره آنچه خواهي کو

 ره هک از حکم حق گرزیان است

 آنکه را جان با صفا بادد

 با خدا از هوای خود دور است

 رد سرانجام کار خویشتن است

 سخن انروا نمیگوید

گارش نيبچو حسن  زاده رست

 ای خداوند کريم کارساز

 ای تو جمله آرزواهی حسن

 ای تو اسطرالب و رمل و تخت من

 

 سخن از حق زن و دگر خاموش

 دستور دال دد آن استچون ز 

 رد همه حال با خدا بادد

 با حضور است و نور رد نور است

 و من است افرغ از اقل و قیل ما

 پویدقدمي انبجا نمي

 از بدی پاک ربکنارش نيب

 ام روی نیازسوی تو آورده

 ای بیادت اهی و هواهی حسن

 بیت بخت من فرد و زوج و شّل و
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 گر بود طالع زهاران جودهل

 علم خواهم از تو ای نیکو خصال

 نصرت ار چون قبض خارج داخل است

 اجتماعش فرقت و عتبه عتب

 اتصال و جمع اندر انفصال

 داانی غیبغیب خواهم از تو ای 

 ای تو اواتد من و اواتر من

 راز خواهم از تو حي الیموت

 وای رب من وای رب احوال من

 جان ما خود دفتر کل  حق است

م االسما هک آمد رد نبي
 عل 

ت هست وقف خاص و عام  دو نبو 

 دست ما و ذيل بای بسمله

 ني ز سطر و نقطه قرن الغزال

 بي مدد از تو تمامي باطل است

 بادد و لحیان لهبممره جمره 

 رد طریق عقله انکیسي عقال

 ني ز سهم غیب و سمت و ظل و جیب

 ای تو جفر جامع اسرار من

 ني ز اسطرالب بیت عنکبوت

 پای بند من دده آمال من

 مظهر حق است و از حق مشتق است

 نیست وقف خاص انسان نبي

 خاص  تشریعي و عام آمد مقام
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 این مقامي ات قیامت ای همام

 یعي بدون ارتیابلیک تشر

 مقامي را والیت حازئ است آن

 این دو را از یکدگر مي ده تمیز

 چون ولي اسمي ز اسمای خداست  

 او ولي دنيي است و آخرست

 پس مقامي باقي است و دائم است

 لیک چون نبود ز اسمایش نبي

 گو از والیت ات کنون   حال رب

 کار ای ردیغا روزگار روز

 بودرد جواني آرزو بسیار 

اقي بنزد اوستاد
 
 هگ بمش

 هست باقي و ندارد اختتام

 ختم دد رب حضرت ختمي مآب

ت جازئ است  پس ولي را این نبو 

 فهم کن از نقل و عقلت ای زعزی

 همچو دیگر اسمها بي انتهاست

 همچنانکه اقره است و افطر است

 مظهر اسم ولي اقئم است

 منقطع گردد چرا باشي غبي

 چونرتبت تو از مقامي هست 

 رفته از دست و نمانده روزگار

 وای دل کو غافل از دلدار بود

 این بود قد  الف و آن چشم صاد
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 گاه رد تحصیل فقه و رد اصول

 گاه سرگرم هب اسطرالب و زیج

 گاه تدریس اکر بود و اصول

 گاه رد تألیف و تصنیف کتاب

 دل باوافق و عدد همراز بود

 آمده عمر حسن اندر چهل

 وجد و سرورگفت رندی ز سر 

 آنچه هک من میدانم هچ عجب ز

 

 گاه اندر بحث ارباب عقول

 گاه رد مستحصله بوده است گيج

 گاه اندر رد  و گاهي رد قبول

 گاه رد فکر سؤال و هگ جواب

 با مجسطي واکر دمساز بود

 هست از عمر چهل ساهل خجل

 چشم بد از نظرم باد بدور

 اینچنين طارئ خوش الحانم
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 همه از دست دده و او دده است

 هن هک دور و هن هک زندیک بود

 مثل ماهي و آب است غلط

 جسم اندر نظرم عقل دده است

  هک چو من او گرددحاش لل  

 لیک چون عشق بجوش آمده است  

 عشق معشوق شود ماالمال  

 ال ررم آنچه هک عاشق گوید

 باز زان نکته هک رد دل بادد

 ردس عشق است و الفبائي نیست

 بحر مسجور يکي موج وی است

 دفتر عشق دل پاک بود

 اان و انت و هو هو دده است

 هن هک روشن هن هک اتریک بود

 هک بود ربرت از اینگوهن نمط

 ستزانکه عقل است چنين نقل دده ا

 اانی پیزريم هو گردد

 دل عاشق بخروش آمده است

 محو معشوق شود رد آنحال  

 همه را عشق موافق گوید

 هچ توان گفت هک لکشم بادد

 الیق او دل ره جائي نیست

 بیت معمور رپ از فوج وی است

 سر  او رد سر بي باک بود
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 کار عشق است و هوسراني نیست

 دیده از غیر خدا دوختن است

 این آتش نیست دلي بوهت ره

 آب و گلت خوش بادد دلت ار ز

 ظرف لغو است زمانت ببرم

 خوانمآنچه من دانم و من مي

خ افم است  طلعت عشق هچ فر 

 دهن عشق هچ شیرین سخن است

 شکن است عشق شکن رده طر  

  سر ره اسم و رسميلل  ا

 

 ای ربارد هب سخنداني نیست

 ردس سر باختن آموختن است

 ازش نیستاین س سری پوهت ره

 دلم از عشق رپ آتش بادد

 من بیک ظرف دگر مستقرم

ند و من میدانم  عشق میدا

 دل خاص و عام است نور چشم و

 سخنش نقل و نبات دهن است

  حسن اندر حسن اندر حسن است

  مهار ره طلسميالل  

 

ر
 حرم مطه 
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  سرور و روح سالکالل  

  ورای کل  کاملالل  

م مالئک
 محمود مسل 

 مسلوک و هم سلوک و هم سالک

 ره حکم هک داد ره دل آگاه

 اسمي هک رد او دوای ره ردد

 اسمي هک مراد آدم آمد

 سوداگر اگر رد او دل آسود

 مر همدم کردگار عالم

ر او
 دل رد حرم مطه 

 ره دل هک والی وصل دارد

 موسي هک هوای طور دارد

 حامي و ممای رد مهالک

 مراحل همهه سر سلسل 

ار مطاع رد مم  الکام 

 او مالک و ماسواه مملوک

 الل   اسم حکم سر لوهح

 اسمي هک روای مرهئ و مرد

 اسمي هک سرود عالم آمد  

 سودا همه سود دارد و سود

 کي هول و رهاس دارد و هم  

ر او
 گل گردد و هم معط 

 همواره هوای اصل دارد

 کي دل سر وصل حور دارد
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 ای وای مر آدم هوس را 

 رد وصل صمد رسد رصدگر

 ردگاه سحر مراد سالک

اه  لوح دل آملي او 

 ای غم تو غمام رممت دل

 نشاط حسن ای غمت مای

 غم تست خنک آندل هک خاهن

  بصرمخاک کوی تو سرهم

 ردد ده ردد تو مرا ردمان

 سر من رد ره تو پای من است

 

 را  مگس سگ کامه دل داد

 رد اسم احد رود سراسر

 دادار دهد علي مسالک

  الل  دارد صور مالئک 

ت دل
 هم  تو منتهای هم 

 انبساط حسن عين قبض تو

 بساط ماتم تست اندر سرخوش

 سفرم توهش تو ردد غم و

 امر ده جان من رتا قربان

 ردد شیرین تو دوای من است

 

                                  مناجات 
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 کیستي ای پدید انپیدا  

 بند تقدريتسر من پای

 دد قیل و اقلم حجاب حالم

 انم تو بهترین انیس حسن

 امره هچ هستم ز بوستان تو

 ای از کتاب تکوینمنقطه

 حسنت را بسوی خود میدار

 و میزان رد عدد یکسان بود
 

 حق

 ره هچ میزان است آن عين حق است  

 مصدری کو صرف عدل است و وسط

 

 کاینچنينت ز دل ددم شیدا 

 دل من رد کمند تدبیرت

 ردسها موجب ماللم دد

 تو خوشترین جلیس حسن یاد

  امره هک هستم ز دوستان تو

 دست پاک تو کرد تدوینم

  اش را ربوی خود میداردیده

 آری آنچه حق بود میزان بود

 ره دو از یک اصل مصدر مشتق است

 رد وی ني شططني بود تفریط 
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193 

 

 ره ندارد باطل اندر صنع حق

 رد قبال حق ظالل و باطل است

 رز حق اندر انفس و آافق چیست

 ينيب کاندرین ارض و سما استآنچه مي

 آدمي را حق و میزاني بود

 کیست انسان آنکه با حق است و داد

 گر نبودی آدم با حق و داد

 ای تو ربرت از جماد و از نبات

 امام اقفلهای امیر و ای 

 گفت سوفسطايي حق انشناس

 یا بقولش دار هستي باطل است

 چونکه حق است حق نبادد بي هدف

 حق بود میزان عدل ما خلق

 کان زهوق بي اساس و زايل است

 غیر میزان اندرین هن طاق چیست

 رب اساس حق و میزاني بپاست

 ات هک اندر راه انساني بود

 ور هن دیو و دد بود آن انمراد

 هستي را هچ ميبودی مراددار 

 ای تو ربرت از تمام ذی حیات

کایک راحله  منزل حق ي

 بادد اساسدار هستي را نمي

 یا حق است و مرادی حاصل است

 بي هدف عمر خود منما تلف
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 غیر آدم کیست ات بادد رغض

 ای کو پاک بادد از مرضدیده

 آدم آمد قبله و دار وجود

 آدمي کو قبله گاه عالم است

 ما مينيب رد صبح و مسااینکه 

 اند و اژداهیند و نهنگافعي

 پس ببين آن آدم نیکو نهاد

 باش رب میزان حق و اعتدال

 دال یک ره بیا ساز سفر کن

 یارت بار یابي مگر ات سوی

 دال بازیچه نبود دار هستي

 کیست ات بادد مر آدم را عوض

 جوره آدم بیند و رز او رعض

 سوی او اندر رکوع و رد سجود

 چنين افراد شبه آدم است کي

 جمله اشباه رجالند و نسا

 گرگ و بوزینه اند و کفتار و پلنگ

  کیست ات بادد مر عالم را مراد

 بو هک ره یابي بدان نیکو خصال

 ز ره هچ پیشت آید زان گذر کن

 یار یابي اهیدمادم جلوه

 همه حق است رد بازار هستي
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 بود آن بنده فیروز و موفق

 دال از دام و بند خودرپستي

 ای رد الی و رد گلچرا خو کرده

 نور است دال عالم همه الل  

گار بادد  رتا ات آئینه زن

 دال تو مرغ باغ کبریائي

 بنه سر را بخاک آستانش

 دال مردان ره بودند آگاه

 شب ایشان هب از صد روز روشن

 دال شب را مده بيهوده از دست

 هچ قرآن آمده رد لیلة القدر

 ارر رپ و قدر رپه بود آن لیل 

 نجوید اندرین بازار رز حق

  ستيرنستي همچو مرغ بي رپ

 گو هچ حاصل رد این الی و گلت رب

 بیابد آنکه دائم رد حضور است

 حجاب دیدن دلدار بادد

گاهن محرم سر  خدائي  ي

 هک سر رب آوری از آسمانش

 
 
 الل   ي معزبان ره يکي ائ

 دل ایشان هب از صد باغ و گلشن

 هک رد دیجور شب آبحیات است

 گشاید مر رتا صدرز قدرش مي

 هي حتي مطلع فجر سالم
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 دال شب کاروان عشق با یار

 رعوج اندر شب است و گوش دل ده

 دال شب بود کز ختم رسوالن

 خبر آورده آن استاد عارف

گاهن  دال شب بود کان پیر ي

 رد آن رویای شیرین سحرگاه

 باشدال رد عاشقي ستوار مي

 هک سالک را مهالک بیشمار است

ه ه ات شمس و مجر   دال از رذ 

 انداندر صراط مستقیمهمه 

 دال بادد امکل کل اشیا

 اگر تو طالب اوج امکلي

 بخلوت رازاه دارند بسیار

 هب سبحان الذی اسری بعبده

د صاحب قرآن فراقن    محم 

 هک علم الحکمة متن المعارف

 هب الهامي ربودت جاوداهن

 هک التوحید تنسي سوی الل  

 باشچو مردان خدا بیدار مي

 کردگار استبلي این راه راه 

 ره  رد باشند   خود باستامکل 

 هب فرمان خداوند علیم اند

 اکتوصول ردهگ معبود ی 

 چرا اندر حضیض قیل و اقلي
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 دال باید دهن را بسته داری 

 هک سالک را داهن بسته باید

 ام رد رهگذاری بنفشه دیده

 بگفتم از هچ سر رد زري داری 

 سراسر صنع دلدارم بهشت است  

 رممت رب غضب را دينشی سبق 

 هک این رممت نبادد زائد ذات

 ز ذاتي کوست عين رممت ایدوست

 بداند آنکه او مرد دلیل است

 اگر داني تو جعل بالعرض را 

 

 دال باید تنت را خسته داری 

 تن خسته دل بشکسته باید

 سرافکنده ستاده رد کناری 

 بگفتا ای حسن از شرمساری 

 بهشت است آنچه زان نیکو سرشت است

 يکي حرف عجب را  ندانستي

 هک ذاتش عين رممت هست بالذات

 نبادد غیر رممت آنچه از اوست

ت اصیل است
 
م عارض و جن

 
 جهن

 تواني نیک ردیابي رغض را 

 

                                                                      بهشت                                                                                                                                   
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 ز دنیای پلید ماست دوزخ

 جهنم را هن انمي و نمودی

 ز حال خویش با فرزندت ای باب

ی کآیت سبع المثاني است  بسر 

 حسن ات دد فنای ذات پاکش

ه شب باز نمودار دد  طر 

 باز ز خود رد تب و اتبم همي

  اربوی شب دل ربا گوهش

 وقت مناجات و حضور آمده

 فته شب باز جهان را گرچهر

 فشار مرگ و گور و رنج ربزخ

 اگر بد رد جهان از ما نبودی

 ردین باب از خدا و خویش ردیاب

 بسي راز نهان آسماني است

 هب از کبریت اممر گشت خاکش

 عاشق بيچاره گرفتار دد

 سوخته دل دیده رپ آبم همي

 میکند از دور اشارت بما

 گاه مالاقت و سرور آمده

 دل ز کفم باز امان را گرفت
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کایک بناز  چشمک استاره ي

 آنچه هک پوشیده لباس وجود

 ه یارم همهنیست مگر جلو

 باشایدل دنیا زده آرام 

 رب سر بيچارگي خویش باش

 ه بیدار خداوند باشبند

 گیت همچو هم و مهر فروزند

 راه خدا را نبود چیپ و خم

 حرف و خور و خواب اگر کم کني

 مظهر اسما و صفات است دل

 زبم جهارنا دل داانست شمع

 گر دل بشکسته بدست آوری 

 دعوت رمز است رباز و نیاز   

 سر بحضورش بود اندر سجود

گارم همهنیست   مگر نور ن

 رد طلب زاد سرانجام باش  

 دور ز شیطان بد اندیش باش

 بندگیش میکن و خرسند باش

 میدهدت روز و شبت بندگیت

 حکم خدا را نبود شيب و کم  

 با همه دل محرم و همدم کني

 ه ذات است دلیا هک خود آئین 

 جام جم است و همه رد اوست جمع

 ماهي مقصود بشست آوری 
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 حسنت نوش کن پند چو قند

 کیست مرد ستوده بخرد

 جان فزاید ز دانش و فرهنگ

 جاودانست و کاردانست او

 دانش آمد هب آسمان هنر    

 پیکرت زنده ز آب و ز انن بادد

گار شویچو حسن  زاده رست

 

 

 ره هچ هک هن پایاست فراموش کن

 آنکه جاني فزاید و ربهد

 مرد دانش رهیده از آرنگ

 ربرت از ره هچ گويم آنست او

 همچو خورشید و رزویش اختر

 علم آب حیات جان بادد

 گر رد این راه استوار شوی
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 شب عید است ای شيخ شبستر

 رد آمد از رجب خود لیله کز

 يکي مهمانت آمد از ره دور

 يکي از مخلصان آنجناب است

 حسن انم و حسن زاده بشهرت

 بشهر خویش بادد شهریاری 

 اگر خود پادشاه روم و چين است

     ز آمل آمده سوی شبستر 

 

 هچ عیدی مبعث یکتا پیمبر

 ز هجرت سال آمد ات هب غشفز

 هن موسايي ولي رد وادی طور

ه رد حضور آفتاب است  چو رذ 

 شهرتز شهر خویش آمد ات ب 

 هک دارد رد حضورت افتخاری 

 رد این ردهگ هک آمد خوهش چين است

 ربای شيخ و پیرش پور اختر

 

م هک ردشبستر1213رجب11ردشب
ي الل علیه وآهل وسل 

 رد جوار مزار   ه ق لیله مبعث پیغمبرخاتم صل 

ین یعقوب شيخ عارف محمود شبستری صاحب گلشن راز و پیرش حضرت شيخ بهاالد   

 هک از نسل پاک جناب مالک اشتر و قبرش قبله قبر صاحب گلشن است

 بسر ربدم بسرودم
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 هچ پیری خود ز نسل پاک مالک

 بشأن خویش ای پیر خجسته  

 همي دارد ز حق امیدواری 

 تو صاحبخاهن و من ميهمانم

 سعادت با تو ای شيخ زماهن

 یوسف اثني محبوب رتا ای

 گشتي هک از انفاس پاکش شاد

 چو جانت با حقایق گشت دمساز

 هک سراتسر همه راز است و گلشن

 اگر آنست سبک لفظ و معني

 ردین ردگاه خاموشي صوابست

 ز اشعارم بود بسیار روشن

 هک بُد یار علي اندر مهالک  

 نظر فرما بدین مهمان خسته

 رد این شب گیرد عیدی از تو باری 

 تو خود داني و من چیزی ندانم   

 راه بادد جاوداهنهمي هم 

 ین یعقوب  بدی پیری بهاءالد  

 ز دیو نفس دون آزاد گشتي

 سرودی آن سرود گلشن راز  

 بلفظ روشن و معني متقن

ي
 
 روا نبود چنو گفتن تمن

 هک نظم و نثر ما نقشي رب آبست

 هک بادد خار و خاشاکي هب گلشن
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گاهن  رغض ای عارف فرد ي

 مگر ات لطف آن یعقوب و یوسف

فمگر ات   یابمي رد این تشر 

 مگر ات اندرین فرخنده محضر

 هچ خوش از لطف خاص کردگاری 

 

 

 

 

 

 

 چو کودک آورم ره دم بهاهن

فراهند سینه
 ام را از تهل 

ف  ز شيخ و پیر او دست تصر 

 ای از پور اشترستانم توهش

یدش رسد امیدواری 
 هب ام 
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 اللیاليسالم الل  
 

  ما کر

 يسالم ای مهر ربج مهربان 

ي
 الهي هيئ االسباب حت 

 دلي دارم همي از شوق لبرزی

 الن  من هب یشفي رغامي

 ام خامزبان من زبون و خاهم

 فیا رب  اشرحن نطقي و صدری 

 دينشم باز آن پیر زماهن

ره من ریب المنون  ن م للد 

 

 علي من ال یغبن  ببالي

 سالم ای خضر راه آسماني

 از ورا من الیه قلب یسعي

ررزی تبرزی
 ربای شهر شک 

 قد اختار بها دارالمقام

 چگويم رد مقام آن دالرام

ي انطق في وصف بدری 
 لعل 

 دده تبگیر از تیر زماهن

 في فنون في فنون نفنو

 

 تبرزی   رد   دينشم   هک   الهي   حسن    محمد      سید     آاق    الل     آةي زبرگوارم      استاد     محضر    هب    ش  ه 12/11/1211     رد

است آن    از   قسمتي   ابیات   این   هک     داشتم   ارسال   انهم ای   است  دده   مریض   
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وائبواقه الل  
  من شر الن 

ت آن قدو
 ه خاصربای صح 

ق میدهم بهر شفایش  تصد 

 و یا استاذان عطفا  علینا

 اگر هچ سال اندر اربعینم

 اقلصرفنا الوقت في قیل و 

 گهي ربع مجیب بود دستم

م دو ات د  دز ظل مستوی قد 

 هب شرح کامل زیج بهارد

 دلي کو با خدایش نیست مأنوس

 رد این دو روزه گیتي مرد عاقل

  من خیر المثاربسقاه الل  

 کنم الحمد و اخالصقرائت مي

 زاده فدایشبود جان حسن

 افن  العمر قد ضاع لدنیا

 ولي عقل هیوالی خبینم

 النفس عن کل سؤال اجبنا

 گهي شّل رعوسم یار بودی

 ق را کار بستمگهي ذات الحل 

 

 ام بيخواب و بيخوربسي سر ربده

 

 



 

 
132 

 

 رغض ای اوستاد مهربانم

 بسي از خویشتن تشویش دارم

 یا مسائي مسيحا دم صباحي

نا من بعد ذلک  لعل  رب 

 رتا حشر است با استاد ماضي

  من کأس الکرامسقاک الل  

 طبیب عیسوی دم مگر ات آن

 فیا من انل ارداک حضوره

 یادی از این بيچاره میفرمای

ا جاءان االستاذ في قم  و لم 

اح من کأ  قداه س  شربنا ارر 

 خداحافظ بده دست مبارک

 فتاده آتشي رد جسم و جانم

 اه رد شيپ دارمهک میدانم هچ

 ردویشان دعائي
 

 نما رد حق

ي من مهالک
 ريینا ما ینج 

 م اقضيجناب حجة االسال

ي سالمي
 
غن عن  الیه بل 

 راهند مر مرا از هم  و از غم

 و یا من اردک اشراق نوره

 اخذت االرر من رب  العباد

  من کل  التصادمممااه الل  

القي الي سکرلها 
 
 یوم الت

 ببوسم ای مرا اتج تبارک
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 هک ار شعرم چنين ويپسته گردد

 القلم را بخوانم رقی 
 

 ه جف

 چارهخدیوا مر حسن را نیست 

 همي خواهد ز لطف الزیالي

د نفسه پیرویا
 

 من کر

 من افکند بدستها زماهم

 ألنها لحیة لدغاء

 من کان ذا رداةي و هوش

 زافلقرب منها لگد و گا

      ال یوجد في العالم الکبیر

 

 وجود انزنينت خسته گردد

 را  لعلمسر بئر ا بپوشانم

 مگر بادد دعاگویت هماره

 شفای عاجل سرکار عالي

وزخ جثیا  فلیقعدن في الد 

الهم
 فما هل الخوشي و الس 

 إن بگزد فعمرک فناء

هها باالستر الچموش
 شب 

 في رکوبها ردازو الحرف 

 شرري نماننداه من رزه
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اه بموئي  ان جاوزت عن حد 

 رب  نهیت بک من هوااه    

 والحسن یا ایها الهمادم

 يکي رپسید از بيچاره مجنون

 بشب میلت فزونتر هست یا روز

 ولیکن با شبم میل است خیلي

 همه عالم حسن را همچو لیلي است

گار انزنينش  همه رسم ن

 و داللند همه سر ات بپا غنج

 

وء ارة بالس  ها ام 
 
 افن

 بدبخت من ال يترس اذااه

 في عجب من هذه المرادم

 هک از عشق لیلي گشته دل خون

 بگفتا گر هچ روز است روشن

 هک لیل است و بود همنام لیلي

ي است
 هک لیلي آفرینش رد تجل 

 همه همنام لیلي آفرینش

 دلبری حد  امکلندهمه رد 

 

 حسن  و   مجنون                       
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 ه  حسن و بهایندهمه افرشت 

گارستان عالم با جاللش  ن

 چو حسن ذات خود حسن آفرین است

 بسر  من بسي راز نهفته است

 اگر مجنون حسن را دیده بودی

 آیا هب تولیدست انتاج قیاس

 یا رریان عادت خدائیست

قين است
 قولي هک گفتار محق 

 

 ه ازید نمایندهمه آئین 

کایت مي  نماید از جمالشح

 جمیل است و جمال او چنين است

ت نطقم بخفته است    ولیکن قو 

 بعقل خویشتن خندیده بودی

 یا رأی اعدادش بود اصل و اساس

د توافیست  رزوم هن مجر 

 اعداد حقست و هن آن و اینست

 

 انتاج  قیاس
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ات                   بعد از حصول جمل   ه معد 

 هچ رری عادت خطا ددیدست

 قولیست شيخ کرده نقل و نقدش

ماتست  هجيتن صورت مقد 

 شيخ اجل فرمود بي اساسست

مات رد شّل قیاس  آری مقد 

 رد زند صدرا نظری مقبولست

ت علم هب   مطلوبست ردیا قو 

 رد زند انظم رأی شيخ و صدرا 

 هم رأی آن هم رأی این تمامست

 با منطقي از صاحب شفا گو

 عالم قدسي بود اافضات از

ت اعدادی کجا تولیدست
 عل 

 صاحب اسفار فزوده عقدش

 چون خاهن کز چوب و دگر آالتست

 زريا هجيتن الزم قیاس است

 علل مادیش بود بي التباس

حاد عاقل و م 
 
 عقولستکز ات

 علم مقدماتش ای صاحب نظر

 ره یک بود بي شبهه صدر آرا  

 رز اینکه ره یک را دگر مقامست

 رد حکمت از صدرای ذوالبها گو
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 گاه ملکوتست دلت بيخبری جلوه

 ار خداجوی و خداخوی ددی بیشک و ریب

    کبر علم رسمیت حجابت دده زین مای

 آدمي گر ادب آموز و ابد اندوزی

یست هک از لطف خدا ایدل آن علم 
 لدن 

 هب رضا باش هک رضوان بهشت است رضا  

 کیست مانند تو فرزند کريم االبوین

  عشق وادبوقت آنست هک رد مدرهس

 یک ردختست نظام ازلي و ابدی

 ذات یکتای وجودست و شئون صمدی

 هب حسن آنچه هک دادند ندادند مگر

 عشوق رتا کو ارثیم ه هن از جلوور 

 جانت از نور و ضیایست چو شمس و قمری

 رپی هک ابوالهول خالیق ددی از انس و  

 ور هن یک جانوری نیست چو تو جانوری 

 کبریايي دهد اندر صغری و کبری 

 این دو روز است چو دريوز و رپی

 نفس کل ماردی و عقل کل او را پدری 

 ردس عشق وادب آموزی وعلم وهنری 

 آدم او را ثمر است و هچ گرامي ثمری

 رز خدا نیست ردین کشور هستي دگری

 همه از اکش بصر بوده و آه سحری

 جلوه گاه ملکوت                           
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ات  رباعی 
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 ربا مجازی نبوداین خلقت دل

 خاموش نشين و حرف بيهوده مزن

 

 اممن مات قد و اقمت موزون تو

 حاشا هک بگویمت تو لیالی مني

 

گارا   مينو است يکي سای روی تون

 خورشید و هم و نجم تو یکسرافرشته و 

1/1/21 

 ایدل غم دوست از دو عالم خوشتر  

 چون خاتمت امر هب آشفتگي است

 حق است و حقیقت است و بازی نبود

 جای سقط و زبان ردازی نبود

 

 اممفتون جمال روی بيچون تو

ا من  امدل باخته مجنون تو ام 

 

گارا  خوبان همه یک رپتو  خوی تو ن

گارا دارند هوای سر   کوی تو ن

 

 یک زخم وی از زهار مرهم خوشتر

 رد افتحتش ردهم و ربهم خوشتر
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 این دار وجود را نهایت نبود

ت او
 خود غایت او نیست مگر عل 

 

 آرام حسن هک راه بس دشوار است

 گويم بمثل خسي کند سیر محیط

 

 گفتم هک مگر دست دهد بیداری 

 بیداری و دیداری ما بود هوس

 1/1/19جمعهصبح

 یک ده و دو هک جمله روحید همه ای

 افتاده بقلزم فنائیم و شما

 این صنع عجب بدون غایت نبود

 رز این سخن از روی ردایت نبود

 

 اه هک رد ره رهوار استبس گردهن

 گامي است ز کار دل هک با دلدار است

 

گاه رسم بدولت دیداری   وان

 افتاد تن از کار و نکردم کاری 

 

 همهاز صبح ازل مست صبوحید 

 رب کشتي کائنات نوحید همه
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 دل رپ زهوس بود و يکي سود نکرد

 باید هک ز ما انم و نشاني هن بود

 

 ايم رد ردک مقامعمری گذرانده

 ني ردک مقام حاصل آمد ني رتک

 

 هما جدولي از بحر وجوديم هم 

 ما مظهر واجب الوجوديم همه

 

 ات مست ز صهبای واليي ایدل

 ات همدم مصحف و دعايي ایدل

 آرنا هک خداوند بفرمود نکرد

 داني هک چرا نشد خدا بود نکرد

 

 غافل هک بود مقام رد رتک مقام

 کسیم اولئک کاالنعام پس ما هچ

 

 ما دفتری از غیب و شهوديم همه

 افسوس هک رد جهل غنوديم همه

 

 ه رضايي ایدلات صاحب رتب 

 خوش باش بسنگر خدايي ایدل
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 گر شمع فروزان شبستان توام

 خروشان نیستان توامگر شیر 

 

 رد ظلمت شب سیر سماوات خوش است

 اندر دل شب ز دل ربآوردن آه

 1291رمضانششمشب

 از سود و زیان گذر هک باید گذری 

 خود را هچ کني هک رزهن تست خودیت

 23/2/19شنبهشب

  رارهو حضور و ادب استسرمای

 انچار بود ررهو ازین چار اصول

 

 ه بستان توامگر بلبل شورید

 گریان تو انالن تو خوااهن توام

 

 رد خلوت شب زبم مناجات خوش است

 رد بارهگ اقضي حاجات خوش است

 

 از ره دو جهان گذر هک باید گذری 

 از رزهن جان گذر هک باید گذری 

 

ت و دیگر طلب است
گاه يکي هم   آن

 ور هن بمراد دل رسیدن عجب است
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 دیدی حسنا ز خویش آگاه نئي

 سحرگاه نئيدیدی حسنا مرد 

 

 ات رد کار استزددی بدرون خاهن

کار خود بیدار است  تو خفته و او ب

 

ه و تشویش چرا   رد راه خدا غص 

گاهن ددن ز آشنا یعني هچ  بي

 

 از حرف کسي رسد بجايي رنسد  

 رد بحر خسي رسد بجايي رنسد

 دیدی حسنا حریف این راه نئي

 ور هن ز هچ رو قبول این ردگاه نئي

 

 نچه ز اندک و بسیار استزددت ز تو آ

 چیزی شود عائدت بسي دشوار است

 

 ای حرفي از کم و شيب چرا گر بنده

گاهن ددن خویش چرا   یا آنکه هب بي

 

 بانگ مگسي رسد بجايي رنسد

 ره بوالهوسي رسد بجايي رنسد
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 از آمد و رفت روز و شب پیر دديم

 یک عمر پي ردس دویدن این بود

 

 رد فکر شباهن روح نیرو گیرد

 رد فکر نشين هک مرغ وحشي دلت

 

 از مردم دیو و دد ربیدن هچ خوش است

 بي دیدن چشم و راه پیمودن پا

 1/1/19وشنبهدصبح

 ره کس هک هوای کوی دلبر دارد  

ه ار بنشیند  ور هن بهزار چل 

 گیر دديمکاری رنسیديم و زمين

 ه جهل زبنجیر دديمرد سلسل 

 

 چون ماه ز آفتاب رپتو گیرد

 ن جانب مينو گیردرپواز کنا

 

  خلوت آرمیدن هچ خوش استرد گوهش

 سیر دو جهان کردن و دیدن هچ خوش است

 

 از سر بنهد ره آنچه رد سر دارد

 سودش ندهد هک نفس کافر دارد
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 آخر حسنا ز خود نکردی سفری

 آخر ز ردخت خود نبردی ثمری

 

 حساب التوهب از ره هچ هک هست بي

 ه بي قربتحتي ز نماز و روز

 

 ام اگر دگر کیشم بادمهر تورز 

  لطف تو مبادا هب سرمرز سای

 

 ای آنکه بجز تو انم هستي نبود

 سر مست ز جام باده مهر توايم

 آخر هب حريم دل نکردی گذری 

 رز اینکه رد افواه خالیق سمری

 

 از ره هچ هک میشود حجاب التوهب

 چنگ و رباب التوهب از التوهب چو

 

 باد راحت همه رنج و نوشها نیشم

 گر یک سره ماسوای تو خویشم باد

 

 ما را بدرت رداز دستي نبود

 مستي بود این و باز مستي نبود
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 دلبر هک تويي ز رز تو دل ربدارم

 ای از طوبي عشق تو شوم  ار شاهخ

 

کار مي  باید کردرد خلوت شب ش

 باید ربددل را هب حريم یار مي

 

 گفتم هچ بود معني دل ای دلبر

 گفتم هک هوس دیدن روی تو مراست  

 

 گفتم هک مگر شود بیائیم بسوت

 دیديم هک رز سوی و روی تو نیست

 دل را چکنم ات چو تو دلبر دارم

  خود زهار کورث دارمرد سای

 

 باید کرداز بوالهوسي کنار مي

 باید کردیار مي تن را بفدای

 

 گفتا هک بود لوح معاني و صور

 بي بنگرآن لوح بخو گفتا هک رد

 

 گفتم هک مگر دست دهد دیدن روت

 یعني هک ز کوی تو رسیديم بکوت
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 آخر حسنا کشت رتا حاصل کو

 دل داده هب عاجل آنچناني هک مپرس

 

 با یار هب خلوتي بگفتم

 حاجت هب اشارتیست ما را 

 

 زنهار دال ز نفس رزهن

 با خلق خدای مهربان باش

 

 گر هچ همه از توميي مشتق ایدوست  

 قیقت است و تقیید نموداطالق ح 

 يکي غافل کو هشیار اگر تويي

 پس ساز سرای ابد آجل کو

 

 کای رپتوی از تو مهر خاور

 رته گفتا لب خشک و دید

 

 کو ارهمن است ني ربهمن

 دشنام مده ولو بدشمن

 

 ماميي مقید و تو مطلق ایدوست

 این نکته مرا هست محقق ایدوست
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 آني هک تويي ما هب امکلش رنسیم

 هک تويي ما هب مثالش رنسیمآني 

 

 ز هجرانت دل دیواهن دارم

 هب امید وصالت ای گل من

 

 رد کارهگ انس هن اتر است و هن پود

 گر بگذری از کثرت اواهم و قیود

 

 خاک وطنم بستر و بالين منست

  عیش است زمامشیری هک مرا مای

 آني هک تويي ما هب وصالش رنسیم

 مآني هک تويي ما هب خیالش رنسی   

 

 بصحرای غمت کاشاهن دارم

  مستاهن دارمچو بلبل انهل

 

 رد بارهگ قدس هن غیب است و هن شهود

 اه نمودينيب هک يکي هست و دگر

 

 حب  وطنم ز مهر و آنيي منست

 خاک شیرین منست آن شیره آب و
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 رنفتم بیراه ه عشقم ودلداد

 رد ره هچ نظر کنم منيبن رز عشق

 

 رتا هشدار هک رز تو رزهني نیست 

 این دم هک رد آني هب غنیمت میدار

 

 با خلق خدای مهرباني هچ خوش است

 تقوای رد این سرای افني هچ خوش است

 

 ه زیدان بودنباید حسنا بند

 چاره نبود ز زیستن با مردم

 راهي بجز این نیست خدایست گواه

 ة اال  بالل  ال قو   ال حول و

 

 رز نفس پلید دشمني نیست رتا 

 دني نیست رتا بگذشت و دگر آم

 

 بي جاه و مقام زندگاني هچ خوش است

 آنگه بجهان جاوداني هچ خوش است

 

 از ارهمنان سخت گرزیان بودن

 هم از همگي همیشه پنهان بودن
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 رد کوی مرق آیت زیدان دیدم

 از رتبت پاک خواهج بابا افضل

 

 

 

 

 

 

 

 

  رضوان دیدمرد کوی مرق روهض

 از فضل خدا فیض فراوان دیدم

 

 

 

 

 

 

 

  تعالي علیه تشرف یافتمافضل رضوان الل    بابا  زبیارت  کاشان  مرق   رد  ه ش13/11/1213شنبه        
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 رتجیع بند
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 رد شبي حال بود و بیداری  

 سحرهگ آنشبرد خجسته 

 ام انگاهسر بباال نموده

 لشکر بي شمار استاره

 ام کهکشان و رب ساوشدیده

 گفتم آن خندق است و آن حیدر

 یکطرف ایستاده قیقاوس

 ملتهب بود آنچنان گويي  

 بود قنطورش سلحشورش

 قوس آنسان امکن گرفت بدست

 

 گری بود و حضور و اذکاری 

 از سرا آمدم ربون باری 

 متحیر ز صنعت باری 

 ماه میکردشان علمداری 

اری   حامل رأس غول غد 

 باری د عبدوووین سر عمر

اری   سهمگين رزمجوی جب 

 ه انری دم او بود شعل 

ه اتزی سپاه ساالری 
 یک 

 صد چو آرش غالم او آری 

 

 بسمه تعالي       

 ه ش1213شهریور        رتجیع بند               ه ق1211سنه1ج
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 چنانک مثل جوزا کمر ببست

 شیر از هیبتش ستان گشت

 زرهه از صنج زرهه ميبردی

ا بدست   ه شالقدست عو 

اری   ارژني ربگرفت جب 

 عين ثورش بفن  جاسوسي

 همه چالشگری و چاالکي

 همه با نظم خاصي و رتتیبي

 همه صف بسته و کمر بسته

حد رو بجانب واحد
 
 مت

 من ردویش ره نشين گدا 

 ات هک دد دیدگانم از دیدن

 بده مگر اتری کمر او 

 همچو رب آب حوت مرداری 

 رامح از نیزاهی بسیاری 

ا بدست او ماری   یا چو حو 

اری 
 
 چوبدستي بدست نق

 رد کمين همه هب عیاری   

کاری   همه خورنزی روز پي

 همه رد حد  خاص و معیاری 

 همه رد حالت خبرداری 

 مت فق ره يکي پي کاری 

 بنظاره ستاده بسیاری 

 ه انامید بیماری دید
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 ی پاک آفرینندهگفتم ا

 دل ندارد ره آنکه  این ردگاه

 دست ما گیر و واراهن ما را 

 دلم آمد هب اضطراب آندم

 آنچناني هک زن بدرد مخاض

 اکش از دیدگان من گويي

 عشق دستم گرفت رد آنحال

 گفت کای نو رسیده فرزندم

 همه یار است و نیست غیر از یار

 پس از آن رو بسوی خاهن ددم

 هو تشن همچو مرغ گرسنه 

 

 هست شاهي رتا سزاواری 

 شب ندارد حضور و بیداری 

 از گران جاني و سبکساری 

 من هچ گويم چگوهن پنداری 

 گاه شیون کناد و هگ زاری 

 آب از انودان دده جاری 

 همچو مارد بداد دلداری 

 وی ز اخالق انروا عاری 

 واحدی جلوه کرد و دد بسیار   

ی خود رواهن ددم  بمصال 

 مداهن ددپي تحصیل آب و 
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گاهن معشوقم  رد حضور ي

 گاه اندر رکوع و گاه سجود

 آتش عشق آنچنانم کرد

 باز رد التهاب آمد دل

 کاش رد آن زمان بي اتبي

 وجد آمد چنانکه پنداری 

 هبند بگسسته وز قفس رست 

 آمد ه انبیا هب شيپسور

 رپتوی از جمال جاانرنا 

 رو هب اقلیم عشق آوردم

 چون بسلطان عشق رو کردم

 ه یار است و نیست غیر از یارهم 

 عاشقاهن سر دو گاهن ددم

 از سر شوق عاشقاهن ددم

 سر و پا آتش و زباهن ددم

 همچو کودک پي بهاهن ددم

 واصل ملک جاوداهن ددم

 مست چنگ و مي و چغاهن ددم

 رپ زانن سوی آشیاهن ددم

 رغق نورش رد آنمیاهن ددم

 من بي پا و سر نشاهن ددم

 ددم وز همه روی رب کراهن

م هب این رتاهن ددم  
 مترن 

 واحدی جلوه کرد و دد بسیار
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کارا دد  پس دم گرگ آش

 از نسیم صبای عیسي دم  

 یا بصورش دمید اسرافیل

 از نهيبش بلرزه از یکسو

 کاندران حال بوالعجب گفتي

 سوی دیگر هم از طیور و وحوش

 الوحوش حشرت تکوري

ن اذان مي
 
 دنتفگدو مؤذ

 یاآن بباالی مأذهن گو

 آن هب تکبیر گفتن و تهلیل

وس وح گفتن و قد 
 وین هب سب 

 ني مؤذن فقط بذکرش بود

 ات سپید و سیاه پیدا دد

 اه دسته دسته احیا ددمرده

 رزيختس زبرگ ربپا دد

 همه اشجار باغ و صحرا دد

 کایت زرزلت هویدا دد

 رپ ز آواز و رپ ز غوغا دد

 همچو والشمس و ضحيها دد

 جا ددکز فصول اذان دل از 

 وین بصحن و سرای خواان دد

 بهر اعالم خلق باال دد

 با طیور دگر هم آوا دد

 دني خروش از خروس تنها د
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کان  غلغله رد عوالم ام

 ره يکي از امکل توحیدش

 همه یار است و نیست غیر از یار

 ا پس دده رایت ظفر پید

  ممرا رایتي نوع الهل

 چون دم گرگ گشت انمرئي

 افقسر ربون کرد از کنام 

 طلعت حور را يکي مظهر

 ید بیضای هور ات بگرفت

کارا قیام بنموده  آش

 ما رتاه بهذه النشأة

 از سر عقل ات هیوال دد

 با زبان فصيح گویا دد

 واحدی جلوه کرد و دد بسیار  

  بیضااز طلوع طالی

 رایتي جنس لؤ لؤ ال ال

 بعد چندی ز منظر و مرئي

 آتشين آهوی فلک پیما

 مجليآیت نور را يکي 

 ه تیره از رخ غبرارپد

 یوم تبلي السرارئ اشیا

 فهو ظل  داره االخری
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 دلبریها نمود از یک سو

 گردن افراشت هم از سوی دگر

 دست داود باد پوشانید

 

 ره يکي مظهر است اسمي را 

 همه مشتق از يکي مصدر

 همه رد حکم ذوالمنن تسلیم

 همه عاشق هب ذات یکدیگر

 ه عشقهمه رد آستان کعب 

 يکي رد مقام خود انطق ره

 همه یار است و نیست غیر از یار

 دامن ارغواني صحرا 

 اقمت زعفراني کواه   

 زره سیم خام رب ردیا

 فیه آیات رهب  الکبری 

م االسما
 از اسامي عل 

 همچو از قول اقئل و اقال

 همه رد کار خویشتن کوشا

 آن يکي وامق و دگر عذرا 

ي االعلي
 گرم سبحان رب 

 ان خاص خدا هک ایا بندگ

    واحدی جلوه کرد و دد بسیار
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 گفتمسالیاني مجاز مي

 رو بقبله دوال و راست ددن

 موی عاریتي اقرع را 

 گرم رد قیل و اقل دنیا را 

 آمدمردک از شام و کوهف مي

 آنکه را سبحه بود و دستاری 

 وانکه را رطب و یابسي گفتي

کار  عنکبوتي مگس نموده ش

 انم دانش هب مشتکي الفاظ

 ات رسیدم بمطرب و ساقي

  هک گشت معلوممممدلل  

 بعد از آن رد دل سحرگااهن

اهتي رداز مي  گفتمرت 

 گفتمانم او را نماز مي

 گفتمجعد زلف ایاز مي

 گفتمعالم سرفراز مي

 گفتممنش اهل حجاز مي

 گفتمزاهد اهل راز مي

 گفتمبا ولي هم طراز مي

 گفتمباز  مي  رره همسر 

 گفتمهچ انز ميبا هچ کبر و 

 گفتمبا هچ وجد و هچ ساز مي

 گفتممجاز  مي سالیاني 

 گفتمبا هچ سوز و گداز مي
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 همه یار است و نیست غیر از یار  

 زنگ دل را زدای ات یارت  

 همتابخدای علیم بي

 گون نفسانيخواهش گوهن

 دد خدابینیت ز خودينيب

 تو بهشت و جهنم خویشي

 من هب یارم شناختم یارم

 حسنا با مراقبت سر کن

 اه دنیاندرین یک دو روز

 خواهيوای رب تو اگر هک مي

 سر تسلیم بایدت بودن

 واحدی جلوه کرد و دد بسیار  

 بدهد رد حريم خود بارت

گارت  حاجبي نیست غیر زن

 کرد رد دام خود گرفتارت   

 رفت دینداریت هب دینارت

 هک بود اسرارت ات هچ خواهد

گار پن  دارتني هب نقش و ن

 ات هک یارت شود خریدارت  

 رنساني بخلق آزارت

 گرم داری بخویش بازارت

 گر زبارت کشند رب دارت
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 گر هچ بسیار تو بود اندک

 بضرورت سخن همي باید   

 منطق قدس وحي قرآني

 هم دلت یابد و هم زبان گوید

 همه یار است و نیست غیر از یار

 

 

 

 

 

 

 ز اندکت میدهند بسیارت

 ور هن ينيب زیان گفتارت  

 گر ز خواب کناد بیدارت

کارت  بي ز چون و چرا و ان

 واحدی جلوه کرد و دد بسیار
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 پند انهم فرزند
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ل انهم انم زیداان  او 

 همه رد ممد و مدح او گویا

 نبود رز شئون نور خدای

 همه اعیان عين اطوارش

 و صرف صواب
 

 حکم او محض حق

 بترازوی دانش و داد است

 همه سویست روی رخشانش

 ماه و مهرند و آسمان و زمين

 نیست رز انمهای نیکویش

 و قیوم و خالق و رازق حي  

 اقرد و عالم و سمیع و بصیر

ک دده است عنواان  هب تبر 

 ز جماد و نبات و حیواان

 کثرت ماسوی زهي شاان

 رد همه عين متن اعیاان

ت است و رباهان  
 قول او حج 

 حق و میزان بوزن میزاان

 همه جا نور او ردخشاان

 از فروغ رخش فروزاان

  و خواه رمماانالل  خواه 

 مؤمن است و سالم و دیاان

 انظر و انصر است و غفراان

 پند انهم فرزند
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 واهب و معطي فقیرانست

 غافر و سارت است و افطر کل

 بشکند دل هک جا کند رد او

 یکصد و چهارده ز اسمایش

 همه را باز یاب رد قرآن

 آنچه قرآن بگفت رباهنست

 ه زیدانسفر شچیست قرآن 

 رد دو عالم بذات حق سوگند

 ره یک از ما بقدر خویش خورد

 ره هچ از آن خوری نگردی سیر

 ات سازی اشتهايي هک طعمه

 کلمات وجودی نوریش

 مأمن و معقل رپیشاان

اان
 
 کاسر و جارب است و حن

 آنش اشکستن اینش جبراان

 اهی قرآانعدد سوره

 ره يکي را زهار چنداان

 وانچه رباهن بگفت رعافان

 ايم مهماانما رب این سفره

 مثل این سفره نیست خواان

 روزی جان خویش از آان

 بلکه میلت رسد هب غلیاان

  را بیک آانی الل  سوما 

 نپذريد نفاد و پایاان
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 نور حق است رد فرا راهت

 مر وعای علوم انساني

  ز صنع سبحانيلوحش الل  

 صورتي میدهد هب ماء مهين

 خواهي ار وصف حال خویشتنت

م معرفت بود قرآن
 سل 

هتو ازی   اه رسي ات رعشن پل 

ی هک قلب را یابي  ات بحد 

 بگزاف این سخن نمیگويم

 اتوسعت سیر تو است رد خاهن

 فسحت سیر تو است رد جانت

 از رد سیر انفس و آافق

 بهر تمیز توست فراقان

 بیکرانست و حد  و ساماان  

 عقل ماتست و نفس حیراان

 کون جامع شود رد اکواان

 شرح ابسالي و سالماان

کاان یک  بیک آیتش بود پل 

 بلکه ما فوق رعش رمماان

 عين قرآن کتاب تبیاان

ت مرا است اذعاان
 هک هب حج 

 هگ هب داالن و هگ هب ایواان

 هگ هب ربجیس و هگ هب کیواان

 بو هک گردی ز اهل دیواان
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تي و سفر بکن از خود  هم 

 هب یقين اسم اعظم است یقين

 بمقامي کسي ز کش رنسد

 نخواهد ددیقين  هب یقين بي

 همه اسمایش اسم اعظم اوست

 یک بیک را لسان مفتاحي

 همه ابواب رممتش باز است

 هب مثل هستي است ردیايي

 ما سوی ره يکي از آن ردیا

 ره کس از جدول وجودی خود

 از ره لطف خویش فرموده است

 حکمتش حکم کرد کاین هس بود

 ات هب ينيب مقام انساان

 ایخوش آنکوست اهل ایقاان

کاان اندر  آن نیست وهج ام

 آخر االمر مرد میداان

 ره يکي را علو  و سلطاان

 بهر فتح علوم وی داان

 نبود حاجبي و ردباان

اانقطره  ای ازوست بحر عم 

 جدولي هست خرد و کالان  

 مند است انس یا جاانبهره

 خلقت عقل و نفس و شیطاان   

کلیف اقبل آ  انبهر ت
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 بو هک سیمرغ نفس از قفسش

 دد اسیر سجن تنشجان با

 حیف یوسف بچاه و زندانش

ق جانست
 سجن رنگ تعل 

 یا هک تن صیصیه است یعني ژد

 ات ردین ژد ز راههای قوی

 یا فرارت از سجن و ژد آمد

م روح است
 آری این تن تجس 

 یک هویت ممتد چو تويي

 چیست دنیا ربای اهل الل  

 صلوات و سالم حق ره دم

 سر  یس و رمز طااهی

 بسوی رضواان رپ زند ات

 همچو یوسف بچاه کنعاان

 اهی اخواانداد از حیله

ق رعیاان
 هک نشد از تعل 

 نفس رد حفظ اوست ژدباان

 بامکلش رسد امککاان   

 بدن آنسان هک هست با جاان

ااننکته
 
 اه هست تیز و رب

 ظارهت فرش و رعش بطناان

 هب خداوندگار زنداان

 هب نبي و هب آل ایشاان

 اانزیدد اشارت بدان زع



 

 
111 

 

 سمت عصمت و امامت را 

 رتبت و منصب امامت را 

 گفت پیغمبر است از آلم

 صدق شيپ آر رد ره دینت

 دانش آب حیات جان بادد

 زنده گردد روانت از دانش

 نور دانش خوراک انسانست

 هچ غذا جنس مغتذی باید

 مرض جهل را هن بتوان کرد

 غول را ار کني حکمت القا

 دهن اوست رهزه و یاوه

 زخم زبان او گوييباز 

 حق بدیشان بکرد احساان

 عبید اواثان ننهي رب

 ره تقي و نقي فمن کاان

 آنچه را داده است فرماان

 تن حیاتش از آب و از انان

 آب باراان چو زمين زنده ز

 رز از آنست از آن حیواان

 بموازین شرع و رباهان

 رز بداروی علم ردماان

 ای هب سنداانمشت آورده

 ان ماانسخن اوست گند

 نشتر و سوزن است و سواهان
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 آشنا ار هب اصطالحاتست

 دوزخي آنچه زاید از ذاتش

 هست حیوان هب رتبه ربرت ازو

ند اصطالحاتي  خواه میدا

 یکدو روزی سوار پندارست

 بعد از آن ردد حسرتست و فراق

 انددیو و دد رد لباس آدمي

گان بسر ربدن  با فروماي

 بخرد آنکس بود هک رد گیتي

 دنیا همیشه رد جنگنداهل 

گال  این چو کفتار میزند چن

 ور بسان پلنگاین شود ممله

 انم انمیش دیو دیواان

 همگي آتش است سوزاان

گام و پاالان  الیق مر ک

ان    خواه مکتب ندید و مال 

 هک رد آید همي هب جوالان

 آه و افسوس و داد و افغاان  

 هن يکي هن دو فراواان

 همچو رد بطن ام  غیالان  

 بادد از دیو و دد گرزیاان      

 این ستیزد چو گرگ با آان

 آن چو سگ میگزد بدنداان

اان د چو شیر رغ   و آن بغر 
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 جنگشان از ربای سنگ و گلست

 آخر االمر بگذرند همه

 دو هس بیتي ز موش و گرهب شنو

 لشکر موشها ز راه کوري

 جنگ مغلوهب دد رد آن وادی

 موش و گرهب کشته ددندآنقدر 

 دین و دانش بهر کجا دیدم

 اند یهود  بهر دنیا نوشته

 گاه آیات چند از قرآن

 ره کس از رأی عقل سر دچيپ

 زود بادد رد آتش حسرت

کار آید  آن طلب کان رتا ب

 داد از مردمان انداان

 مانده سنگ و گل بیاباان

 یادگار عبید زاکاان

 لشکر گرهب از کهستاان

گاانره طرف رست   ماهن جن

 هک نیاید حساب آساان

 دیو و گول را دده گروگاان

 هب روی خشتهای ارياان

 گاه اسمايي از اماماان

 شود از کار خود پشیماان

 سخت گردیده است ربیاان

 شام شوم است بام شوماان
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 رد تباهي ذات خود کودد

 د داان بسي ز انداني استزن

 چو بنشستي بنزد داانيي

 انپسند بودهک بسي زشت و 

 ادب حفظ حرمت عالم

 هک ز اصحاب حضرت صادق

 لیک بادد روایتش از وی

 زانکه رد پاس حرمت آاق

 خطر    نیست دنیا مگر هک خوف و

 دیگر تشنه را آب باید و

 ره کس از کشت خود بهره ربد

 فیض حق وقف خاص بورذ نیست

 آنکه رفته است راه طغیاان

 لب گشودن هب زهل و هذیاان

 شه کن شوی داان  خامشي پی 

 زريه ربدن هب شهر کرماان

کاان  یادگاری است ز ابن ام

 بود آن نیکمرد ذی شاان

 از دگر راویان موالان

 بود از محضرش رهاساان

 دل از آن همچو بید ررزاان

 کف کفایت کند ز لیواان

 بي اساس است حرف حرماان

 مند است ره مسلماانبهره
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 جوددآب از بهر تشنه مي

 خالص صادق مر مسلمان

 عصمت ار خویش را کشیک کشد  

 ای بغفلت آمده عمرت

 ایخوش آنکو مراقب خویش است

گاری را   خواهي ار تخم رست

 معنیش اینکه دائما  باشي

 آری انسان ز انس مشتق است

 قلب تو مر خدارياست حرم

 تو ربای وصال آنسويي

 جان صافي ز جام جم خوشتر

 اولیای خدای را هک هب شب

 هر آب عطشاانهمچو از ب 

 تواند رسد هب سلماانمي

 همچو مريم شود نسواان

 عاقبت حسرتست و خسراان

 ور هن نفسش کشد هب نیراان

 نیست غیر از مراقبت جاان

اان
 
 رد حضور خدای من

 تو بپنداریش ز نسیاان

کاان  غیر او را هن بدهي اس

 اوفتادی بجال هجراان

 ز سطرالب و ربع و فنجاان

 انخلوتست با خدای آان
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م و پدرام
 

 چو بهار است خر

 ایخوش آن جان پاک مرد و زني

 پدر و ماردند آن بحرین

 ایخوش آن کودکي کز آغازش

 بعد از آن مهد انز او بادد

 نوددز غذای حالل مي

 خوی مارد ز شیر پستانش

 پدر و ماردی هک دلشاد است  

 هب پشیزی نیرزد آن مامان

 اارج مامان بسان آن پاپ

 و پدر کبری  مارد است صغری

متين  شرط انتاج این مقد 

 شب طوالني زمستاان

 هک فروزد ز نور ایماان

 طفل آن لؤلؤ است و مرجاان

 طیب و طاره است زهداان

 همچو زهدان پاک داماان

 پاک و پاکیزه شیر پستاان

 دنيشن هب طفل آساانمي

 آن هب پاپا و این هب ماماان

 هک هن پاپاست مرد فرزاان

 یکساان رد سبک وزني است

 خود هجيتن است طفل ایشاان

 اندرین امر هست ایماان
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متين  رنگ گیرد ازین مقد 

 ه روح استیا هک ره یک دمند

 حد  خود را شناس ات نکني

 هک ردین کفر نعمت است رتا 

 تست پدرت عقل کل  و مارد

 اهست اسراری اندرین نکته

 زانکه بس شرح وبسط ميخواهد

 دامن مارد است رپورده است

 و اردیس و یوسف و یعقوبنوح 

 صالح و خضر و یونس ذوالنون

 شیث و الیاس و تورخ و یحيي

 ز آمنه مارد وز عبدالل

 نفخ روح خدای خلقاان

 گفته بعضي از زبرگاان

 نعمت قدر خویش کفراان

 نکبت دائمي و خذالان

 یقظاان نفس کل  و تو حي

 هک روا نیست بهر اعالان

 نیست فرصت ربايم اآلان

 موسي بن عمراانعیسي و 

 زکریا و لوط و لقماان

 ارمیا و متي سلیماان

 خالد و حنظل بن صفواان

 پدر است خاتم رسوالان
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 هچ کني بد هک ات ابد باید

 ای با ویبا کسي بد چو کرده

 ایمن از او مباش رد حالي

 رد کمين است ات کند با تو

 نیست انسان هک رپ کند انبانش

 یا هب پوشاک و زیورش بادد

 بدید ار زرق و ربق تفگشیا 

 زینت زن اگر زبیور اوست

 الحذر الحذر هک وقتت را 

 بنگر اندر امکل ذاتي خود

 یا ببالي هب نسبت و گويي

 یا منم از فالن شهر و وطن

 باددت ردد و رنج وجداان

 دوستي را مبند پیماان

 چو دلش از تو هست ژپماان

 ای تو با آانآنچه را کرده

 باز خالي کناد انباان

 صورت ظارهیش الواان

 کرد آباد خویش ورياان

 لیک پوشیده است و پنهاان

 بگذراني ربای رماان

 اانمدح و ذم بادد چو سی  

 هک منم از فالن و بهماان

 رشت و مازندران و گیالان
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 یا هک از کشور حجاز و رعاق

 روزگار است همچو ردیايي

 کشتي تو رضای صدق بود

 هب ریا ار روا شود کاری 

 تنبلي هک نتوان کردحذر از 

 ره هچ هستي از آن تست همان

 هک فالن سنگ آسیا ز من است

 مثل این سنگ آسیا و فسان

کاهم دده است طوالني  چون چ

 الررم بادد این پسندیده

 ه منافطمه خانم و سعید

 بوسمبا ردود و نوید مي

 یا ز هند و ز مصر و ارياان

 گاه آرام و گاه طوافان

 هب رضای خدای رضواان

 رتاب و صفواان وابل است و

 کار خرداد رد آباان

 رز از این نسبتي است افساان

 یا مرا هست سنگ افساان

 گوره دیگر است از کاان

 از صفر ات هب ماه شعباان

 هک رد اینجا رسد هب پایاان

 جان و جاانن و نور چشماان

 دست ره یک چو شّل بوساان



 

 
121 

 

 ای دو رخشنده گوره پاکم

 مرا پند شیرین همچو قند 

 خوش نیوشید و خوش بنوشیدش

 ه گوش خویشتن سازیدحلق 

 مارد پنداهست پند پدر

 گر هچ ره آب بارش است گوار

 پختم اشعاری از ربای شما

 شب میالد حضرت ختمي

 این بود عیدی شما امشب

 بسعادت بسر ربید همه

  فرزندبادد این پندانهم

 حسن آملي هک نظم وی است

 ای دو پاکیزه رد  اتباان

 شمار است آب حیواانهک 

 من شما را شوم بقرباان

 این سخنهای چون رد  غلطاان

 هک بفرزند دارد ارزاان

 نیست مانند آب نیساان

 هب ز حلوای آب دنداان

 مهبط قدس وحي قرآان

 بهترین عیدی زعزیاان

 رد پناه خدای سبحاان

 یادگار پدر هب دوراان

 رثوت رفعت جواانان
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 دفتر  دل
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 الف

    الل    بسم  هب 
 

   ممنارر
 

 حیمارر

  عارف و بسم الل  کن الل  

 ز کن اعیان اثبت آمد از غیب

 ز کن رهدم قضا آید بتقدري

 هک دائم خلق رد خلق جدید است

 ز بس تجدید امثالش سرعي است

 کن ره لحظه اسمای جالليز 

 چو رممت امتناني و وجوبي است

 کار خدايي کن عارف کند

 مصور دد هب انشای پیمبر

 

 هک عارف رد مقام کن مقیم است

 هچ خوش وزنند رد بحر معارف

 هب عين خارجي بي نقص و بي عیب

 دهد اسم مصور را هب تصوري

 حصید است هک از ره رذه صد حب  

  استجهان را ره دمي شّل بدعي

 بود اندر تجلي جمالي

 ز کن حظ ربوبي است مر عارف را 

 ببين ایخواهج خود را از کجايي

 مثال بورذی از کن ابارذ
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 مقام کن سر قلب سلیم است

 سالم ما بقلب آفرینش

 سالم ما بدان روح معاني

 هب شرح صدر خود آن آیت نور

 اهي و تناهيبندارد او ت 

 دی  ؤز وسع قلبش آن نور م 

 لیلة القدر شهودیسوادش 

 خیالش مجمع غیب و شهود است

 چو رد توحید افني بود کامل

 هک محمود و محمد هست و اممد

 علي بن ابیطالب هم این است

 امامت رد جهان اصلي است اقئم

 مقامي اعظم از رعش عظیم است

 هب مشکوة و سراج اهل بينش

 سالمي رد خور سبع المثاني

 عماء است و هباء و بیت معمور

  ازین صنع الهيعالي الل  ت 

 دبَّؤنبوت را دده ختم م 

 ادش یوم االیام صعودیؤف 

منفصل او را نمود است
 مثال 

 مقام فوق کن را بود انئل

 
  لهم صل  ال 

 مدعلي مح 

 هک سر انبیاء و عالمين است

 چو اصل اقئمش نسلي است دائم
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 ز حق ره دم ردود آفرینش

 اند و قرانهک اندر جمع یس

 بنموده رپواز خدایا مرغ دل

 يکي فرزاهن داان سرشتي

 يکي دل داده روشن رواني

 چو بلبل از گل و گلبن شود مست

 سالم خالص ما رب روانش

 روان بادا همیشه خاهم او

 هک حکم شرعي خیر االانم است

 من گردیده معلوم مرا از سر  

 هک نظم اندر نظام آفرینش

 ربوح ختم و آل طارهینش

 فراقناند و هک اندر فرق هط

 ته رپوازنک بسوی دلنوازی 

 يکي جاانهن رکش بهشتي

 يکي شوریده شیرین بیاني

 مرا گفتار  نغرش ربده از دست

 سالمت باد دائم جسم و جانش

 نویسم من جواب انم او

 جواب انهم چون رد سالم است

 ومظ بدهم بمن  ا ر جواب انهم 

 بقا دارد بنزد اهل بينش
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 ز نظم است فکر را تعديل و توسیط

 نظم آید سخن رد حد موزونز 

 چو حق اندر کالمت هست منظور

 بسا شعر بحکمت گشته معجون

 هچ ينيب شعر از طبع روان را 

 شناسم من کس را محض شاهد

 سحرگاهي رد آغاز جواني

 بخلوتخاهن صدق و صفایش

 ز شعری انگهان زري و زرب دد

 اهی آسمانيفروغ جلوه

 هک اتر و مار گشته اتر و پودش

 اترک نفس و هوی ددچو یکسر 

 بدر آید ز افراط و ز تفریط

 ز اندازه هن کم بادد هن افزون

 ورث کالم حق هچ منظوم و هچ من 

 نموده نیک بختي را دگرگون

 و جوان را  بشوراند بسي پیر

 هک از این مائده او راست عائد

 هک باید بگذرد رد کامراني

 بقرآن و مناجات و دعایش

 ور ددچو گوگردی کز آتش شعله

 از آن شعرش نموده آنچناني

 بشد از دست او بود و نمودش

 خدا گفت و بحق سوی خدا دد
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 ز شعری دد زمیني آسماني  

 از این هجرت بدان اررت رسیده است

 رعوس معني شعری هک عذراست

  زمان استزبان حجت الل  

 هک راوی رد دل دفتر نوشته است

 اند از حجت عصرصله بگرفته

 گواهي فرزدق را و دعبل را 

 خداوندا نما یاری حسن را 

 دلش را از بدیها پاک فرما

 هب ن والقلمت ای رب بيچون

 زبانش را گشا بهر بیانش

 چو طاره کردی او را اطهرش کن

 هک بنموده وداع زندگاني

 هک چشم مثل من آرنا ندیده است

 چرا مر اقئلش را وهج ازراست

 هک رد مدح و دعای شارعآنست

 بهشت استبهر یک بیت بیتي رد 

 هک نقل آن فزون میاید از حصر

 دو عدل شاهد آوردم هچ خواهي

 ربین منظوهم نیک آرد سخن را 

 هت چاالک فرمارتنش را رد 

گارش رد خط و ما یسطرون  ن

 تو میگو حرف خود را از زبانش

 کن بسان سلسبیل و کورثش 
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 هک ات آب حیات علم جاری 

 ز لطف خویشتن فرمای انيل

 راست الیقاگر قرب فرائض 

 ای پاکیزه گوره بیا رب گیر

کایت دارد از دل  چو این دفتر ح

 بحکم طالعش از اختر دل

 ز طوافني ردیای دل من

 ز ساحل بسي از آن صدفها را 

 ز ما این دفتر دل یادگاری 

 هن چندان بگذرد از این زماهن

 ولیکن دفتر دل هست باقي

 ری شود از او با حفاد و رذا

 افلاو را دولت قرب نو  مر

 زهي عشق و زهي معشوق و عاشق

کاتي را هک آوردم هب دفتر  ن

کایت دارد از دل  بسي حرف و ش

 نهادم انم او را دفتر دل

 صدفهايي هک دارد ساحل من

 نمودم جمع و دد این دفتر دل

 بماند بعد ما رد روزگاری 

 ست انمي و نشاهننی هک ما را 

 من االن الي یوم التالقي
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 دد آغاز سخن از دفتر دل

 هک این دفتر نباید کرد بازش       

 مپرس از من حدیث دفتر دل

 خاهن استشورانش هک چون زنبورم 

 چو دیواهن هک رد زنجیر بسته است

 نیارم شرح دل دادن هک چونست

 ره آنچه بشنوی از شيب و از کم

 دیده هن آن وصف دل است ای نور

 چو حرف اندک از بسیار آمد

 رب صاحبدلي بنما ااقمت

 بسیار گفتي و دينشی ز دل

 شب دیواهن دل یک طلسم است

 ام رد کار لکشمز دل افتاده

 نشاید رب مال بنمود رازش

 ام رد کشور دلمکن آواره

 ی نشاهن استو م ردغ بس از تیر  ز

 حسن از دست دل ويپسته خسته است

 هچ وصف آن ز وگتفگ ربونست

  اعلمهن آن وصف دل است و الل  

 آن سپیدههک دل روز است و وصف 

 چو یکداهن ز صد خروار آمد

 نماید وصف دل را ات قیامت

 شب دیواهن دل را ندیدی

 و رسم است هک تعریفش ربون از حد  
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 ادب را ادب کردی چو نفس بي

 دل دیواهن رند جهانسوز

 نمیدانم هچ تقدري و قضايي است

 نوای سینه و انی گلويم

کایت  همين انی است کو دارد ح

 و غیور استز بس معشوق شیرین 

 امکل وصل و مهجوری عجیب است

 چو انلي خواهم از رددم بنالم

 چو روی خور فرو دد از کراهن

 چو بیند شب رپه آید هب رپواز

 هک رد شب شب رپده رپواز دارد

 رپبال و بيبود آنمرغ دل بي

 گشايي این طلسم بوالعجب را 

 چو شب آید نخواهد رد شيپ روز

 تدل شب آشنايي اس با دلم را 

 رب آرد از دل شب اهی و هويم

کایت  نماید از جدائيها ش

 دل بيچاره زندیک است و دور است

 ی رغیب استورمرعين قرب را د

  هک ار خواهم ببالممعاذ الل  

 ام گیرد بهاهندل دیواهن

 نماید انهل شبگیرش آغاز

 ز رپوازم هچ چیزی باز دارد

 بالين و بستر هک شب خو کرده با
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 است گلزار یارلي کو بلبل د

 د مرغ زاری مرزغاری یابچو 

 حقبشب مرغ حق است و نطق حق

 شب آید ات هک انوار الهي

 شب آید ات هک دل رد محق و رد طمس

 هچ خوش بادد سخن از دفتر دل

 هن از قطان این اوطاني ایدل

 رعشي آشیاني     ی تو آن عنقا

 هب امید بنای خاهن دل

 چو شیر رد قفس سیمرغ رد بند

 از خضر فرخ افم آگاه مگر

 رد آن مشهد هن دیني و هن عقبي است

 شب او خوشتر از صبح بهار است

 زاری  ه و آ ز شوق وصل دارد

 بیند جمال حسن مطلقچو مي

 اهيتببتابد رب دل پاک از 

 نماید سورت و اللیل را لمس

 از آن خوشتر وطن رد کشور دل

کان این بنیاني ایدل  هن از س

 نشانيود آشیانت را نب هک 

 گرفتم خوی با ورياهن دل

 ردین ورياهن باید بود ات چند

 راه گردی دال از ما سوی الل  

 
 و االولي است ةله االخرفل 
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 قلم از آتش دل زد زباهن

  و کن بشنود گر باربسم الل   ز

 کن عارف بود امر الهي

 والیت چو یابي رتبت سر  

 
 تو حاکیست ر ددی سر  چو صاحب س 

 تو خود هست معیار رد آنگه سر  

 کجا باید هک خاموشي گزیني

  مسلولکجا باید چو سیف الل  

 کجا دست تصرف را گشايي

 بهر حالت مصیبي و مثابي

 نوری رب فراز شاهق طور وچ 

  و کن دد رواهنسوی بسم الل  

 هک ات گرد و روان تو گهر بار

 او ره هچ هک خواهي بکن با امر

 بود اذن الهي از ربایت

 آسماني و هچ خاکیستهچ کاری 

 اید یا هک ادباربهک اقبالت ب 

 روی رد گوهش زعلت نشیني

 معقولو ول ق لسانت بادد از من 

  کني کار خداييهب اذن الل  

 حسن مشهد حسیني انتسابي

 ثورأمحدیثي از پیمبر هست 
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 هک از امر الهي یک فرشته

 
 
گاهبیاید زند اهل جن  ت آن

 مقامي را هک انسان است حازئ

 یابند و وگرهن باربباید 

 و وارد دد رب آانن آن فرشتهچ 

 
 
 ت و شانرساند پیک حق با زع

 سالم اسمي ز اسمای الهي است

 هن صرف لفظ سين و ال و میم است

 تو آن اسم الهي سالمي

 بماند سالم از دست و زبانت

 و مسلم ره دو مشتقبود اسالم 

 ددی سالم چو رد فعل و کالمت

 ههک رد دستش بود نیکو نوشت 

 بگیرد اذن ات یابد رد آن راه

گان راهست جازئ  کجا افراشت

 دگرهن ادد ره مر آانن را نب

 هک بدهد دست ایشان آن نوشته

 سالم حق تعالي را بدیشان

 چنانکه آخر حشرت گواهي است

 سالمي گر رتا قلب سلیم است

 اگر سالم بهر حال و مقامي

 مسلماانن رد عصر و زمانت

 حقازین اسم سالم ای طالب 

 آورد از حق سالمت هفرشت 



 

 
111 

 

 رد اینجا چون فرشته رد میانست

 نبادد این بهشتي آنچناهن

 بیا رد آن بهشتي کن ااقمت

 بجای انهم با تو رد خطابست

 ولي حرف دگر دارم نهفته

 هک حق سبحاهن رد ص قران

 رد آن گفت و شنود با عتابش

 تدرب کن رد آیات الهي

 مر آن انهم هک منشور الهي است

د نور باددحروف   ش از مدا

  هک این انهم بود از حي  
 ومقی 

 نرتا دادم مقام کن ازین ک 

 تس سالم حق رسان انهم رسان 

 اندر میاهن هود واسط نب هک 

 واسطه بدهد سالمتهک حق بي

 دهن بندم هک خاموشي صوابست

 شود گفته بود هب از نگفته

 چو فرماید ز استکبار شیطان

 نبادد واسطه اندر خطابش

 بخشدت ره هچ هک خواهي هک قران

 مپنداری هک قرطاس و سیاهي است

 رد آن انهم چنين مسطور بادد

  بسوی حي  
 وم و من الیومقی 

 ره آنچه خواهي انشایش کني کن
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 سته ن از کن ره هچ ميخواهم شود م 

 خطاب انهم جامع هست و کامل        

 قیامت را پس از بعد زماني

 قیامت چون هک رد تو گشت اقئم

 حد سزاوار مقامترد آن 

  یابيمقام کن هب بسم الل  

 االرض اندر طرةف العينبطي

 ت مقیميی و یا با اینکه ردجا

 بلي با قدرت کامله حق

 هم استصغار ره امر عظمیم است

  فعلي است هک اذن الل  هب بسم الل  

 اهی یار ينيبهمادم جلود

 تو هم کن گوی و میبادد رتا دست

 شاملاست ر هک ره یک از بهشتي 

 هچ پنداری هک خود اینک رد آني

 مئ بود این انهم رد دست تو دا 

 رساند حق تعالي هم سالمت

 رو نماید فتح بابي بهر سو

 ببیني اینکه من این الي این

 عظیمي چو آصف آوری رعش 

 بلي با حکمت شامله حق

 سیم استج هم استحقار ره خطب 

 رتا فیض مقدس رد تجلي است

 ينيبهچ کاالاه ردین بازار 
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 متاع عشق را گردی خریدار

 چو با تنها و یا تنها نشیني

 دنيبن دیدگان من جهاني

 ای سازنموده جلوه او عشوه

 ایدوست ولي مالم تذق لم تدر

 اص ردیای معارفیا غو  ا

 

 

 

 

 پندار ربون آيي ز وسواس و ز

 بجز روی دل آرایش نبیني

 هک خود عين عیانست و نهاني

 بپروازهک خواهد کوه رد آید 

 چشیدی اندکي داني هچ نیکوست

  عارفبیا بشنو ز بسم الل  
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 ب

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 چو خود اسم ولي کردگار است

 بنفخي جان دهد رب شّل بيجان

گاو مرده با پایش کند  هي ب

 هب امرش شیر رپده شیر گردد

 ت طیرأگل سازد همي رب هی ز  

 اسم محيي سر   ربای مس  

 اذن او بیابد رهنمون را هب 

 هچ مرغان تفگش رپفسوسي

 نماید ره يکي را پاره پاره

 بخواند انم آانن را هب آواز

 

 ي عظم رمیم استي هک عارف مح 

 نفخت فیه من روحي شعار است

 ه پيچانخرد از او چو مار سل  

 از آن هي گاو مرده میشود حي

 گیر گردددم آدم د ردبغر  

 یرد رد او شود طیر و کند س مد

 بخواهد از خدایش کیف تحيي

 گون را بگیرد چار مرغ گوهن

 و طاوس و خروسي ز نسر و بط  

 هب ره کوهي نهد رزئي دوباره

 ردازدم ره چهار آید بپ  هک رد
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 نهادستاندر رتا ره چار مرغ 

  رتا 
 يات خست نفس است بط 

 یک دانيدهمي جودد ز شهوت 

 چو نسری کرکس مردار خواری 

 ادب را بکش این چار مرغ بي

 زعزی من حیات تو الهي است

 طبیعت رب حیاتت گشت حاکم

 مردار خواری  تو انساني چرا 

 لجن ددو ذای تو چرا الی غ

 تزخارف همچو شهوت دد حجاب 

 رتا شهوت بقرب دوست باید

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 اوفتادست هک روحت از رعوجش 

 وهک باالی 
 يلجن رد بحر و شط 

 طاوس است و آنيزخارف آن 

 ببين اندر نهاد خود هچ داری 

 هک ات یابي حیات بوالعجب را 

 هک عقل و نقل دو عدل گواهي است

 نبادد رز تو رب نفس تو ظالم

 چرا از سفره خود ربکناری 

 ن ددغ طباع تو بط و زاغ و ز

 هک دد از دست تو حق و حسابت

 بدانچه وصف و خلق اوست باید

 تهک عارف صاحب خلق عظیم اس 
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 رتا زینت بود انم الهي

 بیا نفس پلیدت را ادب کن

 بیابي عیسوی مشرب بسي را 

 اسمای الهي است ولي اسمي ز

 هچ رد دنیا و رد عقبي ولي است

 اسمای الهي نبي نبود ز

 نبي است و ولي مشکوة و مصباح

 چو رد تو اسم باطن اسم ظاره

 بظاره تجلیت آمد داترت

 نبي را اسم ظاره هست حاکم

 باید ولي بادد ولي هننبي 

 مشکوة است و از نور والیت ز

 
 

 هچ خواهي مناهب از این اتج کر

 لهي را طلب کنآحیات خود 

 کند احیای موتيچو عیسي مي

 هک او را دولت انمتناهي است

 لسان صدق یوسف نبي است

 لذا آمد نبوت را تناهي

 ازین دو نور اشباح است و ارواح

کایک را مقاماتي است باره  ي

 باطن تحلیت بادد شعارتب 

 مئ ولي را باطن حاکم هست دا 

 شاید نبي بادد نبي هنهک مي

 ره آن فتحي هک شيپ آید ربایت
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 جمال قلب تو از نور مشکوة

 تس والیت ساری اندر ماسوای 

 چو حق سجاهن نور بسیط است

 ره آن رسمي هک از اسم محیط است

  ز وسع قلب عارفتعالي الل  

 محیطشهک گردد مظهر اسم 

 دفتر دل  بگشاهب بسم الل  

 

 

 

 ردخشد همچو از خورشید مراة

 هک آن فیض نخستين خدایست

 و لیکن آن محاط و این محیط است

 چو نقشي روی آن نور بسیط است

 بدان حدی رد او گنجد معارف

 شود آن رق منشور بسیطش

 هک ينيب رعهص ههناور دل
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 ج

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 بستآحدیث حضرت ختمي م

 کتابي را هک فرموده هب اطالق

 چنانکه کتبیش را نیز شامل

 ه هب آافقي رسي توگ ولي آن 

 گرت معرفت نفس است حاصل

 کن سوی خارجر بیا از خود سف 

 بیا خود را شناس ایخواهج اول

 خواهي سر رد آری هک ره جايي  ز

 رتا نفست بخارج هست مرآت    

گار بادد  رتا ات آینه زن

 

  گرت فتحي ز
 
 اح علیم استفت

  کلید ره کتابستهک بسم الل  

 کتاب انفسي ميخوان و آافق

 بود اطالق آن تعبیر کامل

 هک ردیابي کتاب انفسي تو

 هب آافقي تواني گشت واصل

 وجود ذوالمعاج اندر نگر

 
 لهک سرگردان نماني و معط 

 خود زندیکتر راهي نداری  ز

گار است هيهات  ولي آئینه زن

 درویت دلدار باد حجاب
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 شبي خلوت نما با دفتر دل

 بشورانش هک از سان ضمارئ

 الل   ةغ بیا رد کارگاه صب 

 افقي سطرالبآچو صفحه 

 نباشي رد امید فتح بابي

 رتا مفتاح فتاح مفاتح

 ره آن فتحي هک عارف مینماید

  بابيبود ره حرف بسم الل  

  حاصلبسم الل   گرت دد سر  

 ينيبمرا از رممت حق دور 

 دينشم عارفي عاليجنابي

 هب تفسیر و بیان با و سينش

 ببين رد دفترت داری هچ حاصل

 سرارئل بشب ينيب یوم تبلي ا

گاه  هک گیری رنگ بیرنگي و آن

 باب ابواب بیابي نفس خود را 

 نکه کلیدش را بیابيآمگر 

  صالحنبادد غیر بسم الل  

 گشاید آن را ميهب بسم الل  

 ابيیره بابي مراد خویش  ز

گاه حاصل  مراد تو نشد آن

 کر و الل و چالق و کور ينيب

 بهر حرفش کتاب مستطابي

 شین نوشته ات هب میم آخر
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 اش نوزده مجلدهک دد یکدوره

 هک تفسیر ار کنم نقطه بي را 

 نبادد راحتي از بهر روحت

 رتا جسم و غذای جسم مطلوب

 چو جسمي نبود از بهر فتوحت

 است جاری  لت از حب  اگر هچ وص 

 سطح است حد   وصال جسم ات سر

کاح است  نهایت وصلت جسمي ن

 تذا  وصال روح با روحست رد

 
 
 حاد عقل و معقولتو دانش ات

 تو گویش ارتقای ذات عاشق

 اشتداد است ر تو مي گو روح اند

 ولي کامل بگوید ات رد این حد

 قرت سعبين بعیرا  ولقد ا

 اگر از روح تو نبود فتوحت

 باشند محبوبربای روح مي

 نبادد رز عذابي بهر روحت

 رد اجسام است محض هم جواری 

 طح استش  ن سخن رد حد  آ ورای 

 لقاح است هک آن از غایت حب  

 وصالي فوق الفاظ و عبارات

 
 ت هست و معلولتو خوانش وصل عل 

 تو انمش اعتالی نفس انطق

 تربای کسب عقل مستفاد اس 
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 و یا اینکه تعالي وجود است

 و یا تجدید امثال است و دیگر

 و بي ریب کشره آنچه خوانیش بي 

 نقص خود سوی امکلي حد   ز

 یکسراست نچه جسم و جسماني آره 

 
 تکجا جسمي تواند بود عل 

 رتا رد راه استامکل ذاتي

 لهيآهک گردی اقبل فیض 

 رور حق دلت گردد منو  ن ب 

 رمقامي کان رتا بادد مقر  

 مقامي کان ربایت هست مطلوب

 مقامي کان بقای جاودانیست

 هک ره دم از خدایش فضل وجود است

 هچ بادد حرکت رد متن جوره

 بي و رواني هم سوی غیبغی  ز

 تحاليرخود رد ا بسوی کل  

 ند و هن دیگررتا محض معد  

 
 تهک عين مسکنت هست و مذل 

 بباید همت و صبر و ثباتي

 نمایندت همه اشیاء امکهي

 زبانت هم بذکر او معطر  

  بعز  
 رقرب او گردی مظف 

 مقام 
 
 محمود است و محبوب زع

 بقایت کامرانیست هک رد حب  
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 بقايي رد لقای با خدایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بقایت بگويم با تو از حب  
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 د

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 بقاء است ای حب  دل ره رذه

 بقا مهر الهي بود حب  

 بقا دارم بخاطر ازین حب  

 عشق خوان و خواهیش حب  تو خواهي 

 
 ي دد هویدا جهان رد سیر حب 

 
 ي چیه سیری نبادد غیر حب 

 بقا را گرهن اصلي پایدار است

 چرا از رتس ضعف و بیم مردن

 هب پندارش اگر هستي بباد است

 ماليم را چو او را هست انفع

 

 بقا امر حکیم است هک خود حب  

 را نفرت از حرف فناء است او مر

 هم ات هب ماهيهک خورده رب دل 

 دده تعبیر عشق اندر دافرت

 لب   تو خواهي مغز دان و خواهیش 

 گو جمله دد از عشق پیدا تو مي

 هن خود سیر است عشق و نیست غیری 

 است چرا درهی گرزیان از بوار

 همي جوع البقر دارد بخوردن

 بقایش رد نهاد است چرا حب  

 عداف  ر است  او رز و  جلب  نماید 
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 ش انپسند استبقای  اگر حب  

 مرگش آنچنان اندر رهاس است ز

 یم استح رنا مرگ او اصل ج آهچ 

 رغض این منطق درهی دونست

 هک بادد زیستن از بهر خوردن

 وگ  بقا درهی بگذر از حب   ز

 هو مجر   سسه گیر ات شم رذ   ز

 عين را ئ ربو رب خوان اتینا طا

 بقا را نیک داني هک ات حب  

 ویش و میکن حلقه گوشن سخن ب 

 ی باب بقاء استذداهن مغت

 مناسم باقي راست ضا غذا مر

 چرا از فکر مرگش رد گزند است

 است هک مومن را بمردن التماس 

  این را  مر
 
 ات نعیم استروح و جن

 چو فکر سرنگونش واژگون است

 مردن بکون سگ بدن بهتر ز

 بعشق و عاشقي با خدا گو

 هر بعشق و عاشقي باشند رد

 را  سمانها و زمينآجواب 

 هک ساری هست رد عالي و داني

 مبادا آنکه بنمايي فراموش

 ی اندر غذا استتذبقای مغ 

 او بود رد جمله کامن هک حب  
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 ضامن باقي است ایدوست غذا کو

  ز
 
 مخلوق هکاد است این تحفه سج

 ل ات هیوليببين از عقل او  

 اش از مغز ات پوستبود رب سفره

 چو یک نور است رد عالي و داني

 ره يکي نور وجود است چو رزق

 رب این خوان کرم از دشمن و دوست

 ازین سفره هچ شیطان و هچ آدم

 هک بادد رممت رمماني عام

 هک این خوان خوانين الهي است

 بلي این سفره خاص است ني عام

 دده بات ربین خوان آنکسي بنشس 

 خود سادن اوست بنگری  هچ نیکو

 
 

 اند مرزوقهمه از سفره حق

 ن از حق تعاليهچ بادد رزقشا

کایک مغ   ی از سفره اوستتذي

 این نور داني غذای جمله را 

 هب شکر رازقش اندر سجود است

 همه مرزوق رزق رممت اوست

 باذن حق غذا گیرند با هم

 بیا اندر رحیمي ای نکو افم

 هچ آانرنا دل رپ سوز و آهي است

 غذایش را بباید پخته ني خام

 باید دلش بشکسته باددهک مي
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 مقام و جاه دنیا رتا حب  

 قساوت رب دل تو چیره گشته

 رتا با حکم حق دائم جدال است

 هب مشتي اعتبارات مجازی 

 مثله کمثل الحمار است

 غذای عام خام است و بود پوست

 ر رد کاه و گندمگ این معني ن  رد

 غذا رد مغتذی یابد تخلل

 غذا رد مغتذیش مختفي هست

 غذای مغتذی او را قوام است

 فاد انتفا چیسترغض از اخت 

 ز خلقت اشتقاق است تخلل را 

 فرو آورده از اعلي هب ادني

 گشته هدو دیده تیره و سر خیر

 شب و روزت بصرف قیل و اقل است

 بازی کني شعبده و شب خیمه

 کجایش رب سر این سفره بار است

 غذای خاص مغز است و هچ نیکوست

 باشند غذای گاو و مردمهچ مي

 
 
 لبدقت اندر آن بنما تعق

 ني اختفایش متنفي هست و یا

 و یا شرط ظهورش بالتمام است

 چیست عارد اطالق غذا هم مد  

 جلیل و با خلیلش را وافق است
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 اه بسیار باریکبود این نکته

 سخن دارم ولي ای مرد عاقل

 ای گسترده باددربایت سفره

 طعامي خور هک جانت زنده گردد

 
 ت پاک خلیلياگر از مل 

 یک و اتریکتو از چشم دل بار

 فتي و بخلي هچ خواهشزرتا از 

کار حق اصیلي یا  دخیلي ب

 و آخرون مرجون نخواندی

  الواسعةاستوسع رممة الل  

 حدیثي خوش بخاطر اوفتاده است

 هک ارعابي بگفتي رد نمازش

 اندازه روشن هست و اتریکهک بي

 نهند از بهر آکلغذا را مي

 طعام آن حیات مرده بادد

 اتبنده گرددچو خورشید فلک 

 چرا رد جود حق داری بخیلي

 مگر اتریک و باریک ينيبنمي

کاهک خواهي رممة الل    شه  را ب

 اش داری بخیليچرا رب سفره

 هک اندر نکبت بخلت بماندی

 ةفال تقبلک منه الفاجع 

 پیمبر رد نمازش ایستاده است

 بحق سبحاهن گاه نیازش
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 او را با پیمبر الهي مر مر

 تسلیم وی را   پس ازرسول الل  

 کالمي را هک حیف است گفت چون رد  

 اندهای خشکچو ارعابي مقدس  

 گرفتي دفتر دل را هب بازی 

 دددلت از فیض حق فضفاض گر

 الفاظ کتابي صفا یابي ز

  االکبرهک العلم حجاب الل  

 ن نقش اوراق و دافرتبت  ز

 هک جای نور علم یقذف الل  

 بستآن پیغمبر ختمي مآ هن 

 هن حرفي خو 
 ي نوشته استاند و ني خط 

 
 م کن مکن رب شخص دیگررتح 

 بفرمود از سر تعلیم وی را 

  هک واسع را 
 رهمي کردی تحج 

 اندهک یکسر پشک و رز آنها هک مشک

 مجازی  رز اطوا  بیا بگذر

 گردد چو ارب رممتش فیاض

 ند رب جانت حجابيدهک گردی

 بود این اصطالحاتت سراسر

 ای انبار خاطرچنان اکنده

 نیابي اندرین انبار رپکاه

 الکتاب است هک جان پاک او ام  

 ی سرشته استو ولیکن ما سوی رد
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 بي نقش و ساده است چو جان انبیا

 بسي از اولیا بي رنج تعلیم

 م رد حضورشئ بباید بود دا 

 بیک معني رتا فکر حضوری 

 مقام تو فرارت از حضور است

 دوریست حضوری ات طلب داری ز

 حضوری محو رد 
 
 جالل است زع

 حضوری را فواد مستهام است

 ره آنکو ملت پاک خلیل است

 خلیل آسا بگو وجهت وجهي

 االفلين است مفاد ال احب  

 خاطرب وش و بسپارش نی سخن ب 

 خدا رد وی حقایق را نهاده است

 هک دد مالک اقب هشت اقلیم

  هک ات
 يهای نورشينيب تجل 

 بادد عين دوری و نیارد قرب 

 نور است اگر هچ محضر الل  

 حضوری را کجا حرف حضوریست

 حضوری مات رد حسن جمال است

 حضوری را مقام ال مقام است

 
 ت رب جلیل استمر او را خل 

 هک ات از کثرت پندار بجهي

 العالمين است هک باقي وهج رب  

 افطر هک فرق منفطر چبود ز
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 رعب گوید انفطرت االنوار

 هن اغصان از شجر یابد راهيي

 اغصان رز شجر نیستاگر انوار و 

 زمين انوار و اغصانش سماوات

 چو ره فرعي باصلش عين وصل است

 رتا فرع شجر از وی نموهن است

 چو ارباهیم و یوسف باش ذاکر

 هک بي دور و تسلسلهای فکری

 رتا صد شبهه ابن کموهن

 ره چون و چرائي ببیني بي ز

 ردین مشهد رسیدی بي کم و کاست

 تسن صناع ح اشارات ار هچ رد 

 ان الشجر ای مرد بیدارغصمن ا

 هن انوار است و اغصان را جدايي

 خدا هست و دگر حرف دگر نیست

 
 
 اتشجر هم افطر واجب بالذ

 غذای فرع هم از عين اصل است

 غذای ممکن از واجب چگوهن است

 جناب حق تعالي را هب افطر

 بیابي دولت توحید فطری

 نماند خردلي بهر نموهن

 ائيخدا هست و کند کار خد

 یقان حق راستهب رباهني هک صد  

 بيامگن بادد رباعت او را  مر
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 ولیکن از ره مفهوم موجود

 یقين و مفهومکجا رباهن صد  

 ين چو انسان است پیدا و نها

 گر این پنهان و پیدا را یک اسم است

 الهي طلسمي بادد از سر  

 بلي این اسم را جسمي و جاني است

 داهن و گوش ما ره یک داهن است

 نکه رد علم است راسخآبداند 

 تبارک حسن تدبیر الهي

 
 
 ات حیواني زماني استهمه لذ

کارند  ولي از بهر عقالني ب

 زمان از رممت رپوردگار است

 یقاهن پیمودهب زعمش راه صد  

 است معلوم و ذی ظل   حدیث ظل  

 ربای ره يکي دارد داهني

 جان و جسم است را  طلسمي هست کو

 يهک مثل او نیابي کارگاه 

 هک ره یک را غذايي و داهني است

 ن و این بهر جانستر ت هک آن به 

 بادد مسانخ مغتذیغذا با 

 تعالي لطف تقدري الهي

 هب همراه زمان آني و افني است

 
 
 ات عقلي پایدارندرتا لذ

 زماني بهر کسب پایدار است
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 زماني زمان و ار نبادد ار

 زمان اندر نظام آفرینش

 هستيل است رد صنع چو عقل او  

 اگر غفلت نبادد رد میاهن

 تعالو را شنو از حق تعالي

 بیا باال بسوی سفره خاص

 اش بي چیه وسواسبود این سفره

 ید استزقلم را اهتزازی رد م 

 

 

 زندگاني دچگوهن نقش بند

 وجودی واجب است ردگاه بينش

 چو آيي از بلندی سوی پستي

 بهشت است این زماني و زماهن

 باالرتا دعوت نماید سوی 

 
 
 الحمد و اخالصت بیابي لذ

 ز بدو افتحه ات آخر انس

 ن مجید استآ هک اندر وصف قر
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 ه

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 بحق میگویمت ای یار مقبل

 ما صداه زهاران دفتر دل ز

 بود ره دفتر دل رد حد دل

 
 ثارت شخص و رد آحاد رعی 

 همه آاثر علمیش هب ره حد

 و نهایت ندارد افتحه حد  

  این سوره ربرتبود بسم الل  

 الکتاب آسماني مر این ام  

 ب هست محفوظت رنا مرا آهچ قر

 لذا رد ره يکي از این مراتب

 

 ن کريم استآ نچه قرآسراسر 

 ن است تنها دفتر دلآ هک قر

 بادد معادلبیک حرفش نمي

 ازین دل ات دل انسان کامل

 هک ملک آخرت را هست حارث

 )ص(دمحم  ن آ قر بود رشحي ز

 ن اندرو بادد بغایتآ هچ قر

  سورتهای دیگربسم الل   ز

 بود سر لوهح سبع المثاني

 کتبي گیر ات رد لوح محفوظ ز

 
 هش با او مناسببود بسم الل 
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  خویشبود افتحه رد بسم الل  

 بود خود بسمله رد نقطه با

 ولي این نقطه کتبي نمود است

 
 يچو نطقه آمد اندر سیر حب 

 کتبي آیت عينن آ بود قر

 الف رد عالم عیني الوف است

 حروف کتبیش بادد سیاهي

 حروف عینیش را اتصال است

 جدايي استو وم فصل است ی هک اینجا 

 تو است اقضي سر   تو را خود سر  

 هک آن خود مظهری از یوم جمع است

 اصل است  وهچ یوم جمع یوم الل  

  دیگر بود شيبهک از بسم الل  

 ل اشیاءهک نقطه هست اصل ک 

 از آن نقطه هک خود عين وجود است

 
 يپدید آمد ازو ره قشر و لب 

 ت او رایت عينآی بود ره 

 بمانند الف دیگر حروف است

 حروف عینیش نور الهي

 حروف کتبیش را انفصال است

 و آنجا یوم جمع است و خدايي است

 ندارد حال و استقبال و ماضي

 ولو آن همچو شمس و این چو شمع است

 ام فصل استیوم جمع ای  فروع 
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تفضیل آنست
 قضا جمع و قدر 

 است قضا علم الهي هست و حشر

 ولیکن علم و فعلي گاه بينش

 قضا روح و قدر بادد تن او

 ابد رد شيپ داری ای ربارد

 حدوث ما زماني است رد اول ار

 گرت حفظ ادب بادد مع الل  

 باش ات با او زني دمرب آن مي

 نیستسبب چنانکه چیه امری بي

 نآ ادب آموز نبود غیر قر

 دهب رب گیر لقمهأزین م بیا

 نآ طعام روح انسان است قر

 خزائن جمع و این تنزيل آنست

 است قدر فعل الهي هست و نشر

 چو ذات او بود رد آفرینش

 گل و گلبن او گلشن او

 ادب را کن شعار خود سراسر

 دگر ما را بقای جاوداني است

 خویش آگاه سر   شوی از سر  

 میگويي سخن از شيب و از کم هچ

 حصول قرب را غیر ادب نیست

 دهب است از لطف رممانأن مآ هک قر

 نیابي خوشتر از این طعمه طعمه

 طعام تن بود از آب و از انن
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 نگر رد سوره رممن هک انسان

 آگر انساني بقر
 مني معل 

 لبانت را گشا تنها بیادش

 چو مردان حقیقت باش یک رو

 چیره گرددسقط گفتن چو رب تو 

 چو دل دد تیره آاثر تو تیره است

 اگر اندر دلت ریب و شکي نیست

 ن بدین آنيي اقومآ رتا قر

 

 

 بود رد نيب دو تعلیم رممان

 
 مبیان تست رمماني مسل 

 ره آنچه رز بیادش ده ببادش

 وخ خدا گو و خدا جو و خدا 

 رت آئینه دل تیره گردد

 یره استب باب و فرزند و ن  چو سر  

 یم شيب از يکي نیستصراط مستق 

  اعلمکند و الل  هدایت مي
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 و

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیمممن ارر

 زناعي رد میان نفس و عقلست

 رتا اعدی عدو نفس پلید است

  باددصراط عقل بسم الل  

 دگر راهي هک شيپ آید بناگاه

 ينيب هک لفظ نور مفردنمي

 ولیکن لفظ ظلمت ره کجاهست

 نیستهک ات داني ره حق رز يکي 

 بلي این حکم چون آب زالل است

  تويي میباش بیدارصراط الل  

 خدا هم رب صراط مستقیم است

 

 هک عقل اندر صراط مستقیم است

 هک میداني و هچ حاجت هب نقلست

 جهنم هست و رد هل من مزید است

 هک انسان را همين یک راه بادد

 نبادد غیر راه نفس گمراه

 ن آمده است ای مرد بخردآ بقر

 بجمع آمد هک کثرت را روا هست

 همان نور است و اندر آن شکي نیست

 قط راه ضالل استف  هک بعد از حق

 رب صراط حق نگهدار ا ر خودت 

 ی عظیم استرد او سر   صراط رب  
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 هچ حق سبحاهن عين صراط است

 من و تو جدول بحر وجوديم

 ازین جدول بیابي ره هچ یابي

کایک ما سوی از عقل او    لي

 ول او جبرئیل استبلي یک جد

 گر از قید خودی وارسته باشي

 چنانکه عقل را بادد محقق

 همين حکم محقق رد خطابست

 خطاب ما بود با حق تعالي

 از ینجا فهم کن معني مشتق

 گاهآاق ای یار قحدیث اشت 

 بیانش را نمودم رد رسائل

 کالمي هن خالط و هن وراط است

 من و تو دفتر غیب شهوديم

 یابي کتابيچو این دفتر نمي

 گرفته ات هب آخر هست جدول

 ولي کامل بسان رود نیل است

 ازین جدول بحق وابسته باشي

 نشاید طالب مجهول مطلق

 هک با مجهول مطلق انصوابست

 ازین جدول هک بخشیده است ما را 

 ش هک م 
 

 مطلق تقیم ما از حق

 رد این معني بود نور فرا راه

 نهج و از انسان کامل  زا بجو
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  از اینجا
 يفهم کن اسم و مسم 

 غیر ال هست و هک اسم عين مسمي  

 مخلوقو  ازینجا فرق خالق نيب 

 است روایاتي هک رد اسم و مسمي  

 نهفته گر هچ میباید بود راز

 رتا این جدول آمد اسم اعظم

 وجودی سر   هتو از این حص  

 امام صادق از این اسم اعظم

 يکي رپسیده از آن قطب عالم

 هب اتثیر جواب فعلي از قولي

 مثالش داد زند جمع اصحاب

 هم آانرنا هب منع از نجاتش

 این معمي   هک ره یابي هب حل  

 هست و ال ضیر و هم غیر مسمي  

 هک خالق رازق است و خلق مرزوق

 است این معمي   لسان صدق حل  

 سخن از اسم اعظم گشت آغاز

 هک ره موجود هم داراست اففهم

 همي یابي مقامات شهودی

 زده رب آب و آدمعجب نقشي 

 کدامين اسم بادد اسم اعظم

 بسان لفظ اکسیر است و اکسیر

 اندرین حوض رپ از آب روهک مي

 یوس گردید از حیاتشأهک ات م
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 او توحید فطری سر   سر   ز

 طلوع کرده است چون خورشید خاور

  اغثني ندا کردهب یا الل  

 بدو فرمود این است اسم اعظم

 امیدیید ان آچو از ره رد رد

 چو از ره جا امیدت قطع گردید

 چو داری اسم اعظم ای ربارد

 نما بازبیا و گوش دل را مي

 نبادد چیه اسمي اسم اصغر

 رد این معني حدیثي از پیمبر

 اند از اسم اعظمسوالش کرده

 هک ره اسم خداوند است اعظم

 ویهای فکریی از رت  مبر  

 ورهک حکم حق رب او گردید دا 

 آندم عطا کردجوابش را امام 

 هک یعني خود تويي ای ابن آدم

 ه رسیدیگ هب اسم اعظمت آن 

 بیابي دولت سلطان توحید

 ای زین رد هب آن ردچرا سر گشته

 سخن از اسم اعظم گویمت باز

  اکبرهک اکبر باید از الل  

 فرذمعطر سازدت چون مشک ا

 بپاسخ اینچنين فرموده خاتم

 ار است اففهمهچ او واحد قه  
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 نیست اسمي دون اسميخدا را 

 چو قلبت را کني تفریغ از غیر

 دگر بار اسم اعظمت بشنو ز

 ره آن اسمي هک رد تعریف سبحان

 هک آن نسبت هب این اسم است اعظم

 بترتیب است چون تعریف داني

 ارث از لفظي و کتبي است حاصل

 بود پس کون جامع اسم اعظم

 بیک معني دیگر اسم اعظم

 امهاتستره آن اسمي هک وی از 

 بود آن اعظم از اسمای دیگر

 الحالتو في مثالش را بگويم با

 است و دون قسمي هک قسمي اعظم

 خیر مش بخواني باددتس ا بهر

 هک ات گردد روان تو گهربار

 هب از اسم دگر ينيب همي دان

 اعلم  الل  و  او عیني و رز ز

 تو وهج جمع اخباری هک خواني

 لني است ذی ظل و رز او ظ ی ولي ع 

 دو عالم چنو اعظم نیابي رد

 بنزد اهل حق آمد مسلم

 ستت ا ذفعل و هچ وصف و هچ  هچ ام  

 هک آنها سادان اویند یکسر

 قدري و با همه اسمای افعال
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 علیم و دیگر اسمای صفاتست

 همه اسمای افعال و صفاتست

 لا د  است و خود پس اعظم از همه حي  

 
 ومچو ذات واجبي حي است و قی 

 اسم یقين استاسم اعظمت  ز

 هچ اسم اعظم است از بهر سالک

 اسمي هک سرت هست ذاکر بهر

 لهيآاسمي تو را نور  بهر

 وفوقست رد اوافق و حروفت ار

 هک اسم اعظمش اواتد گفته است

 هب تحقیق دگر ادرذزوالهم

کات است کات دیگرم اندر ن  ن

 اتستذهات اسم از ام   چو حي  

 هک شرط یک یک آنها حیاتست

 اک فعالبود رد   از آنکه حي  

 رتا پس اسم اعظم گشت معلوم

 ولي مشروط رب شرط یقين است

 هث فرزند مالکریقين حا

 رتا سلطان آن اسم است حاضر

 بود آب حیات آب و ماهي

 حروف اجهزط از آن حروفست

 نهفته است چو بدوحش بسي سر  

کایک را بدان از اسم اعظم  ي

 نجا ربات استآهک روزی تو رد 
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 عظم هست بسیارسخن از اسم ا

 

 مقنع از ربایت ازین سر  

 ات اندر صراط مستقیمي تو

 روبيچو این جدول نمايي الی

 قلم آمد بفریاد و هب دلدل

 

 

 

 

 

 ولي از آن خود را و نگهدار

 

 عجب کشف غطايي دد عطایت

 
 
 نعیميت اروح و ریحان و جن

 رتا بادد عطایای ربوبي

 هک ات حرف آورم از دفتر دل
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 ز

 بسم الل  هب 
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 بیا بشنو حدیث عالم دل

 امام صادق آن بحر حقایق

 هک دل یکتا حرم بادد خدا را 

گاری   بود این نکته تخم رست

 بانيو کن دیدهاپس اندر حفظ 

 از دفتر دل حقایق را بجو

 ای رد ملک تکویننبادد نقطه

 تبت اکبر آمدز تکوین هم رب

 مقام شامخ انسان کامل

 خو
گاهي دل از روی تول   يش آن

 

 اعظم از رعش عظیم است ولي ک د

 است منزلر صاحبدل هک دل حق  ز

 بوده است انطق دل چنين رد وصف

 پس اندر وی مده جا ما سوی را 

کاری   هک باید رد زمين دل ب

 هک ات گردد زمينت آسماني

 است شاملر هک این دفتر حقایق 

 مگر رد دفتر دل گشت تدوین

 رت آمدکاملهک حق را مظهر 

 است شاملر هب ما فوق خالفت 

 
 يشرف یابد زانوار تجل 



 

 
233 

 

 گرت ات آه و سوز دل نبادد

 و یا بادد دلم را این حواهل

 رتا رد کوره محنت گدازد

 ت ایدوستنح هچ قلب محنت آمد م 

 ت هب معنينح وزان محنت و م 

 هست عذابش عذب و سخط او رضا

 بلي یابي دلي را کاندر آغاز

  امي   بسي افراد
 مبي تعل 

 هب چندی شيپ ازین با دل هب نجوی

 دال یک ره بیا ساز سفر کن

 هک شاید سوی یارت باریابي

 ستيدال بازیچه نبود دار ه 

 پشیزی مر رتا حاصل نبادد

 هک بي انهل نگردد باغ الهل

 ت نوازدنح هک ات رب سفره م 

 عسل مقلوب لسع است و هچ نیکوست

 چو وضعشان بود رد زند داان

 ردد او دوا هست بال آال و

 خداوندش نموده دفتر راز

 گذشته از سر اقلیم هشتم

 چنين گفت و شنودی بود ما را 

 ره هچ پیشت آید زان حذر کن ز

 اهی یار یابيدمادم جلوه

 هک رز حق نیست رد بازار هستي
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 بود آن بنده فیروز و موفق

 خود رپستي دال از دام و بند

 چرا خو کرده ای رد الی و رد گل

  نور استالم همه الل  دال ع

گار بادد  رتا ات آینه زن

 دال تو مرغ باغ کبریايي

 را بخاک آستانش سربنه 

 دال مردان ره بودند آگاه

 شب ایشان هب از صد روز روشن

 دال شب را مده بيهوده از دست

 ن آمده رد لیلة القدرآ هچ قر

 بود آن لیله رپ قدر و رپ ارر

 قح  نجوید اندرین بازار رز

 همچو مرغ بي رپستيرنستي 

 ازین الی و گلت رب گو هچ حاصل

 بیابد آنکه دائم رد حضور است

 حجاب دیدن دلدار بادد

گاهن محرم سر خدايي  ي

 هک سر رب آوری از آسمانش

 ي مع الل  ن زبان ره يکي ا

 دل ایشان هب از صد باغ گلشن

 ب حیاتستآدیجور شب  هک رد

 قدرش میگشاید مر رتا صدر ز

 طلع الفجرسالم هي حتي م 
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 دال شب کاروان عشق با یار

 رعوج اندر شب است و گوش دل ده

 دال شب بود کز ختم رسوالن

 خبر آوردت آن استاد عارف

گاهن  دال شب بود کان پیر ي

 رد آن رویای شیرین سحر گاه

 دال اندر شبست آن لوح زرین

 رز رب آن لوح زرین بنوشته از 

 یا حسن خذالکتاب بقوة

 ه ات دال از رذ  
 رهشمس و مج 

 اندهمه اندر صراط مستقیم

 دال بادد امکل کل اشیا

 هب خلوت رازاه دارند بسیار

 هب سبحان الذی اسری بعبده

 ن فراقنآ محمد صاحب قر

 هک علم الحکمة متن المعارف

 هامي ربودت جاوداهنل هب ا

 هک التوحید ان تنسي سوی الل  

 عطا گردیده از آن دست سیمين

 پیمبرخطابي چون هب یحیای 

 بدی اواه و آن پاداش اوه

 هب استامکل خود باشند رد ره

 اندهب فرمان خداوند علیم

 وصول ردهگ معبود یکتا
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 اگر تو طالب اوج امکلي

 دال خود را اگر بشکسته داری 

 امیدت بادد از فضل الهي

 دال رد عاشقي ستوار میباش

 هک سالک را مهالک بیشمار است

 بود این سیرت مهماني عشق

 هچ عشق خود خورنزی بادداگر 

 چو رزید عشق او خون تو رددم

 شوم قربان آن قربان اقبل

 هن من گويم هک بادد خون بهایت

 کشم من عاشقم را ات سزایش

 عشق او خراب است خراباتي ز

 چرا اندر حضیض قیل و اقلي

 هن را بسته تن را خسته داری د

 هک یکباره دهد کوهي هب کاهي

 اشچو مردان خدا بیدار میب

 بلي این راه راه کردگار است

 هک مهمانش شود قرباني عشق

 ولي معشوق مهرانگیز بادد

  اعلمشود خود دیتت والل  

 هک یابد اینچنين دیت کامل

 هک خود فرمود رد قدسي روایت

 دهم خود را ربای خونبهایش

 هک عشق آب و رز او نقش رب آب است
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 خراباتي هب عشق و ذوق بادد

 و عاشقجناب عشق معشوقست 

 گرت اوفوا بعهدی رد شهود است

 يکي را غفلت آباد است دنیا

کام و شریعت  همه آداب و اح

 هک ات از بیت خود گردی مهارر

 تويي کشتي و دنیای تو ردیا

 بسي امواج چون کوه است رد شيپ

 چو نوحي مشهدی میباش جازم

 رتا کشتي تو باب نجات است

 ردین هجرت اگر ادارک موت است

 دولت موت تو حاضرچو دد ات 

 مناجاتي بذکر و شوق بادد

 وامقو  ردآ از رپده عذرا 

 وجوب امر اوفوا بالعقود است

 يکي را نور بنیاد است دنیا

 رتا دادند رب رسم ودیعت

 سوی حق و سوی خیر مظاره

 و مرسيها  مجریهابسم الل  

 هب نوح و نوهح روحت بیندیش

 خدایت رد همه حال است عاصم

 ربکات استهبوطت بسالم و 

 وتستف هچ خوفي چون بقاست و هن 

 خدا ارر تو گردد ای مهارر
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 اگر مرد ادب اندوز باشي

 بمیر اندر رهش ات زنده باشي

کامي انگوار است  گر این مردن ب

 چنانکه شکر اندر کام بیمار

 نولي رد کام تو ای یار دريی 

 

 

 

 

 

 

 

  هم ادب آموز باشيهغزغا

 چو خورشید فلک اتبنده باشي

 یمار او ردگیر و دار استدل ب 

 نماید تلخ و زان تلخي است بیزار

 هچ شیرین است و شیرین است و شیرین
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 ح

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 شفای ردداهی خویش یکسر

  ارقیکرد این ماثور بسم الل  

 داء تن تنها نمائي هک رد

 هک بیماری تن آرنا چو سای است

 هستمد أبلي بیماری تن را 

  از داء تن و جانرتا بسم الل  

گاهن رقیه و عوذه واقي است  ي

 ولي اندر نظام آفرینش

 طئ هک با القای اسباب و وسا

 امور توهب اسبابند جاری 

 

 دوايي را هک ردمان سقیم است

  ميجو ای رباردز بسم الل  

 ک نگر نیکنیمن کل داء یع 

 هچ نسبت داء تن را بارواني

 خای است بود این ختنه و آن قطع

 ولي بیماری جان ات ابد هست

 آافت بني انس و بني جان ز

 هچ حق سبحاهن شافي و باقیست

 بباید آدمي را هوش و بينش

  ساقطر بسم الل  ثی شود ات

 رز این صورت نیابد چیه کاری 
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 مطلقي را بي مظاره رب   تو

 هک بي خورشید و ارب و باد و باران

 نبارد دیده ارب بهاری 

 خورشید و ستارهو نبادد ماه 

 تق ربق و رغش رعدف ز رتق و 

 نبادد نقطه
 

 منشور ای رب رق

 روا نبود رد آن یک نقطه تعطیل

 تينس ای انسان ع هچ از یک نقطه

 ای شيبات رز نقطهنبادد نطفه

 مهک یک نقطه رتا بادد مقو  

 ات چندین کتابيبود ره نقطه

 
 

 منشور کدامين نقطه رد این رق

 خاطر فکر انرسا داری هبز 

 ره آن خواهي خدا بدهد رتا آن

  دیده تو کشت رازی دنيبن

 کجا کار جهان گردد اداره

 بیابي نعمت ما قبل و ما بعد

 رز اینکه حکمتي رد اوست منظور

 ندارد سنتش تبديل و تحويل

 هک انسان را بقاء وزیب و زین است

 ای خواهج بیندیش ردین دو نقطه

 
 مدگر نقطه رتا بادد متم 

 خطابي و حسابياگر اهل 

 تو پنداری هک بادد غیر منظور
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 لاش گردد مبد  اگر یک نقطه

 لاش گردد محو  اگر یک نقطه

 هن عجز است این هک محض حکمتست این

 اهل آسمان است و زمين است

 خدايي را هک بادد غیر محدود

 خدا بود است و رز او را نمود است

 ربو رد راه حق جويي کامل

 آسمان استن سوی هفتم آ هک رد 

 مرا شهر و ده و کوه و رد و دشت

 حدیثي را هک صرف نور بادد

 دينشی آنکه موسای پیمبر

 بدرد خویشتن افتان و خیزان

 
 لهمه اعضای او گردد مخب 

 ب ب 
 لیني چرخ عالم را معط 

 نيبينيب خدا رد اول ره هچ مي

 هچ پنداری جدا از آن و این است

 ممدود ظل   رد نگرمر او را مي

 بود است ينيب ز هچ مينمود ره

 ربون آ از خدا گويي جاهل

 لذا از دیده مردم نهان است

 ربوی دلستانم هست گلگشت

 رد اینجا نقل آن منظور بادد

 دده بیمار و افتاده هب بستر

 شکیبايي نمود و شکر سبحان
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 طبیبي را نفرموده است حاضر

 هک مي بادد حبیب من طبیبم

 خطابش آمد از وحي الهي

 هب بالينت طبیبي نیاید ات

 طبیبي آمد و داده دوایت

 هک کار من بحکمت هست دائم

 تو بي اسباب خواهي نعمت من

 طبیب تو دوا داده خدا داد

 طبیب تو خدا هست و خدا نیست

 زینگوهن روایت ردایت دار

 روا نبود امگن انروا را 

 روایتها چو آیتها رموزند

 حق ردمان خود را بود انظر ز

 دم از حبیبمهچ ردمانست و رد

 خواهي از من شفای خویش  هک گر

 نداری از شفای من نصیبي

 من یابي شفایت دوا خوردی ز

 بحکمت نظم عالم هست اقئم

 بود این عين نقض حکمت من

 دوای تو شفا داده خدا داد

 دوای تو شفا هست و شفا نیست

 هک بادد بهر ارشاد و هدایت

 انبیا را  حريم قدس سر  

 ندزون چون ک معاني اندر آنها 
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 هن ره کس پي ربد آن رمزاه را 

 وقش بخواند چشم عاشق غمز مع 

 سط  حم و ز هچ ميخواني ز

 هچ بادد ق و هچ معني دهدن

 کني طي   ادیها هک باید طي  و هچ 

 تحمل بایدت رد تیه بلوی

 هچ پیمودی تو از منزل بمنزل

 اسمای خداوند زهار و یک ز

 اگر از آن بگويم اندکي را 

 بحث و مدرهس بود هن تنها ردس و

 ه و آه سحرگاهت دل بشکس 

 کورث من ره یک داهن رد   ز

 هک عاشق مي شناسد غمزاه را 

 هن تو مصداق آني و هن مصدوق

 یس و ز هط  هچ میداني ز

 ن و القلم و ما یسطرون ز

 هک ات آن رمزاه را پي ربی پي

 و سلوی هک ينيب زنول من  

 زهار و یک بیابي دفتر دل

 بمنزل زاد راهندرد این منزل 

 نداری باورم از صد يکي را 

 ی از هوی و وسوهس بودتبر  

 مرا از آن رمزاه بنمود آگاه

 ينيب خرمني را رد رب منهب
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 حصید است اه حب  بلي این داهن

 ن مجید استآ نوید اقف قر

 الفاظ همانند روازن ز

 چگوهن ميتواني کرد ارداک

 ولي انفاس یاران حقیقت

 مسافتمپنداری هک از بعد 

 ستچو با صاحبدالنت آشنايي ا

 

 

 

 

 

 و مزید است اینامید اندر لد

 صعود اقف صعب است و ددید است

 بادد معادنمعاني را هک مي

 هچ نسبت خاک را با عالم پاک

 این طي طریقت مدد بادد رد

 رتا رو آورد آسیب و آفت

 ادی رتا راه راهيي استو بهر 
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 ط

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 است حیمممن ارر

 چو ارواحند خلق دسته دسته

 دلي را با دلي ويپسته ينيب

 رد این معني يکي نیکو روایت

 چو بهر بیعت آمد ابن ملجم

 بنزد قطب دین و محور دل

 علي نور دل و اتج سر دل

 القدر بودسر  چو مولي عارف 

 ای با من بیاری هک بیعت کرده

 بار دیگرش مولي چنان گفت دو

 رفتارت این استهک با من از هچ رو 

 

 دلي با دل ممیم است و صمیم است

 همي ويپسته هستند و گسسته

 دلي را از دلي بگسسته ينيب

کایت مي  نمايم از ربایتح

 هب زند خسرو خوبان عالم

 علي ماه سپهر کشور دل

 علي سر لوهح سر دفتر دل

 د و فرمودنرا خوا  پس از بیعت مر او

 جوابش داد بن ملجم هک آری 

 بن ملجم رب آشفتمیان جمع 

 فقط با شخص من گفتارت این است
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 نمودم بیعت و بهر گواهي

 تو از یاران مايي ربفرمود ا

 دل من با دل تو آشنا نیست

 روایتهای طينت اندرین سر  

 عجب احوال دلها گوهن گون است

 دلي چون آفتاب پشت ارب است

 دلي روشنتر از آب زالل است

 دلي استاره و ماه است و خورشید

 دلي رعش است و دیگر فوق رعشست

 دلي همراه با آه و انين است

 دلي چون کوره آهنگران است

 دلي افسرده و سرد است چون خي

 مرا فرمان بده رب ره هچ خواهي

 نبادد جان یاران را جدايي

 دو جان آشنا از هم جدا نیست

 ربای اهل سر آمد مفسر  

 بیا بنگر هک دلها چند و چون است

 و تن او را چو قبر استدلي مرده است 

 رت از روی ذغال استدلي تیره

 دلي خورشید او را همچو انهید

 هک فوق رعش را رعشت چو فرشست

 دلي همچو تنور آتشين است

 فشان استدلي چون قله آتش

 سفر از مزبله دارد هب مطبخ
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 مطبخ باز آید ات هب مبرز ز

 رغض ای همدل پاکیزه خويم

 ه استچو دلها را خدا از گل سرشت 

 دلت را با دل من آشنا کرد

 ام رد چیه حاليردون سینه

 دل از دوران زندیکش ببالد

 چو روح ما بود نور مجرد  

 هن از طي مراحل رد عذابست

  عنقای رعشي آشیانستيکي

گاهست  يکي سیمرغ رضوان جاي

 است خاک زادو ببين این گورهی ک 

 مرکب را هک چندین آخشيج است

 است یک گزرز این راهي نپیموده 

 هک اینک با تو بادد وگتفگيم

 بدلها مهر یکدیگر نوشته است

 هن تو کردی هن من کردم خدا کرد

 منيبن بادد از مهر تو خالي

کان دور خود بنالد ز  زندي

 دردین ظرف زمان نبود مقی  

 هن از بعد منازل رد حجابست

 رسد جايي هک بي انم و نشانست

 کاهست هک صد سیمرغ او را رپ  

 ی از فساد استاست و مبر  بسیط 

 تباهي رد کیمن او بسيج است
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 خاک مرده بیرون هک بتواند ز

 خاک مرده خارج هک بتواند ز

 دبیابد رتبت فوق تجر  

 پس آنگه ما سوی گردد شجونش

 ی الل  رأحدیث من رآني قد

 بلي انسان بالفعل است و کامل

 چو بیند خویشتن را نور مرشوش

 الحالبپرسید ره هچ مي رپسید في 

 منم اسحق و ارباهیم و یعقوب

 بصورت هم نشين با شمايم

 هب تن فرشي بدل رعشي منم من

 بظاره اندرین منزل مقیمم

 ای بي چند و بيچوننماید زنده

 ای را ذوالمعارجنماید زنده

 درسد ات فیض اول رد توح  

 چنانکه حق تعالي و شئونش

 رتا رد این معاني ميبرد راه

 گشت حاصل حدهک او را این تو  

 سلوني گوید از سراه رود هوش

کال  منم جبريل و اسرافیل و مي

 منم موسي و هود و نوح و ایوب

 هب معني انبیاء و اولیايم

 حجاب رعش دل دد رپده تن

 بباطن حامل رعش عظیمم
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 باشم و لوح الهيقلم مي

 ندارد باورش اندان بي نور

 قلم از صنع تصوري معاني

 تقرريز تصوريش اگر آید هب 

 زهاران مثل آنچه دیده بیند

 

 

 

 

 

 

 

 هچ هک خواهي ازین لوح و قلم ره

 هچ بیند چشم کور از چشمه هور

 هب لوح دل دهد نقش جهاني

 هک را یارای تسوید است و تحرري

 
 
 لهای آن رب دل دنيشنتمث
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 ی

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 چو رد عالم زمين و آسماني است

 ال آسمان استنهان تو مث

 عیان تو نمودی از نهان است

 عیان تو يکي نقش نهان است

 عیانت کارگاهي چند دارد

 ه رو آورد کاری اچو رد این نش

 نهانت را بود هم کارگاهي

 چنان معني بصورت میکشاند

 صعود ربزخي چون گشت حاصل

 
 
 ل بادد از ارداکت ایدوستتمث

 

 
 
 لها هک رد قلب سلیم استتمث

 عیاني و نهاني استمر آدم را 

 عیان تو زمين زري آن است

 نهان تو جهان بیکران است

کان است  نهان تو نهاني الم

 بند داردات پاهک رد این نشاه

کار خود امگری  کایک را ب  ي

 
 
 ل میدهد ره هچ هک خواهيتمث

 هک صد ماني رد آن حیران بماند

 
 
 لهای کاملبیابي بس تمث

 ربون نبود ز ذات پاکت ایدوست
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 اطوارت از آغاز و انجامهمه 

 نیک و از بدز ارداکات تست از 

 چو دد آهنيي ذات تو روشن

 بوفق اقتضای بال و حالت

 مثالي همنشين و همدم تو

 رفیق خلوت شبهای اترت

 سخن از ماضي و از حال گوید

 چویابي رد خودت صبر و قراری 

 نهان از دیده اغیار باشي

 هب آداب سلوک اهل ایقان

 لطف الزیالي هک ات کم کم ز

 و پودت را بتاراج چو دادی اتر

 همه احوالت از لذات و آالم

 تويي خود ميهمان سفره خود

 ز گلهای مثالي مثل گلشن

 معاني را بیابي رد مثالت

 فزاید نور و زبداید غم تو

 بارت و رتا آهگ کند از کار

 خبراهيي ز استقبال گوید

 حضوری رد سکوت اختیاری 

 شيعیان و کاتم اسرار با

 بدانجايي رسي از نور رعافن

 اهی بي مثاليبیابي کشف

 رعوج اممدی یابي هب معراج
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 ی گوش دل دهبیا رد فهم سر  

 شب معراج اممد را دينشی

  چو سر  
 
 لکامل آید رد تمث

 
 
 لچو گويم اندکي از این تمث

 ممدود هچ کامل هست عين ظل  

 ممدود  ز دور ظل  تعالي الل  

 همه آیات قرآنند آیت

 اسری رسول نیک فرجامشب 

 کران اشترانيقطار بي

 سوال از جبرئیل و این جوابست

 وصي اممد اینجا بورتاب است

 الکتاب این بورتاب است بلي ام  

 
 
 ی اسری بعبدهز سبحان الذ

 د را ندیدیمقامات محم  

 
 
تسلسلتمث

 لهاست رد دور و 

 بگیرد جان جاهل را زترزل

 
 ش ندارد حد محدودچو ذی ظل 

 د ات هب محمودمحم   ز اممد ات

 است و هن غایت هک انسان را هن حد  

 قطاری دید بي آغاز و انجام

 هک ره یک را بدی بار گراني

 هک اینها بار علم بورتاب است

 الکتاب است رد آنجا انم او ام  

 الکتاب است بلي این بورتاب ام  
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 هک یکشخص است و فرش و فوق رعش است

 ست این شخص واحده زهاران نشاه    

 چو ينيب آیت قرآن فراقن

 گز جدائيره نبادد این هس را 

 خايي استخدا داند هک صرف ژاژ

 و شمس و بیضا ءذکا هس بادد ار

 ز افرابي شنو ار نکته یابي   

 مرا انساني رب انسانها امام است

 بلي چون فیلسوف کاملست این

 طه دهس تمیز فلسفه از سف 

 هب قرآن و هب رعافن و ببراهن

 يداهن کنجد جهان بود یک 

 است ات بفرش است همان هک فوق رعش 

 مرا آیات و اخبارند شاهد

 بدان آن عين رعافنست و رباهن

 هک ره یک نیست رز نور خدايي

 هک گوید این هس را از هم جدايي است

 نبادد رز يکي از حیث معني

 بادد کتابيهک این یک نکته مي

 هک اندر فلسفه مرد تمام است

 
 ت و رهبر دینت اس امام ام 

 ده از بیا اندر سواد اعظم

 جهانها رد تو یک شخص است پنهان

 اگر افتد بدست نکته داني
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 تو رد حرث نسايي گر هچ حارث

 ه نطفه هچ خفته استنگر رد حب  

 چو تو یک داهن ره داهن هستي

 ز بالقوه سوی بالفعل بشتاب    

 شود یک نقطه نطفه جهاني

 

 

 

 

 

 

 

 باعثخداوند تو زارع هست و 

 رد این یک داهن ره داهن نهفته است

 ندارد مثل تو یک داهن هستي

 مقام خویش را ردیاب و ردیاب

 جداگاهن زمين و آسماني
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 یا

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 ببين از قطره ماء مهیني

 ماء حیوتي ز سیر حبي  

 همي رد تحت تدبیر خداوند

 هک رد ذات و صفات و رد فعالش

 مسنون ء هک از مماي الل  تعال 

 نگر رد صنع صورت آفرینت

گاههای چناني  هب یک یک دست

 ازین صورت هک یکسر آفرین است

  تعالوا را شنو از حق تعالي

 تعالي را تو الیق هچ بودی مر

 

 یتیم است ای رد  هک ينيب نطفه

 فرشته آفریده دل نشیني

 ربوید ز ابتدا شاخ نباتي

 مانندرد آید صورتي بي مثل و 

 هب نحو اکمل است عين مثالش

 مثال خویش را آورده بیرون

 بحسن طلعت و نقش جبينت

 هک داری از نهاني و عیاني

 هچ خواهد آنکه صورت آفرین است

 رتا دعوت نموده سوی باال

 تعالوا آمدت از قول صادق
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 نهالج هچ ميخواهي ردین الی و 

گار هم نشينش  تويي آخر ن

 نبودت چیه فعلي و تمیزی 

  بعدی حال چون سرمای داری هچ

 طریق کام دل یابي دوگوهن است

 من فوق است و دیگر يکي اکلوا 

 بود از تحت ارجل علم رسمي

 بود علم لدني اکل از فوق

 ز اکل فوقت ار نبود نصیبي

 تو انساني غذای تو سماوی است

 اگر اهل نمازی و نیازی 

 تعلوم رسمي ار نبود معد  

 اهچرا دوری ز گلها و چمن

 زبرگي جانشين بي قرینش

 ردین حدی هک سلطان زعزیی

 رباه افتي و کام دل ربآری 

 يکي اصل و دگر فرع و نموهن است

 بود از تحت ارجل ای ربارد

 هک پابندت شود همچون طلسمي

 هک فواقني شوی با ذوق و با شوق

 ز تحت ارجل است دیو عجیبي

 علوم رسمیت صرف دعاوی است

 ربون آ از دعاوی مجازی 

 ترتا رزهن شود مانند ضد  
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 چو کردی علم اصلي را فراموش

 خیني نیست حاجبث گرت سجف 

 ردد خود بنالم همي خواهم ز

 بخواهم فضل خود را رب شمارم

 کسي کو رب جناح ارتحال است

 همه دانند کاین آزاده از شيپ

 مرا از خود ستايي عار آید

 چو این آرایش است آالیش من

 تمرا رددی نهفته رد ردونس 

 سالماه و بسي بسي روز و بسي 

 هک سرگرم هب قیل و اقل بودم

 صرفت العمر في قیل و اقل

 گرفتي علم رسمي را رد آغوش

  واجبرتا بودی لقاء الل  

 مپنداری هک از این قیل و اقلم

 هک من از این دعاوی ربکنارم

 کجایش اینچنين فکر و خیال است

 وده رد پي آرایش خویشنب 

 دون را نشایدد  هک رز انبخر

گاهي خواهش  من نبوده هيچ

 وگتفگ ربونست هک وصف آن ز

 گذشته از من ربگشته اقبال

 يکي دل مرده بيحال بودم
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 هب چندین رشته از منقول و معقول

 نسان هک خواهيآت با صرف و نحو لغ 

 بدعي و با بیان و با معاني

 لبتدریس و هب تعلیق مطو  

 هب شرح شاطبي رد علم تجوید

 فقه و تفسیر و روایت اصول و

 ریاضي و نجوم و علم آالت

 فنون حکمت و تدریس رعافن

 شنايي آنچنانمآن آ بقر

 هن تفسیر عبارات و ظواره

 هب تفسیری هک بادد انفسي آن

 بسالي چند اندر علم ابدان

 ام معقول و مقبولتسلط یافته

 چنانکه هست آاثرم گواهي

 بدان نحوی هک ميخواني و داني

 بچندین ردوه
 لاش بودم معط 

 دیکالم اندر شروح متن تجر

 دگر علم رجال و با ردایت

 بمن ارجاع میگردد سواالت

 نآ چنان هستم هک رد تفسیر قر

 هک خود یک دوره تفسیر آنم

 است انظر هک ساحل نيب رد آن حد  

 کز آافقي فزون بادد بسي آن

انبنزد اوستاد طب ف 
 
 ن
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 ز اقنونچه گرفته ات بقانون

 فنوني پای بندمدگر هم دد 

 فنوني ره يکي علم رغیب است

 شنا رغاقب خون استآدلم از 

 بتعلیقات اسفار و اشارات

 حواشي رب شفاهم آنچنان است

 هب تمهید و هب مصباح فناری 

 بشرح قیصری کو رب فصوص است

 فصوص افرابي و شيخ اکبر

 هب تعلیقات تحرري مجسطي

 يکي رب اکر ماانالووس است

 سراسراصول اوقلیدس را 

 ام مضبوط و موزونفرا بگرفته

 هک شاید رب جنون خود بخندم

 هن ره کس را هب نیل آن نصیب است

گاهن چونست  هچ پنداری هک از بي

 رتا بادد فتوحات و بشارات

 اهل بصیرت را عیان است هک مر

 حواشي باددم مثل رداری 

 است حواشي ام همانند نصوص 

 نمودم شرح زاول ات هب آخر

 اکر شرح و بسطي چنانکه رب

 دگر رب اکر اتوذوسیوس است

 خرنمودم تحشیه ات شّل آ
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 هب شرح کامل زیج بهارد

 هب چندین رشته رد علم اوائل

 نمودم نقد عمر خویش زتيیف

کایک را کنم یاد هچ حاصل ار  ي

 

 گهي ربع مجیب بود دستم

 گهي ردس شفا بود و اشارات

 گهي رد گفتن اسفار دل خوش

 د التينگهي رد محضر استا

 عالهق با کولداژه و الروس

 گهي رد جدول اوافق بودم

 ام بيخواب و بيخوربسي سر ربده

 نوشتم من بسي کتب و رسائل

 هک اینک باددم بسیار اتلیف

 اهون هچ سودی سودن باد هک رد

 

 گهي ذات الحلق را کار بستم

 گهي بحت قضا بود و تجارات

 گهي از سفتن اشعار دل خوش

 و هس سي بود این هس ال آن بادد

 چنان بودی هک با مغني و اقموس

 گهي با اطلس آافق بودم
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 اهی آسمانيبسي با نقشه

گاه  بسي شبها نشستم گاه و بي

 بقدر و طول و رعض و ربج و صورت

گاه و ستاره  من و ماه و شبان

 ن آسمانيا مرا با شاهد

 بسويم صورت ره یک ستان بود

 مرا صورت بدانها هم ستان بود

 اشقي چشمک هب چشمکربمز ع

 زمیني آسماني دد چناهن

 سمانمآای از هک اینک نقشه

 چنان دل رب سر افالک بستم

 چنان رد فن اسطرالب ماره

 بانينمودم آسمان را دیده

 هک از سیر کواکب کردم آگاه

 یافت صورتاه یک هب یک ميجهت

 ربوی یکدیگر اندر نظاره

 شبها بود بس راز نهانيهب 

 نیکو دلستان بود ستان بود و هچ

 سمان بودآتفاوت از زمين ات 

کایک  ددم ات آشنای با ي

 نبیني افصلي اندر میاهن

 نقش جانمچو ينيب اطلس بي

 نشستمهک عمری با مجسطي مي

 هک هم رب صنعتش استاد اقرد
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 ام ستوار بودمچنان رد پیشه

 بدست خویشتن چندی رسائل

 بعمری رد پي جمع کتابم

 گیر و دارم چو با خود آمدم زان

 دلي کو با جنابت نیست مانوس

 اگر دنیا نکردی از تو دورم

 تصنیفو  نبودی مر مرا تدریس

 ردین دو روزه گیتي مرد عاقل

 مرا از لطف تو امیدواری 

 یادت گر هن این دل کام گیرد ز

 اگر انم تو نبود رد میاهن

 تسدیس رتبیع و ز تتلیث و ز ز

 هک روز و شب همي رد کار بودم

 نوشتم از زبرگان اوائل

 کتاب من فزوده رب حجابم

گاهن کردگارم  بگفتم ای ي

 معکوس بیفتد سرنگون چون ظل  

 اگر از من هن بگرفتي حضورم

 ره تکذیب و تعریف بدم افرغ ز

 

 و گرهن خاک رب فرق مماری 

 ماموني کجا آرام گیرد ز

 با علم بادد بهاهن متمم  

 بود بي یاد تو زتوري و تلبیس
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  دالرای رعوس استاگر وهج

 اعداد جفر و زیج و اسطرالب و ز

 اقهلزره و کره بن رخام و ل 

کایک این هنراه و فنونم  ي

 بوفق اقتضای وقت و حالم

 سخن خاکستر است و حال آتش

 خاکستر ازو بادد نمودی ز

 نگويي زین سخنهای اساسي

 هن کفرانست بلکه زعم و همت

 حضرت رپوردگار است سپاس

 فوق این استمقام شکر احسان 

 اگر خود صاحب حالي هک داني

 است بوهج تو فسوس اندر فسوس 

 رب آید از نهادم داد و فریاد

 نداده حاصلي رز آه و انهل

 جنوني را فزوده رب جنونم

کایت از دلم کرده مقالم  ح

  ذاتشهچ آتش عين انر الل  

 ینمود سای دوری زدود

 هک نعمتهای حق را انسپاسي

 نعمت ثی نمودم رزم رد تحد

 هن روی افتخار و اغترار است

 کجا رد طاقت این مستکين است

 ام خواهي بخوانيو گرهن ره هچ
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 علوم اصطالحي نعمت اوست

 رتا انبار الفاظ و عبارات

 چو نبود نور علم یقذف الل  

 هن بلکه زند مردان دل آگاه

 اند رد علم منحطيکي را گفته

 چو عاری بود از حلیت تقوی

 و هن مرد عمل بودهن اهل دین 

 کالم حضرت رپوردگار است

 گفتارم مباش ایخواهج درریش ز

 رتا ات وسوهس اندر نهاد است

 هم یکسر عقیم است قیاسات تو

 هب حرمان ردوني و ربوني

 ولي بي سوز عشقش نقمت اوست

 هچ حاصل میدهد غیر خسارات

 الفاظ و هچ از کاه هچ انباری ز

 بقدر و قیمت افزوني است با کاه

 هب اقوی بود و احوط گرفتار

 دین حق میداد فتوی همي رب

 دغل بود اسیر نفسش آن دیو

 مثله کمثل الحمار است

 ربو رد خلوتي رد خود بينیدش

 تس ا ای رد دست بادنچه کشتهآره 

 چرا هک ارهمن با تو نديم است

 ندمان ربوني و ردوني ز
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 ندیمان تو بادد رزهاننت

 بسي فعل تو رد محراب و منبر

 بخ بخ وامت کرده بيچاره زع 

 رتا از مطبخ گرمت هچ عاری 

 گل اندامي و جانت گند انزار

  را انبکن از بيخ و از بن گند

 نفس شومت ای حراف کرزب ز

 رج عباراتخ امگنت اینکه با 

 تي و رباقيس سوار رفرف 

 مر این نخوت رتا داء عضال است

 خواهج از کبر و ریائي در آب

 بایدرد این ردهگ دل بشکسته 

 آب و ره زاننت هک بسته ره ز

 ربای قرب جهال است یکسر

 مطبخ است ازین بخ بخ رتا گرم

 هک رد باطن خود آکل انری 

 رد آزار قيخل  بوی گندان ز

 ان اینهمه خلق خدا را نجمر

 هب لمز و همز و غمزی و تنازب

 و ایماء و اشارات هب کر و فر

 ورم کردی و پنداری هک چاقي

 محال است بمرگ تو رز عالجش 

 گدايي کن هک یابي کبریائي

 تن خسته داهن بسته باید
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 ة الهي استآدل بشکسته مر

 نيبجام جهان دينشی آنچه از

 ازو ينيب عیان و هم نهان را 

 
 
 ت دیدار هستيهک از این لذ

 
 
 ات حیواني دانيو گر لذ

 ولیکن دیو نفست چیره گشته است

 هچ دیوی بدرت از دیو زالراست

 رزهنای یمنهز وسواس ره

 فتادی دور و زنديکي بمردن

 

 

 

 اخبارم گواهي است آیات و ز ز

 همين بشکسته دل بادد همين این

 جهان و هم خداوند جهان را 

 رباید آنچنانت وجد و مستي

 
 
 اتش بخواني و هن دانيهن لذ

 هک جان انزنينت تیره گشته است

کار است  هک اندر کار خود بس انب

 خرمنها بیک دو داهن ارزن ز

 مي رد مطبخ گرمي بخوردنه 
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 یب

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 هب از این سنگر امن الهي

 
 تهای روحيز وسواسست عل 

 همه وسواس از دیو رجیم است

 خویش میگیر ی تو هم او را عدو

 
 
 اسهک نسناس است و وسواس است و خن

 واحد رتا با زعم رزم و هم  

 و گرهن با همه چندین دلي تو

 ریبعیب و بيبي جان تو نشد ات

 بیا ایخواهج خود را نیک بشناس

 هب سیرت ار پلیدی چون زییدی

 

 هک آدم ایمن از دیو رجیم است

 نبادد رد همه عالم پناهي

 هک نبود روح را رهگز فتوحي

 آدم از عهد قديم است یعدو

 گیرخالف راه او را شيپ مي

 
 
 اسهچ جويي لخلخه از دست کن

 مشاهدکشاند روح قدسي رد 

 کشت خود نیابي حاصلي تو ز

 ردی روی تو نگشایند از غیب

 هک انساني هب سیرت یا هک نسناس

 هچ سودی گر بصورت با زییدی
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 ارئ هست رد شيپرتا تبلي السر  

 ارئنمیداني هک رد تبلي السر  

 حجابت دد رد اینجا حکم ظاره

 اگر از خود رد آيي ای ربارد

 اگر کشف غطا گردد عطایت

 سم و آنيي خودی توهک ينيب ا

 ین خود بهشت و دوزخي تود ز

 تو هم کشت خودی هم کشتزارت

 چو تو زرع خودی و زارع خود

 نآ رزا نفس عمل بادد هب قر

 بلي علم است هک انسان ساز بادد

 اند و عمل باني انسانچو علم

 
 
 اني خویشنگر جواني و رب

 شود ره باطن آنجا عين ظاره

 نجا باطن هست اقرهآرد 

 اینجا و آنجایت رباربشود 

 دو جایت میشود یکجا ربایت

 هماان مالک دین خودی تو

 سزاوار سزای ربزخي تو

کارتره آنچه کشته  ای آید ب

 بذر تو است البد رتا حاصل ز

 هب رعافن و هب وجدان و ببراهن

 هم عمل دمساز بادد را  او مر

 ره آنکس ره هچ خود را ساخت هست آن
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 ارلذا بادد قیامت با تو هشد

 بخوانم از ربایت داستاني

 ربوی خویش بستم ا ر شبي رد 

 فرو رفتم رد آغاز و رد انجام

 بدیدم با نخ و سوزن لبانم

 کیفر مر آرنا  بگفتند این بود

 چو اندر اختیار تو زبانت

 از آنحالت چنان بیتاب گشتم

 حال خویش دیدم دوزخي را  ز

 رد اینجا مطلبي را با اشارت

 کافيهک عاقل را اشارت هست 

 سراسر صنع دلدارم بهشت است

 ربون از خود مپندار ا ر  قیامت

 هک شيپ آمد ربای من زماني

 هب کنج خاهن رد فکرت نشستم

 هک ات از خود ددم آرام و آرام

 همي دوزند و سوزد جسم و جانم

 راه سازد هب گفتارش زبارنا 

 بادد بدوزند این لبانتنمي

 هک گويي گويي از سیماب گشتم

 عذاب ربزخي را چشیدم من 

 ربایت آورم اندر عبارت

 ازريا قلب عاقل هست صافي

 سرشت است بهشت است آنچه زان نیکو
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 دينشی سبق رممت رب غضب را 

 هک این رممت نبادد زائد ذات

 ذاتي کوست عين رممت ایدوست ز

 ي استن هک این رممت وجوب امتنا

 کجا بادد هک این رممت نبادد

 ه را رد ملک هستيکدامين رذ  

 ل و خارش بهم ويپسته باددگ 

 
تفضیلمرب 

 ي رد مقام جمع و 

  بلي رب  
 اهدی ل و رب  مض 

 مقام فرق را ينيب تضاد است

 بنام خار و گل و شیطان و آدم

 گونتقوای گوهن راند نگر

 ندانستي يکي امر عجب را 

 
 
 اتهک ذاتش عين رممت هست با لذ

 نبادد غیر رممت آنچه از اوست

 استي ن وجود ساری عالي و دا 

 گرت رد فهم آن زممت نبادد

 دننيبه هستي نیابي رممت ار

 هک از یک گلبن ره دو رسته بادد

 يکي بادد بدون زعل و تعطیل

 شادیر  اهل داني ار  یک و دو

 است  مقام جمع را یابي تواد  

 رد آنجا و رد اینجایند با هم

 هب اعضای ردوني و ربونت
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 هب فعل خویش رد ازنال و تنزيل

 بت و ایجاد افعالسخن از نس 

 هچ تفصیلش بیک نیکو رسالت

 هن جبر محض و ني صرف قدر هست

 الن الباطل کان زهواق

 هک هم جبر است و هم تفویض باطل  

 د العين اندو احولحهچ ره دو وا 

 ولي جبری زیک چشم چپ راست  

 هچ تفویضي بتفریط غلط رفت

 ولیکن صاحب چشمان سالم

 استر جب هک قول حق هن تفویض و هن 

 هچ گوید بنده مانند جمادات

تفضیل
 دهي فرق مقام جمع و 

 بادد الحالهب اجمالش روا مي

 هک بنوشتم رتا بادد حوالت

 ورای آن دو امری معتبر هست

 کالم کان فيها صدواق

 بل امر نيب االمرین است حاصل

 لدنيبن چشم احول رز محو  

 چپ مر قدر راستچپ هک یک چشم 

 رفت و هم جبری هب افراط شطط

 رب این مبنای مرصوص است اقئم

 گبر است   زبدرتهک آن گبر است و این 

 تاس  چو ربگ کاهي اندر دست باد
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 ندارد چیه فعل و اختیاری 

 بلي این رای افئل از جماد است

 کسبش اشعری بي بهره بوده است ز  

 هن استقالل اهل اعتزال است  

 هچ ره فعلي هک رد متن وجود است

 اسناد است البدهک ایجاد است و 

  ز
 ت ایجاد آن فعلحق است صح 

 حق ایجاد هست از شيب و از کم ز  

 چو رد توحید حق نبود سوايي

 کدامين جارب است و کیست مجبور

 ره آن بدعت هک پیدا دد رد اسالم

 همه از دوری باب والیت

 بادش جنبش آید اضطراری  ز

 هک ره یک را بباید گفت باد است

 زوده استمگر لفظي رب الفاظش ف 

 هن جبر است و سخن از اعتدال است

 اهل عدل را عين شهود است مر

  اقوم و اقعدبحول الل  

 هب خلق است صحبت اسناد آن فعل

  اففهمهک قل کل من عند الل  

 خاييژاژ ؟چبود سخن از جبر

 عقول انرسا را چیست منظور

 آغاز و انجام چو نیکو بنگری ز

 پدید آمد سپس کرده سرایت
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 تثبیت رد افراط و تفریط هک از

 ره آنچه رز والیت را رواج است  

 بداند آنکه او مرد دلیل است

 اگر داني تو جعل بالعرض را 

 جهنم را هن بودی و نمودی

 افعال بد ما هست دوزخ ز

 حال خویش با فرزندت ای باب ز   

 تويي تو صورت علم عنايي

 رتا از قبض و بسط تو عیان است

 

 

 

 امند و تثبیطهمي ينيب رد احج

 چو نقش دومين چشم کاج است

 
 جه 

 
 ت اصیل استنم عارض و جن

 تواني نیک ردیابي رغض را 

 د رد جهان از ما نبودیباگر 

 فشار زنع و قبر و رنج ربزخ

 ردیاب ردین باب از خدا و خویش 

 بیا رد خود نگر کار خدايي

کارا و نهان است  ره آنچه آش
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 یج

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 استد و عد  وجود صرف کان بيح  

 قوسين زنولي و صعودی ز

 هک ادبارست و اقبال است دوری 

 بود ردیای دل رد بسط و رد قبض

 ه نشاهندهد ره ساحل از لج  

 
 ت گواهيچو ساحل بدهد از لج 

 
 ت آمدچو ساحل آیتي از لج 

 
 ت آيي سوی ساحلاگر از لج 

 ه است رد ردیای هستيخدا لج  

 امواج و سواحل ونش را چوئ ش 

 

 هک قبض و بسط رب اصل قويم است

 است ي است کاندر رزر و مد  ي چو ردیا

 بداني رمز این سیر وجودی

 پس از ادبار اقبال است فوری 

 او را ساحل آمد حرکت نبض مر

 نظر کن از کراهن ات کراهن

 س ره چیزی هک خواهيساحل رپ ز

 
 ت آمدرتا پس ساحل عين حج 

 کامل تويي ردیا دل آن انسان

 نظر کن رد بلندیها و پستي

 رد این ردیا نگرای مرد عاقل
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 هچ امواجي هک ره موجي جهاني است

 ا رد عیان استها رد جهان هجهان 

 ه استشمس رذ   را  او نهاني هک مر

 شرط ربط است سچو رد نسبت تجان 

 هچ نسبت نيب پنهان و عیان است

 د و بي عد  چو ذات حق بود بيح  

 اردو   چرخ اندر و بنگر تونک 

 ز صنع متقن رپوردگاری 

 قض هست دائمتناکنون اندر 

 ن الهيآ هب رتق و فتق قر

 موضوع بیک نیکو رسالت رد این

  ز
 ادبارو  ي و اقبالمیل کل 

 جداگاهن زمين و آسماني است

 ستن زهاران رد زهاران رد نها

 ه استای او را مجر  وزان قطره

 ه و از قطره خبط استمثال از رذ  

 ای نسبت هب آن استطرههک این چون ق 

 و بي حد  شئون او بود بي عد  

 ادبارو هک دارد حرکت اقبال 

 قراری  نبادد میل کلي را 

 تناقض را زتاید هست الزم

 نظر بنما اگر خواهي گواهي

 وشتم رتا بادد حوالتبن هک 

 ی زان ن  رتا 
 ي هست یکبارل کل 
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 ادبارو بیا از میل و از اقبال 

 چو ازید آفریدش رد همانحال

 نموده امتثال امر دادار

 ل هب آخرشئون عیني از او  

 شئون کتبي و لفظي هم این است

 نبادد رز بدین بود و نمودی

 اندهب صنعتها نگر هم وفق طبع

 تس ا مداری کاندر آن سیر جماد

 چو حیوان مرکز دور نبات است

 بود انسان بدور عقل دارئ

 کل أ هک حسن مطلق است و مبد

 رسائل دده اطالق عقل اندر

 ل آن عقل نکوکارهب خلق او  

 بفرمودش هب ادبار و هب اقبال

 ادبارو هک دائم هست رد اقبال 

 بحرکت اندرند رد سیر دارئ

 العالمين است هک از تقدري رب  

  ازین صنع وجودیتعالي الل  

 اندبحرکت همچو سماوات سبع

 است  وداد  نباتش مرکز عشق و

 مر حیوان را هب انسان التفات است

 هک حق مطلق است و نور اقره

 بود او قبله کل ملجاء کل

 هب حق سبحاهن نقل از اوائل
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 همه رد مدح و تمجید جمالند

 زبان ره یک آید از رب و بوم

 شوق داستان کعبه عشق ز

 و رزء از ره دو جانب ين کل  ن ح 

 رب این است بلي طبع نظام کل  

 تويي پس عشق و هم معشوق و عاشق

 خود حنين است هک ره رزئي بّل  

 از هم جدايي ندارد رزء و کل  

 دور از ادب نیست حنين رزء و کل  

 سخن گويم دگر بار ء و کل  زر  ز

 
 ي مثل جسم استامگنت رزء و کل 

 گون استشئونش را ظهور گوهن

بيح جاللندن هب ت 
تس
 زی و هب 

  عنت الوجوه للحي  
 ومالقی 

 همه رد آستان کعبه عشق

 البرد عشق و عاشقي بادد هچ ج

 هک ره کلي بجزء خود حنين است

 صادق بیا آن عاشقي میباش

 
 یحب 

 وهن این استهم و یحب 

 خدا هست و کند کار خدايي

 تو ار نقدش کني میکن عجب نیست

 گوشت پنبه غفلت بدر آر ز

  هک این خود یک طلسم استتعالي الل  

 ا یصفون است عم  سبحان الل  
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 ید

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 عوالم را هک بیرون از شماراست

 اشارت شخص عاقل را بسند است

 واحد اندر علم اعداد و وجود

 ی عظیم استولي رد روحشان سر  

 بود پس مر رتا این جمله شاهد

 خر حشرآرد آغاز حدید و 

 هک این شخص است حق جل جالهل

 جالل او شئون کبریايي است

 شل بترویج جاللش با نوا 

 آسمان حسنزمين حسن و زمان حسن 

 

 ظهوری کز حدیث و کز قديم است

 بدور محور نوزده مدار است

 حروف بسلمه بنگر هک چند است

 یاد اند و بیک روح ای نکودو جسم

 هک بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 واحد هک هستي نیست رز یک شخص

 رش تمام سوره نسبت بود ن 

 هک این شخص است حق غم نواهل

 است نوال او شجون ما سوايي

 تماشا کن بدین حسن جمالش

 نعیان حسن و نهان حسن و میان حس 
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 حسن مطلق همه حسن اند و ظل  

 همه حسن و همه عشق و همه شور

 و همه علم و همه شوق همه حي  

 آرا یک ورق نیستردین باغ دل

 گلش حسن هست و چون گل هست خارش

 تکوینو حسن و قبح رد تشرعي  ز

 هچ خوش دنتفگ داانیان یوانن

 بدان معني قوسموس است زینت

 جهان را وحدت صنع است و تدبیر

 
 
 فاقي نظم دائمندارد ات

 صنع درربایش ان پس از اتق

 هک زینت غایت حسن و بهايي است

 همه فرعند و از آن اصل مشتق

 همه وجد و همه مجد و همه نور

 همه نطق و همه ذکر و همه ذوق

 هک اتر و پودش از آیات حق نیست

 کني تحقیر و خوارش تو خارش را 

 ین و آنييد بباید فرق اندر

 انزیزع هک عالم قوسموس است ای

 ات بادد رز اینتمگر رد دیده

 وحدت نظم است و تقدري ا و ر ا مر

 هن رب آن وحدت صنع است اقئم

 نگر رد غایت حسن و بهایش

 فزون از درربايي جان فزايي است
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 تويي حق را بوسع خویش جویان

 ار شهودیهک اندر سیر اطو 

 بلي بیرون بیا از کفر و بدعت

 تو از چشم دل بي نور اتریک

 دست تو بنفس تست ظلمت ز

  نور استرو کني الل   بهر سو

 یابي جواني تو از نور خدا 

 بیا بشنو ز اوصاف جواانن

 

 

 

 

 ت گویانس ان نسولي حق با تو ای 

 بود من رتا بادد نمودی ز

 بده جارنا از نور علم وسعت

 ينيب تنگ و باریک هک نبیني یا

 هک بيچاره بود دائم هب ظلمت

 چرا چشم دل و جان تو کور است

 نشاط اینجهان و آنجهاني

 هک حق فرمود اندر کهف قرآن
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 ی

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 بیا رد کهف قرآن ای ربارد

 لهيآ سر   هنجین گ ازین 

 رد این سوره بود انواع عبرت

 انشناسيچو قدر خویشتن را 

 خدا را نيب هچ گفتاری است رد کهف

 خوانيچو امگنم اینکه زان فتیه 

 ولیکن گوش دل بگشا زماني

 ن انطقآ امام صادق آن قر

 ولي از قدرت روحي ایمان

 بیا پیر جوان میباش ای پیر

 

 هک آن اصحاب کهفست و رقیم است

 ببين احوال انسان را سراسر

 بوسع خویش یابي ره هچ خواهي

 که بادد اهل خبرتربای آن 

 اهی ازید انسپاسيهب نعمت

 
 

 است رد کهفی  کن هچ اسرارتدرب

 مر آانن را جواانني بداني

 معاني شنو از غائص بحر

 اند پیران صادقهک فتیه بوده

 ن وصفشان آمد جوااننآ هب قر

 بیا روشن روان میباش ای پیر
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 هم اصحاب کهفي رد قیمي تو

 هن ره پیری بود روشن رواني

 ر رد ایام جوانيگ جواني 

 هب عقلش از بدیها پاک بادد

 بیاض دفتر دل را تباهي

 شود پیر جواني آن نکو افم

کایت  کند احوال ره پیری ح

 چو ره طفلي بود آغاز کارش

 ره آن خويي پدر یا ماردش راست

 غذای کسب باب و شیر مامش

 چو از پستان پاکت بود شیرت

 و تو حارث ثحر و نسا رذمني ب

 سم الل  چو ب 
 

  ارر
 

 حیميممن ارر

 جوانيپیر هن ره پیری بود 

 هب پیری بگذراند زندگاني

 رباه بندگي چاالک بادد

 نداده است از سیاهي گناهي

 ربد انمهک زیدانش هب فتیه مي

 ز اوصاف جوانیش ربایت

 کتاب شرح حال روزگارش

 تس او را بیارا  ۀهمان خو نطف

 
کامشربزید زره یا شک   ر ب

 کیش پاک سیرتتويي فرخنده 

 بجز تو حاصلت را کیست وارث
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 اگر پاک است تخم و کشتزارت

 و گرهن حاصلت رب باد بادد

 نفخت فیه من روحي دينشی

 هک اندر نطفه هم بابا و مارد

 
 
 ی خلق االزواجتو سبحان الذ

 وی د ره یک ز روح خویش ردمد

 دگر باره از آن پیران صادق

 سگشان را نشاید رد عبارت

 ني اسرار هستيک  چگوهن مس  

 فراقن طهارت بایدت رد مس  

 طهارت چون کسي را گشت حاصل

  ولي رد لفظ مس  
 لبنما اتم 

کارتره آنچه کشته  ای آید ب

 رتا از دست تو فریاد بادد

 ولي اطوار نفخش را ندیدی

 نماید نفخ ره یک ای ربارد

 امشاج فةبخوان رد خلقت نط 

 ازین ارواح طومارش شود طي

 یار موافقبیا بنیوش ای 

 گرت نبود طهارت نمايي مس  

 هک از پا ات سرت آلوده هستي

 نآ قر مس   اندر هچ پنداری تو

 فراقن است انئل جواز مس  

 با هک یابي فرق او را 
 
 لتعق
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 آمد هب معني بسودن چو مس  

 
 
 ل اینکه آن دد عين ذاتتتعق

 معني و عبارت ربای مس  

 بباید جملگي از مغز ات پوست

 گوهن مدارجبیا ربرت از این 

 طهارت ات بدین معني کامل

 
 يمبادا نخوتي گاه تجل 

 خطر آرد کز آن نبود راهيي

 رممان و شیطان ههچ فرق لم  

 مرا دد دفتر دل پاره پاره

 همي رد آتش سوزان لهفم

 اصحاب کهفم يهن بگرفتم پ 

 بسودن هست مانند نمودن

 هک افزوده است رب نور حیاتت

 طهارت بایدت اندر طهارت

 از دوسترز طهارت یابي از ره هچ 

 ذوالمعارج هک انسان است شخص

 نشد اندر تن و جان تو حاصل

 دبگیرد 
 يامنت را رد محل 

 هک سر آورد از کبریايي

 نبادد بي طهارت کار آسان

 هک رددم را هچ ردمانست و چاره

 هک کمتر از سگ اصحاب کهفم

 لهفم هک خود را وارهم از انر
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 شطط را  هچ میگويم من این قول

 امامان من از امر الهي

 تس ببراهنست و ني از قول زهف 

 امامي را هک من گويم چنين است

 امامي باید از سر  امامت

 

 

 

 

 

 

 

 بخواهم عذر تمثیل غلط را 

 مقام ره یک است فوق تناهي

 هک ره یک کهف صد اصحاب کهفست

 امام مرسلين را جانشين است

 بگوید از ربایت ات قیامت
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 یو

 بسم الل   هب
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 امامت رد جهان اصلي است اقئم

 امام اندر نظام عقل و ایمان

 نآ نشاید افتراقش را ز قر

 هک نيب خلق و خالق هست رابط

 د را مظارهبود روح محم  

 امام عصر آن قطب زمانست

 ادمنقلذا او را رعیت هست و 

 همه رب گرد او هستند دارئ

 اييمرا بادد ده و دو پیشو 

کایک ظرف قر  اندن عظیمآ ي

 

 هک رد عالم امام لطف عمیم است

 چو اصلش اقئمش نسلي است دائم

 القرآن یدور ماث یدور حی 

 بقرآن و بعرافن و ببراهن

 طاست واس ر فیوضات الهي 

 ل آن ات هب آخررد عالم ز او  

 هک با ره مظهرش اکمل از آنست

 ز افراد و ز ابدال و ز اواتد

 و دوارئ چو رب مرکز مدارات

 کند کار خداييهک ره یک مي

 ندااند و رقیمدو صد اصحاب کهف
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 امامي مذهبم از لطف سبحان

 من و دینداری از تقلید هيهات

 خداوندم يکي گنجینه صدر

 رد این گنجینه رعافنست و رباهن

 چو تقلید است یک نوع گدايي

 چو این گنجینه نبود سینه تو

 امام اولين است ا علي مار 

 انبیاء و عالمين است   هک سر  

 دو فرزندش حسن هست و حسين است

 
 
 العابدین است  زین ادعلي سج

 امام صادق آن بحر معاني

 رضا نيب و مقام رهبری را 

 بقرآن و بعرافن و ببراهن

 ربون آ ز دعابات و خیاالت

 رت از بدرببخشوده است رخشنده

 رد این گنجینه اخبار است و قرآن

 خداييزنیبد با چنين لطف 

 بود آن عادت دريینه تو

 امام اولين و آخرین است

 ن مبين استآ لسان صدق قر

 هک ره یک رعش حق را زیب و زین است

 د باقر اسرار دین استمحم  

 امام کاظم آن سبع المثاني

 تقي و هم نقي و عسکری را 
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 الهي امام اقئم آن سر  

 
 ي ختم مطلق آنجناب استول 

 نسل افطمه بنت رسول است ز

 
 ي حضرت خیر االانم استسم 

 رد او جمع آمد از آیات کبری 

 ز خضر و یونس و اردیس و الیاس

 حسن باب است و رنجس هست انمش

 حسن بادا فدای خاک پایش

 امام عصر میر کاروان است

 مرا چون نور خورشید است روشن

 چو اسمای الهي راست مظهر

 رتا بادد يکي قسطاس اقوم

 پناه جمله از هم ات هب ماهي

 الکتاب استهک جان پاک او ام  

 ابيهای بتول است همان ام  

 قیامش رد جهان حسن ختام است

 یحيي ز موسي و ز عیسي و ز

 نیک بشناس امام عصر خود را 

 میم و حا و میم و دال است انمش

 هک بادد خاک پایش توتیایش

 ره آنچه خوانمش ربرت از آنست

 هک عالم از وجود اوست گلشن

 مظاره هست ربرتهک از دیگر 

 هک قطب عالم است و اسم اعظم
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 چگوهن غایبش خواني و دورش

 وی تويي غایب هک دوری رد رب

 سبل رب دیدگانت گشته چیره

 هم و خورشید رد این طاق مینا

 اندمثالي از نبي و از ولي

 اید بي هم و خورشید عالمپن 

 ز پیغمبر بپرسیده است سلمان

 مین پیمبر گفت من آن شمس د

 ادد علي کز شمس نورشقمر ب

 
 ت عصررب این معني بیا ات حج 

 ز سری کان بود رد لیلة القدر

 معني است کافي هک قرآن خود رد این

 نبیني خویشتن را رد حضورش

 نهادی انم خود را رب سر وی

 هک خورشید است رد چشم تو تیره

 اند و چشم بیناچراغ روشن

 اندچو هم از خور، خور از حق منجلي

 تکوین و تشریعند با همرب این 

 سر  ز 
 مس قرآنسوره و الش 

 هک نور آسمانها و زمینم

 ه ات بدورشکند کسب از اهل  

 خداوندش فزاید قدرت و نصر

 بود روشنتر از بدر امام حي  

 هچ قرآن از الف گردید شافي
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 الف کافي و قرآنست کافي

 سر آغاز این سخن اندر حروف است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن توافي ازین حس تعالي الل  

 اعداد و حروفت ار وقوف است ز
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 زی

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 ن انورآ هب چندین سوره قر

 ز آیات رموزندو حروفند 

 
 

 ر را چو بنمايي هب یک سومکر

 سخنها گفته دد بسیار رپ مغز

 مرا میدان بحث اینجا وسیع است

 ولیکن ره مقالي را مقامي است

 ابجد یا رد اهطمرد ابتث یا رد 

کایک از دواري  رد ادوار ي

 ایتغاست و هن  دواري را هن حد  

 هک دور ابجدیش بیکرانست

 

 کنوزی کان الف و الم و میم است

 رحروفي را همي ينيب مصد  

 اشاراتي هب اسرار و کنوزند

 کهس علي صراط حق نم 

 بحل یک بیک این احرف نغز

 صنیع استصنع هک رد این صنعتم 

 القدر و امامي است سخن از لیلة

  اعلمالف اول بود و الل  

 آخررد ل است و هم الف رد او  

کایت  شنو از جفر جامع این ح

 دور دور دیگرانستیک چو این 
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 هب ره دوری هک ميخواهي کني طي

 علي اندر زغا بودی ندایش

 ندا میکرد هب کهیعص

 الف و الم و میم رد صدر فراقن

تفضیلآ هچ قر
 ن ات شود فراقن 

 بسمع صدر ختمي از ره دور

 چو عجز از ممل این قول ثقیل است

 محمد را بود میمش اشارت

 مقام جبرئیل روح االمين است

 زنول وحي را رب قلب عالم

 همي رتسم هک از تعبیر کثرت

 يکي این و يکي آن و دگر آن

تسلسل هست رد پي
 رب آن دورت 

منفصل اندر دعایش
 حروف 

 ادهب ممعسق آن قطب عب  

 ت دارد اندر جمع قرآناشار

 هک از ازنالش آید ات هب تنزيل

منفصل مي
 گشت منظورحروف 

  و المش جبرئیل استالف الل  

 الف و الم و میم اندر عبارت

 العالمين است رسول وحي رب  

 رساند او ز آدم ات هب خاتم

 هس واحد رد عدد داني بصورت

 ان از توحید اندتعالي الل  
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 دارماگر هچ بحث آن رد شيپ 

 خزائن را هک از احصا فزون است

 بود این کاف و نون امر الهي

 خروار ای مشتي زز کن بشنیده

 ی هک اندر این سخن هستدگر سر  

 خزائن از زمان و دره و سرمد

 ثاتب    رد دور  میان کاف و نون

 بدور ابجدی هم اینچنين است

 تدونیش هب تکوین ز سفر بنما

 بداني پس خزائن الم و میم است

 هک عين کنت کنزا آنجنابست

 بوضع جعفر جامع گاه تکبیر

 ولي از فهم آن تشویش دارم

 دينشی آنکه نيب کاف و نون است

 هک اندر کن بود ره هک هچ خواهي

 بیا بشنو ز کن حرفي دگر بار

 من هستدحسن گوید هک بس شیرین 

 همه جمعند رد جبرئیل و اممد

 بثهفته الم و میم مقرون و من ن 

 رد این معني قرین است ثهک با اتب 

 هک تکوین را بیابي اصل تدوین

 ز بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 دهن بندم هک خاموشي صوابست

 بیابي وصف اممد را هب تکثیر
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 هک امدح هست و مادح هست و حامد

 ن وفق اسم جامع آمدآ چو قر

 هک جفر جامع اقموس الهي است

 مر این اقموس انموس الهي

 ع عالم دلهچ ميپرسي ز وس 

 مقام قلب عقل مستفاد است

 بلي قلب است و رد تقلیب باید

 تس ا  ادؤهچ پنداری ز قلبي کو ف 

 مقام قلب را نشناختي تو

  بود او
 

 الهي منشور رق

 هن تنها واقف اسرار اسما است

 ن و ز آیتهای قدرشآ ز قر

 اح محامدهک مماد است و مد  

 رتا پس عين جفر جامع آمد

 الهي استنست و انموس آهک قر

 د را بود آنسان هک خواهيمحم  

 هچ رودييه است از این آب و از گل

 رد ازدیاد است اگر هچ دائما  

 یدآدم مظهر اسمي رد  هب ره

 تس ا عقل مستفاد جهک اندر او

 تو تياینچنين رد باخ  هک خود را 

 اشیا را امکهي بداند سر  

 ف جان اشیا استهک هم اندر تصر  

 صدرش ببين این خاک زاد و شرح
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 تبارک صنع صورت آفریني

 هک رویانید از گل هازین حب  

 ک از حدیث لیلة القدرتبر  

 حدیثي کان رتا آب حیاتست

 هب تفسیر فرات کوفي ایدوست

 ن انطقآ امام صادق آن قر

 بفرموده است و بشنو ای دل آگاه

 چو رعافنش بحق گردید حاصل

 دگر این شهر ني ظرف زمان است

 اندمالیک آن گروه مومنين

 دی  ؤمر آانن را بود روح م 

 هک روح قدسي استهم روح  د مرا 

 هچ صورت ساخت از ماء مهیني

 ن شود یکباره انزلآ رد او قر

 بجويم ات گشاید مر رتا صدر

 ربایت نقل آن  اینجا رباتست

 نظر کن ات رد آری مغز از پوست

 يکي تفسیر همچون صبح صادق

 هک لیله افطمه است و قدر الل  

 ک شب قدرید انئلهب اردا

 من رمزی از معني آنستؤهک م 

 اندهک اسرار الهي را امين

 دهک بادد مالک علم محم  

 جناب افطمه حورای انسي است



 

 
212 

 

 رپ ارج و رپ ارر هبود آن لیل 

دبود این مطلع الفجر   ممج 

 رد این مشهد سخن بسیار دارم

 هک خلق اکثر افراد تنگ است

 بجنگم با خودم از مرد جنگم

 دیگری بادد حرابمچرا با 

 هچ رد من آتشي رد اشتعال است

 نييآ مرا عقل و مرا نفس بد

 بسي از خویشتن تشویش دارم

 اگر جنگیدمي با نفس کافر

 چنان رد حسرتم کز اخگر دل

 رسیده کشتي عمرم بساحل

 سالم هي حتي مطلع الفجر

 دل محم  آظهور اقئم 

 ولیکن وحشت از گفتار دارم

 جنگ است هن ما را با چنين افراد

 هک از نفس پلیدم گيج و منگم

 هک من از دست خود اندر عذابم

 هک دوزخ را ز رویش انفعال است

 گهي آن میکشد گاهي ربد این

 دارم همه از نفس کافر کیش 

 کجا این وحشتم بودی بخاطر

 همي رتسم هک سوزد دفتر دل

 نمیدانم از این عمرم هچ حاصل
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 مرا پنجاه و جنپ است عمر بیگنج

 کرکس سال عمرش ار زهار است هک

 هچ انسان خواهد از طول زماني

 چو غافل بگذراند روزگارش

 و گر آني ز خود گردید افني

 ولیکن باز با رمز و اشارت

 ن انطقآ زنول یازده قر

 وجود اندر زنول و رد صعودش

 رد این معني هچ جای قیل و اقل است

کان اشرف  تواني نیز از م

کان اخس رب عکس باال  هب ام

 لذا آرنا هک ينيب رد رقیقت

 تو گیرش پنجهزار و پانصد و جنپ

 ولیکن عاقبت مردار خوار است

 گرش بي بهره بادد زندگاني

 هچ یکسال و هچ صد سال و زهارش

 هب کف آورده عمر جاوداني

 بیارم اندکي را رد عبارت

 ن یک لیلة القدر است صادقآ رد 

 بترتیب است رد غیب و شهودش

 امر محال استهک طفره مطلقا 

 نمايي سیر از اقوی هب اضعف

 نمايي سیر از اضعف هب اقوی

 بیابي کاملش را رد حقیقت
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 ت اینجا چگوهنأنظر کن نش

 شنو رد واقعه از حق تعالي

 اگر عارف بود مرد تمامي

 بباطن بنگرد از صقع ظاره

 محاکاتي هک اندر اصل و فرع است

 بیا رب خوان تو نحن ارزارعون را 

 ت خود هست عاملهک رب شاکل 

 زنول اندر قیود است و حدود است

 خروج صاعد از ظلمت بنور است

 چو صاعد دمبدم اندر خروج است

 چو عکس صاعد آمد سیر انزل

 نگر اندر کتاب آسماني

 ت همي بادد نموهنأاز آن نش

 لقد علمتم النشاة االولي

 تواند خود هب ره حد و مقامي

 ز اول پي ربد ات عمق آخر

 و مزروع و زرع است بسان زارع

 بیابي زارع بي چند و چون را 

 یعمل را اوست اقئل هچ کل  

 صعود اندر ظهور است و شهود است

 هک یوم است و همیشه رد ظهور است

 پس او ایام رد حال رعوج است

 لیالي خوانیش اندر منازل

 ش بدانيهب حم سجده ات سر  
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 رعوج امر با یوم است و آن یوم

 عارج باشهم ميسنه ز الف 

 ولي این روز خود روز خدايي است

 هن ره یومي ز ایام الهي است

 شب اینجا نمودی از حدود است

 لیالي اندر اینجا همچو اشباح

 بدان رب این نمط ایام و اشهر

 مزی از ظهور استرچنانکه روز 

 شب قدر اندر این نشاه نمودی

 
 ي روز اینجا روزاه را استچو ظل 

 جامعمر انساني هک بادد کون 

 ددی آهگ ز جامع اندرین فصل

 بود الف سنه مقدارش ای قوم

 هب خمسين الف هک سنه معارج

 نهايي است هن ره روزی بدین حد  

 هي استامکهچ آن پیدايي اشیا 

 بسي شبها هک رد طول وجود است

 لیالي اندر آنجا همچو ارواح

 هک میاید پدید از ماه و از خور

 ظهور است ره کجا مصباح نور است

 بود از لیلة القدر صعودی

  یوم القدر اینجا استهک یوم الل  

  واقعشب قدر است و یوم الل  

 تو فرعي و بود جامع رتا اصل
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 تويي همواره رد مرئي و منظر

 تو مشهودی و جامع هست شاهد

 بدیدارش شب و روزت بسر کن

 بوصلش عاشقي میباش صادق

 ز عاشق آه و سوز و انهل آید

 د هچ آیترتا از عاشقي باد

 هک با انمحرمانش آشنايي

 

 

 

 

 

 بنزد جامعت ای نیک محضر

 تو یکجائي و جامع رد مشاهد

 و گرهن خاک عالم را هب سر کن

 منافق را جدا کن از موافق

 هک عشق و مشک را پنهان نشاید

 ربو رد راه ردمان و دوایت

 هک رد بیم و امیدت مبتاليي
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 یح

 سم الل  ب هب 
 

  ارر
 

 استحیم ممن ارر

 بیم و از امید بگذر بیا از

 بیا رد بندگي آزاده میباش

 بیا یک عاشق فرزاهن میباش

 عبادت رد امید حور و غلمان

 عبادت ار ز بیم انر بادد

 بلي احرار چون عبد شکورند

 صحبت اغیار بگذر ازبیا 

 هک اغیارند با کارت مغاري

 وش و میکن حلقه گوشنی سخن ب 

 حذر بي دغدهغ از صحبت غیر

 

  عارف افرغ از امید و بیم استهک

 توحید بگذر رزبیا از ره هچ 

 زاده میباشبیا حسن حسن

گاهن میباش  بیا رز از خدا بي

 کشیدی رب سر او خط بطالن

 ربای عاشق حق عار بادد

 بصرف بندگي اندر سرورند

 از یار بگذر رزبیا از ره هچ 

مسلمش خواني هچ کافر
 هچ خواهي 

 فراموشمکن این نکته را از من 

 هچ رد مسجد بود غیر و هچ رد دري
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 هک اغیارند انمحرم سراسر

 دل بي بهره از نور والیت

 ز انمحرم روانت تیره گردد

گاهن بادد  هچ آن انمحرمي بي

 رتا محرومي از انمحرمان است

 مرا چون دیده رب انمحرم افتد

 ربوز روشن است اندر شب اتر

 همين انمحرم است آن انس نسناس

 سوا کنه رتک مابیا یکبار

 سواييهب این معني هک نبود ما

 هب این معني هک او فردیست بي زوج

 اقره هب این معني هک وحدت هست

 ربارد یهچ از مرد و هچ از زن ا

 بود انمحرم از روی ردایت

 ت رب دل تو چیره گرددساوق 

 و یا از خویش و از همخاهن بادد

 تس هک انمحرم بالی جسم و جان 

 رد دم افتدش ی ز اوج انجال

 بنزد یار خود دور است از یار

 هک استیناس با او آرد افالس

 خودت را افرغ از چون و چرا کن

 خدا هست و کند کار خدايي

 ت بي فوجس هب این معني هک او جمعی 

 نبادد کثرتي غیر مظاره
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 هب این معني هک کثرت عين ربط است

 ق لفظ گفتم عين ربط استضی  ز

 استمثال موج و ردیا سخت سست 

 ولي چون نیست ما را راه چاره

 مقام فرق مطلق بلي اندر

 ولي اندر مقام جمع مطلق

 رتا کامل چنين فرموده تنبیه

 حکیم فلسفي چون هست معلول

 ندانم کیست علت کیست معلول

 
 ت بیک معني صوابستبلي عل 

 يکي رپسیده از بيچاره مجنون

 بشب میلت فزونتر هست یا روز

 ت و ضبط استهچ جای نقش و رقش و ثب 

 هک وهم ربط هم از روی خبط است

 است مثال بیم و نم هم انردست 

 ک جوميي از آنها دوبارهتمس  

 بال حق  اند وهمه بي شبهه خلق

 و بي شبهه بود حقخلق نبادد 

 هک باید جمع رد تنزی و تشبیه

 
 ت هست و معلولهمي گوید هک عل 

 هک رد وحدت دويي چونست معقول

 آن رد حجابستهک اهل کثرت از 

 هک ای از عشق لیلي گشته دل خون

 بگفتا گر هچ روز است عالم افروز
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 ولیکن با شبم میل است خیلي

 همه عالم حسن را همچو لیلي است

گار انزنينش  همه رسم ن

 همه سر ات بپا غنج و داللند

 همه آهنيي ازید نمایند

 دهمه احوال او اندر تعد  

 هچ نبود این دو را از هم جدايي

 اندر کعبه باشي و هچ رد دري هچ

گارستان عالم با جاللش  ن

 چو حسن ذات خود حسن آفرین است

 شئون ذات حق معلول او نیست

 یستی و هن ضد  لذا او را هن حد  

 هک لیل است و بود همنام لیلي

 
 ي استهک لیلي آفرینش رد تجل 

 همه همنام لیلي آفرینش

 امکلند همه رد دلبری حد  

 هایندهمه افرشته حسن و ب 

 دولکن عين او اندر توح  

 خدا هست و کند کار خدايي

  و الغیررتا قبله است وهج الل  

کایت مي  نماید از جمالشح

 جمیل است و جمال او چنين است

 عجب از آنکه این معقول او نیست

 یستند  هن هن جنسي و هن فصلي و 
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 ی نداردهک او حد   رز این یک حد  

 بگويم حرف حق بي چیه خوفي

 نبادد صرف هستي غیر مصمود

 ندارد حق مطلق چیه انمي

 
 
 ه بادد از ره رسم و اسميمنز

 تو از عکس خود از سای خود

 گهي ينيب صغیری و کبیری 

 هب حق مطلق از احوال عالم

 گهي گويي هک رافع هست و خافض

  ز پندار فضوليمعاذ الل  

 امکل است هچ یک ذاتست و رد حد  

 هک یارد وصف قد درربایش

گارش اندر قلم گاردمي ن  ن

 صمد هست و صمد ار نیست جوفي

 و گرهن عين محدود است و معدود

 هک مطلق از اسامي هست سامي

 چو انید نسبت با روح و جسمي

 و حد   بیابي انمهای بي عد  

 گهي ينيب طویلي و قصیری 

 اسامي میشود اطالق اففهم

 ضب گهي گويي هک باسط هست و اق

 حلوليبخواني اهل وحدت را 

 و خال است و خد و خط   مرا و را قد  

 جانفرایش د  خنظر بگشا هب 
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 مپرس از من حدیث خط و خالش

 هک اینک همچو مرغ نیم بسمل

 رد آتش همچو اسفنجي ز خالش

 اگر حرفي ز خط او بخواني

 شود آن حرف و آن نقطه دلیلت

 شود خال و خطش ورد زبانت

 مجره نيب و بیضا کز ربایت

 باش دمسازمي بیا با یاد او

 بیا رد بندگي میباش صادق

 همي اندر اطاعت باش کوشا

 زمين و آسمان و ماه و خورشید

 سخن از عارفي آزاده دارم

 نمیداني ز دل چونست حالش

 ست و رد افّلب همي رد اضطرا

 خط بي مثالش هچ پنداری ز

 اگر یک نقطه از خالش بداني

 فروبندی دهن از اقل و قیلت

 ندی داهنتنخايي ژاژ و رب ب 

کایت  ز خط و خال او دارد ح

 بیا خود را ربای او بپرداز

 هک ما خلقیم و او ما را است خالق

 هک ما عبديم و او مارا است مولي

بيح او گویند و توحید
تس
 همه 

 ه دارمهک ره هچ دارم از سجاد  
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 فتيزچرا رد بندگي داری تو 

 چگوهن قطره ماء مهیني

 
 ربخلوت ساعتي را رد تفک 

 از حرفهای دفتر دل هک ات

 اگر آری ربای من بهاهن

 اگر خواهي هک یابي  پای دل

 اگر خواهي هک یابي قرب ردگاه

 خواهي مراد خویش حاصل

 ساهي یدچو قلب آدمي گرد

 دل ساهي دل اقسي عاصي است

 دستي رد این بازار هستيتهي

 نداریکسر از وسواس و پ  ربون آ

 نیابي مثل خود خلق شگفتي

 را اینچنیني بیابد صورتي

 بسر آور ربون از خواب و از خور

 مراد تو شود یکباره حاصل

 سخن بسیار آید رد میاهن

کار بندگي میباش کامل  ب

گاهحضوری مي  طلب ردگاه و بي

 یاد حق مشو یک لحظه غافل ز

 نبیني رز سیاهيساهي مي ز

 دل عاصي است کو از فیض اقصي است

 دانم چرا از خود رنستينمي

 ينيب حقیقت را پدیدار هک ات
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 خوشا صوم و خوشا صمت و خوشا فکر

 ینيش اهی آت ن جذهبآ خوشا 

 ای منزل بمنزلخوشا شوریده

 خوشا شور و خوشا سوز و خوشا آه

 خوشا حال سجود ساجدینش

 خوشا آن ذاکر فرخنده خاطر

گاهي هک با ماه و ستاره  خوش آن

 خوشا وقتیکه دل اندر خروش است

گاهي هک رد سر    فواد است خوش آن

 خوشا وقتي هک اندر صحو معلوم

گاهي هک خاموش است و گویا  خوش آن

 دده یکجايي ره جايي آندم

 خوشا اندر سحراه خلوت ذکر

 هک ررهو یابد اندر اربعیني

 غمش را با سر دل کشد بار

گاه  هک سالک را رباید گاه و بي

 مناجات و قنوت عابدینش

 هک دارد خاطری از ذکر عاطر

 آید رد نظاره کدو چشم سال

 است با سروش دل هک نظم دفتر 

 تس ا فادت فزون از اوج عقل مس 

 وهومم مرا او را حاصل آید محو 

 حجاب دیده هشت و هست بینا

 مهن رد عالم هن رد بیرون عال 
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 زهي قرب تدن

 يي و تدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يز اشرااقت انوار تجل 
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 یط

 هب بسم الل  
 

  ارر
 

 حیم استممن ارر

 
 ي گاه مانند نسیم استتجل 

 نسیمي کان وزد رب غنچه گل

 فزاید انبساطشبسالک مي

 دو عالم را کند یکجا فراموش

 سفر بنماید از ره هچ نموده است

 آه استو  را زمزهم است و سوز او مر

 ل ذکر آرد انس با یاررد او  

 من را چ چنانکه مرغ ات بیند 

 شود مرغ حق آن فرزاهن سالک

 با من مقابل هالل اینک بود

 

 
 اه چو صرصر ات نسیم استيتجل 

 و بیم است ررز هن جسم و جارنا  هک زو

 شکوافیش نماید بهر بلبل

 الخیاطش هک دنیا را کند سم  

 بگیرد شاهد خود را رد آغوش

 بسوی آنکه او عين وجود است

گاه است  هچ آهي خود نسیم صبح

 رد آخر ذکر از انس است و دیدار

 هن را نیارد بستنش آنگه د

 هک با ذکر حق است اندر مسالک

 هوش از سر ربد آرامش از دلهک 
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 ز تقدري زعزی است و علیم است

 هوا از بس هک صاف و زالل است

 هاللم را جمالي رد امکل است

 فزون از آنکه گفت اربوی یار است

 عیار است و یا نعلي هک از زر  

 دينشم انگهانم این مقال است

 حقچگوهن مرغ حق انید هب حق

 
 یات اسماء و صفاتيتجل 

 ات ذاتي ای رباردتجلی  

 تجلیات اسماء و صفاتي

 ات را ررهح ررهحنماید سینه

 
 گاه همچون باد صرصريتجل 

کلش همچو رعجون قديم است  هک ش

 فضا از بس هک آرام است و الل است

 هک وصف آن بگفتگو محال است

 و یا همچون امکن شهریار است

 است و یا گوش فلک را گوشوار

 هالل است و هالل است و هالل است

 چو مي بیند جمال حسن مطلق

 ات ذاتيکشاند ات تجلی  

 رهک فوق آن نمیبادد مصو  

 خفیف است و تجلیات ذاتي

 ام شریحت شرهح شرهحچو هم  

 اکبرفرود آید بدل الل  
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 بسان گرد باد و ربگ کاهي

 
 ي چونکه اینسانت ربودتتجل 

 افتي و خیزی  جایت خیزی و ز

 مثالياهی بيبود این جذهب

 ت صافي چشمه هورآچو با مر

 نور خور چنان آیدش باور ز

 اان الشمسي هک او گوید رد آنحال

 خزف چون بي بها و بي تمیز است

 حدیث چشم با کوران هچ گويي

 ظهور عين سالک بهر سالک

 با حضرت حق بتشاثهچ عين 

 ني از شئونشأهک عين اوست ش

 نخواهينماید با تو ار خواهي 

 و پودت بلرزه آرد آندم اتر

 همي افتان و خیزان اکش رزیی

 ندارد چیه تصوري خیالي

 مقابل دد بتابد اندر او نور

 هک میگوید منم خورشید خاور

 اان الطمس است زان فرخنده اقبال

 با آهنيي همیشه رد ستیز است

 خدا را از خدا دوران هچ جويي

 ظهور حق بود اندر مسالک

 رد هستي مطلقمغاري نیست 

 بود وصفي و رسمي رد کمونش
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گاه  چرا هک حق دده مرآتش آن

 و مظهراست چنانکه بنده مرآت 

 چو مومن هم ز اسمای الهي است

 تو مومن باش و پس میباش آمن

 رتو رد او عين خود ينيب مقر  

 هب بیند رد تو اسماء و صفاتش

 چو گردد این دو آهنيي ربارب

 اء استچو عين بنده خود اسمي ز اسم

 یا حق ت عبد عبد استآپس این مر

 اینجا امر مرئي گشت مبهم رد

 بده آهنيي دل را جاليي

 ی هک آهنيي است روشنبدان حد  

 آگاه مرآتش شود از خویش  ز

 خدایش را رد اطوارش سراسر

 چنانکه آخر حشرت گواهي است

 هک مومن هست خود مرآت مومن

 رهب بیند صورتش رد تو مصو  

 ت ذاتشآز رد مرتو خود را نی 

 
 

 مناش رب سرنهادی اتج کر

 همه اسمای حق عين مسمي است

 تمیز مشتق منه است و مشتق

 هب مرآتين حق و عبد اففهم

 هک ات ينيب جمال کبریايي

 ننماید روی خود را مثل گلش 
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 هچ گلشن صد زهاران گلشن ایدوست

 رتا رد وسع استعداد  مرآت

 زبیبايي هک صورت اینچنين است

 زلف او پوشیده رویشدينشی 

 چو با خلق خودش اندر خطاب است

 حجاب او نقابي رب رخ او

 نقابش رب رخش نور علي نور

 از این نور است یکجا طلعت حور

 اش اینست منظورز زلف و چهره

 چو زلفش را چنين غنج و دالل است

 ز زلف او دل اندر چیپ و اتب است

 دگرگونم دگرگونم دگرگون

 شن اوستای از گل بسان سای

 باشند ز آیاتظهور ذات مي

 هچ بادد آنکه صورت آفرین است

 حجاب اوست آیات نکویش

 خطاب او ورای این حجاب است

 خ اورخ ماه آفرین فر  

 هک روشن گردد از او دیده کور

 از این نور است یکجا چشمه هور

 چو از سارت سخن گویند و مستور

 ندانم چهره او رد هچ حال است

 امر عجاب استهک آرامش بسي 

 خونم جگرن جگرخونم جگرخو
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 یات ذاتيچو شيپ آید تجل 

 اهی این گلشن دمادمز گلبن

 تم ای را رد مشاچو یابي نفخه

 همه نوری ز دنیا ات قیامت

 همه عالم نسیم روهض او

 چو با نفس و هوای خود ندیمي

 دم   بهر بادد   االنف  روض ولي 

 نأن کل یوم هو في شأز ش

 زی نیست یکساندو آن چیه چی 

 ز بس تجدید امثالش حدید است

 بهر آني جهاني اتزه ينيب

 
 
 اش مارهز چابک دستي نق

 کجا دل را بود صبر و ثباتي

 اه آید هب آدمهب سو نفخه

 تم رد آنگه بام امید است شا

 راهيي یابي از خوف ممامت

 تو بیماری هک بیزاری از آن بو

 نسیمي نیابي رهگز از کویش 

 هک تکرار 
 ي نیست اففهمتجل 

 انشرد عالم ره هچ میبادد از ای 

 ز اررام و ز ارکان و ز انسان

 و هم في لبس من خلق جدید است

 و یک اندازه ينيب چو رد یک حد  

 رتا یک چیز بنماید بظاره
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 ز بس تجدید امثالش سرعي است

 جهان از اینجهت انمش جهانست

 دمادم رد جهیدن هست آری 

 يچو باشي رد کنار نهر آب 

 ببیني عکس تو اثبت رد آن است

 الامگنت عکس اثبت آب سی  

 انصوابست ی حس  أولي این ر

 خرد از روی معیار دقیقي

کاس نور دیده  کز آب و انع

 نماید این توالي مثالت

 نمیدانم رد این حالت هچ هستم

 نداني ره دمت شّل بدعي است

 است هک اندر قبض و بسط بي امان

 هک یک آنش نمیبادد قراری 

 هک از شیبي روانست باشتابي

 آن روان است همي داني محل  

 هب یکجا جمع گردیدند في الحال

 هک گوید عکس تو اثبت رد آبست

 بگوید این بود حکم حقیقي

 شود عکس تو ره آني پدیده

 چو عکس اثبتي اندر خیالت

 هک ميخواهد قلم افتد ز دستم

 مثالا د  تجد  رد  تمثیل 
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 دل چرا آهم جهد از کوره

 گشت جاری   چرا اشکم زدیده

 و یا از ردد هجران است آری 

 ل الورید استحب بمن اقرب من 

 بما زندیکتر از ما عجیب است

 جمع قرب و بعد اینچنیني ز

 ز قربش عقل را حیرت فزونست

 هن مهجوريم یا رب چیست این هجر

 
 

 القلم را  بخوانم رقیه جف

 

 

 

 مرغ نیم بسملچو  چرا دل دد

 شوق است باری  مگر این گری

 هک انهل آمده است و آه و زاری 

 چرا این بنده رد بعد بعید است

 هک ما را اینچنين بعد رغیب است

 ينيب بگو ای مرد دینيهچ مي

 ز بعدم دل همي رغاقب خونست

 رب چیست این ضجر هن رنجوريم یا

 را  علمال  ربپوشانم سر بئ 
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 سخن گردید لکشمگرت فهم 

 تناقضاهی ما ندارد گفته

 
 تصوابست اینکه بنمايي تثب 

 تين بعقل روشن باریک ب 

 رب آن میباش ات یابي سخن را 

 هنر رد فهم حرف بخردان است

 رتا گردیده تنگ است و اتریک

 خدایت دیده بینا عطایت

 بدان الفاظ را مانند روزن

 معاني رد زبرگي آنچنان است

 تو ميخواهي هک ادارک معاني

 بخواری منگر اندر دفتر دل

 اگر رو آورد و هم تعارض

 
 
 تزبان را باز داری از تعن

 هب ارشاد خداوندان دینت

 ردج دهن را  گشاهب آرامي مي

 آن است هن تعجیل سخن رد رد  

کات تیز و باریک  مکن عیب ن

 عایتنماید ات بیابي مد  

 هک باریک است چون سوراخ سوزن

 
 ي از آن استزمين و آسمان ظل 

 الفاظي نمايي آنچناني ز

ت              
 وصی 
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 چو لفظ آمد ربون از عالم خاک

 مرادت را هب الفاظ و عبارات

 همي داني هک دشوار است بسیار

 چو جانت پاک گردید از مشائن

 ره آنکو دور بادد از حقیقت

 حقیقت معني بي احتجابست

  اندر ربط الفاظ و معاني تو

 وجود کتبي و لفظي معني

 هن همچون محتوی و محتوایند

 بدان ره لفظ را مثل عالمت

 هک دنیا سای معنای عقبي است

 ره عقبي را زهاران نحوه عقبي است

 عالم پاکبا هچ نسبت خاک را 

 ي ار هب ایماء و اشاراتن رسا

 چنانست لفظ با معني دو صد بار

 معاني را بیابي از خزائن

 
 
 ت میدهد او را رقیقتهچ لذ

 هک فهم اکثر از آن رد حجابست

 خواني و هچ داني نمیدانم هچ

 صالااست  است و ذی ظل   هن چون ظل  

 ایندوع هک پنداری چو مظروف و

 بمعنایش ز دنیا ات قیامت

 احصاست هک عقبایش ربون از حد  

 لذا مثل عالمت لفظ و معني است
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 قلم را باز دارم از اطاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اماهل من و معني تو و مد  
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 خدایا دفتر دل دد حجابم

 هک نفس نوريم گردیده عارز

 سنگ و گل عامي جاهل هب حب  

 ار گل دد حجابست و حجاب ار سنگ

 هچ ميخواهم من از انم و نشاهن

 اگر یاد توام بودی بخاطر

 دلم بودی اگر زند تو حاضر

 حسن ات شارعی دد پیشه او

 کجا دارد حضوری با خدایش

 بخوابش اقفیه رد خواب بیند

 ابتهاج استهمينش مجد و وجد و 

 چو دیگراه رساهل یا کتابم

 کسب نورش از اینگوهن حارز ز

 فرو ماند همي از عالم دل

 حجاب ار دفتر دل دد حجابست

 هک دلخوش باشم از شعر و رتاهن

 ربویت دیدگانم بود انظر

 کجا دم میزدی از شعر و شارع

 بسجع و اقفیه است اندیشه او

 اقفیه کرده جدایشهک از روی 

 چنانکه تشنه چشمه آب بیند

 باج است هک هم اقفیه با اتج

 خاتمه              
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 سنگ مگر رب هشيش صبرش خورد

 ز نظم و نثر خود رد انفعال است

 را بیاراست دل بچندی دفتر

 الهي یا الهي یا الهي

 ه از ارض و سمایستمنم یک رذ  

 منم یک قطره از ردیای جودت

 ه از غیب و شهودتنکت منم یک 

 یک نقطه از علم عنايي منم

 ای از بوستانتمنم هم بوهت

 منم هم نقشي از ایوان حسنت

 منم دل داده روی نکویت

 دل من رد میان اصبعينت

 بخشم آید چو گردد اقفیه سنگ

 خموشي بهتر از این قیل و اقل است

 راست نداند گیردش از چپ و یا

 توام پشت و پناهي نبادد رز

 بهایتمنم یک جلوه از نور و 

 وجودت منم یک لمحه از شمس 

 نمودت منم یک شمه از فیض 

 منم یک صورت رسم خدايي

 منم هم رد عداد دوستانت

 منم هم شمعي از دیوان حسنت

 تی منم شیدای حسن ذات و خو

 نمود من بود از علم و عينت
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 ز لطف تو گر نبود فنايم

 عطا کردی ز الطاف خدايي

 ز احسانت مرا آواره کردی

 دد چو یک زنبور خاهن دل من

 تشين استآهچ شیرین است داغت ک

 بیامد رائد موی سپیدم

 کزین زندان سرای تنگ و اتریک

 بقدر معرفت کردم عبادت

 هب وفق اقتضای عين اثبت

 ز عين اثبتم تشویش دارم

  هک رد اول  
مسج 

 لره آنچه دد 

 هچ خواهي کردن ای سلطان مطلق

 ربای ات ابد بادد بقايم

 صب فقر و گداييمرا این من 

 گرفتار دلم یکباره کردی

 ز بس از داغ تو دارد نشاهن

 فدای تو شوم هک داغت این است

 هک از سوی توام داده نویدم

 زمان ارتحالت گشت زندیک

 هک علم تو دهد بهتر شهادت

 زمين شوره نبود مثل انبت

 نمیدانم هچ اندر شيپ دارم

 لگردد مبد  همانست و نمي

 تست مشتق هب رسمي کان ز ذات
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 هچ بتوان گفت رد کار خدايي

 چو ذاتش فعل او حق مبين است

 کرم فرما عطاپاش و خطاپوش

 بخواب غفلت از قد خاب بودم

 من آن چوپان موسايم الهي

 من يِ قلم بادد عصای من نِ

 هچ بادد هي هي من یار الهي

 ام دهخداوندا دل دیواهن

 م دهي مرا از کار من بیزار

 کردگاری هچ خوش از لطف خاص 

 مرا محو جمال خویش فرمای

 بذات و خوی خود محشور میدار

 دارد کار او چون و چرايين

 وال یسئل عما یفعل این است

 ام خود از فراموشخطايي کرده

 جواب ارجعون کال شنودم

 تو گویايم الهي دیا هک رد

 گلويم دفتر دل هي هي من

 الهي عصای من ني من یا

 ام دهبصحرای غمت کاشاهن

 اذکار خودت بیداريم ده هب

 هب امیدش رسد امیدواری 

 فرمای اهیت شيب دمادم جلوه

 دنیا دور میدار  ربق  و  قرز  ز
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 هب احسانت حسن را احسنش کن

 دگر دعوای آخر باددم این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کن مر این یک داهن را صد خرمنش 

 العالمين رب   لل   الحمد
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 دل میان را  ررب بند بي رتاخي رد کا

 ام  رب آید   از ردد بي امانم  گر انهل

 محبوب دلگشايم ار طلعتش گشاید

 رازی هک بُد نهفته از آن هم دو هفته

 ی را رب جان و دل نشانيکشف محمد  

 فروزد  روح القدس دمادم چون مهر مي

 اند آهگرد خلوت سحرهگ بنموده

 گاه نماز خواهم کز شوق و ذوق و نجوی

 حث قرآن سر  حسن نمایداز ردس و ب 

 

 

 چندان هک خیره سازی از خویشتن تو أمان را 

 رتسم بلرزه آرد ارکان کهکشان را   

 سراهی مهوشان را  ينيب هب پايبوسش

 خورشید خاورش گو رد دشت خاوران را 

 نشان را نشاني زان یار بيخواهي اگر 

 جارنا بدار سویش یابي جهان جان را 

 فرزاهن نوجوان را  از رمز نغز پیری 

 از رعش بگذرانم آوازۀ اذان را 

 اتبنده اختران و رخشنده آسمان را 

 

 

 ه  ق  1131ذوالحجه                                 گاه نماز                  
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 دیدی ایدل شرف سوز سحرگاهي را 

 بنموده است و ربوده است چناني هک مپرس

 ره دم از عشوۀ نو نور جمالش دارد

 ماي عجب صورت حق را هب تباهي زدهبوال 

 منبع خیر يکي و صور اسمائي  

 خیر محض است و محال است هک شر  بعرض

  دل غمدیدۀ ما رد ره دوستلل   ممد

 آنکه را کام بیک کومۀ ني بست خوشست

 جان هک با منطق وحي است و سروش است بهوش

 بگدايي سر کوی تو دارم جاهي

 ز خداوند دل آیات دل آگاهي را 

 ات هک دیده است ربآورده دل آهي را 

 زرهه رقص کنان از هم و ات ماهي را 

اهي را  رو نگر نقش دل بندۀ  او 

 گمراهي را  آن يکي راه و دگر فتنه

هي را  نبود رد ارث  صنع یدالل 

 سمت آمری و انهي را  نشناسد

 خیمه و خرگاهي را  هچ کند وسوهس

 ندهد گوش دگر یاوۀ افواهي را 

 هک بیک جو نخرم اتج شهنشاهي را 

 3/13/1211=     1131،  1ج     1                                                            سوز سحرگاهي 
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 دی مرا پیر جوانبخت بفرمود حسن

 

 

 

 روز روزگار هب رسم دگر مرا  ره

 ای هک رفتعمر گرانمای رد حسرتم ز

 رز جمع اصطالح صناعات گوهن گون

 از شیر پاک و دامن قدسي کنام امام  

 وز عالمان دین بحق رد سمای علم

 باید هک رد عداد اولي اجنحه بدی

 صاحبدلي کجاست هک دل را دهم بدو

 

 حذر از همدمي مرده دل ساهي را 

 

 

 

 اکش بصر فزاید و خون جگر مرا 

 کآخر هچ بود از شجر من ثمر مرا 

 و شب هچ ارث بوده مر مرا  از سعي روز

 حالل و مباح پدر مرا  وز لقمه

 اره و ثوابت واال گهر مرا سی  

 سوی رعوج رذوه دل بال و رپ مرا 

 ات از جهان دل بکند با خبر مرا 

 

کتابي رد  ه رد عالم رؤیا از جانب جناب امام هشتم علي بن موسي اررضا عليهما الصلوة والسالم نقل و نبات و 1133شب ششم محرم

 اضطراب از جهتي گفته ام تای این کمترین ارسال دده است چند داهن نقل را خورده ام و از کثرت ابتهاج ازطرفي و از دد  پاکتي رب 
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 خاک رد ولي خدایست توتیا

 گاه سحر هک با سهرم بود الفتي

 دوش از بشارتي هک اشارت نموده پیر

 جام شراب طهور دوست
 

 ساقي بحق

دی  رد اعتالی فهم خطاب محم 

 نقل من دو چشم حسن دی نبات واز ضا

 یک  دار  وجود است بترتیب مراتب

 رتتیب هچ بادد هک اضافت نشود راست

 ممکن هچ بود خلق و خلق است هچ تقدري

 

 

 یارب هک بینمش دده کحل بصر مرا 

 دل داشتم چناهن هک دلبر هب رب مرا 

 دد رد دیار باده گساران گذر مرا 

 رهگز مدار تشنه دور از نظر مرا 

 ور مرا  رد آب دیده همي غوهطينيب

 شیرین نموده کام چو شهد و شکر مرا 

 یک مرتبه اش ممکن و یک مرتبه واجب

 آنجا هک يکي هست و دگراهست سوالب

یست هچ الزب  تقدري هچ حد  است و حد 

ل هک و آخر هک و حاضر هک و غائب  او 

 

 هو                       
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 نمایداطوار و شئوني است هک یک ذات 

 خلقت دده حاجب هچ حجابي هک ز واجب

 مطلوب تو آنست هک اندر طلب تو است

 از زایجه دیده نجم است هک حاسب

 پیر ما گفت بجز بود خدا بودی نیست

 ساجد مزگتي و بتکده و دري مغان

 از حجازی و رعاقي تويي ار رپده شناس

 مهر مهرش هچ عجب داغ جبين دل ما است

 زیانست هن سود گذر از سود و زیانت هک

 

 از ظاره و از باطن و از طالع و غارب

 رو اتفتي ای بيخبَر از واجب و حاجب

 او طالب و مطلوب و تو مطلوبي و طالب

 واجب گفتش هک بود طالع تو طلعت

 با ادب باش رز او شاهد و مشهودی نیست

 یک زبانند رز او قبله و مسجودی نیست

گارم نگری رودی نیست  خوشتر از ساز ن

 رهگزش روی عالج و ره بهبودی نیست

 کآدمي را بجز از یاد خدا سودی نیست

 

 ه ق 1131ماه مبارک                                                                               نور حقیقت  
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 حذر از رجس هوس رد ره قدس ملکوت

 ببر از فکر و خیال کم و کیفت هک چنو

 کف داده دو عالم جانست جان آن رند ز

 شب اتر است و بسي شب رپه رد رپوازند

 جبۀ رپ نقش ع نیست یک رشته رد این رپد

 بين ي گفت و ب حسنا نور حقیقت هک ن 

 دهن آنست تو داری هک هچ شیرین سخن است

 القدس از شش جهتشۀ روحرنگس دید

کایت ز تو بنمود هک دوشچهر  ۀ گل هچ ح

 

 پیمودی نیست راه و رسمي هک تو داری و تو

 آتش حسرتش آن آتش نمرودی نیست

 ه معدومي و موجودی نیستغص  کاندرو

 چو طلوع کرد دل آسودی نیست طلعت خور

 کش تو را اتری از آن یا هک از آن پودی نیست

 این صناعات هک رب خویش بیندودی نیست

 نبع آب حیاتست و بنام دهن استم 

ۀ آن مات  تاس  شکن رد شکن مشکين طر 

 ستا گفت رعوس چمن یاسمنش سوسن و

 

 ه ق 1131رجب                                                                               طفل  انخوانده   الف    با                                                      
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 لوح رخ قلم حسن ازل با الل  اء شما

ا هب ردود و هب نوید    از رثی ات هب رثی 

 ش از لب نوشين تو من نوشیدم آنچه دو

 طاري طوبي سزد آن شاخ نبات هچین 

 شرف از ذکر تو دارا است نماز شب و روز

 طفل انخوانده الف با است هک ختم رسل است

 از صباح ازل آن نور و ضیای ابدیست

 دانش حافظ انموس خداوند دده است

 ل و حوصله باید هک بسيصله خواهد زغ

 چنگ زن زرهه دد از کف زدن کف خضیب

 

 

 نقش تصوري تو را گفت بهين صنع من است

 و زن است  همه جا یاد تو رد انجمن مرد

 طفل و لبن است ههب خداوند هن چون قص  

 هک چنو مانده ني رد خور زاغ و زغن است

 صلوات تو چو روحست و صالتش بدن است

 عامي 
 ره زمن است هي او انبغ ام 

 هک سراج همه رد عالم سر  و علن است

 ور هن شمشیر ربهنه هب کف ارهمن است

 رد  عدن است صله ام داد هک پیرای

 تکز دبیر فلک آوازۀ شعر حسن اس 
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 قلم از نطق ازل ات هب زبان آمده است

 نقش صنع صمدی رب رخ لوح احدی

 اسماء و صفات هاسم اعظم هک بود قبل 

  ارث عشوۀ دوستدل غمدیدۀ ما رب

ر نکند مس  و نگردد ممسوس
 رز مطه 

ه مخوان ند ربو قص   بطنه و فطنه دو ضد 

عي شعبده بازی کند اندر ره دین  مد 

 هفت اقلیم دل از صدق کسي پیموده است

 از کران ات هب کران ازلي  و ابدی

 جلوۀ قدس ملکوت هحسن از شعشع 

 

 خن از صورت انسان هب میان آمده استس 

 آنچه رد رپده نهان بود عیان آمده است

کان آمده است همظرش مصطب   کون و م

 زنهت خوبان جهان آمده است رعهص

 آنکه قرآن سمت اندر تن و جان آمده است

 رد خور آخور و آغل حیوان آمده است

 يخ نجدی هب لباس دگران آمده استش 

 هک ردین بادی بي انم و نشان آمده است

 نطفه چسان رد طیران آمده است هنقط 

  هک هچ خوش رد هیمان آمده استماشاءالل  

 

 ه ق 1131ذوالقعده                                                                                هفت اقلیم دل                                                      
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 گر است  ملکوتست هک رد منظر من جلوه

 ه ندیده است بجز طلعت یارمردم دید

 رتبت قرب مصلي شنو از سجده همي

 روادی بوالهوسي نیست مگر خوف و خط 

 بسکه رد سجف ثخیني دينشنی سخني

 رد کف سالک ره نور والیت گهریست

 شرط نسبت چو تجانس هب رتازوی حق است  

 نور چشم همه آن نو گل رنگس پسر است   

 اگر از فوق طبیعت نبود روح آدمي

 قلب جبروتیست هک وی ت رعهصفسح 

    

 تقمر اس  تو رب آن باش هک بحر و رب وشمس و

 تثنیه ني جوره فرد بصر استرد خور 

ات آن خوش خبر است  خط  تکویني هوهی 

 مأمن عشق هن آن وادی خوف و خطر است

 الررم حال تو از حال بهائم بتر است

 شبچراغ ید بیضای وی اندر سفر است

 بحث ظلم است هک رد فضل علي رب عمر است

 هک رب امالک و رب افالک و عناصر پدر است

کام   طبیعت بدر استپس چرا از همه اح

 مهبط صورت جمعي کتاب و ارث است

 

 ه ق 1131ذوالحجه                                                                                 نو گل رنگس                                                                 
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 آن خدايي تو رپستي هن خدای حسن است

 طلعت دوست هچ خوش حسن دالرا دارد

م ازوست
 

 یک حیاتست هک رخسار همه خر

 آیت علم عناني  وجود صمدی است  

 سخن دري کهن از دهن وهم نکوست 

 رب حدوث و قدم فلسفي دیده دو نيب

 یرسد از گلشن انسنفحاتي هک بجان م 

 زدنبيۀ اوست زینت بنده هب پیرای

 حاصل عمر من اندر دو سرا این شرر است

 خداوند خدای دگر استهک حسن را هب 

 دیده را مست جمالش هب تماشا دارد

 بسکه زیباست جهان را همه زیبا دارد

  هب ابد خلقت اشیا داردکز ازل ات

ا دارد کل  یوم  هو في شأن تبر 

 ق هچ رپوا داردخط  بطالن بکشد عش      

 ممرا دارد دیدۀ غنچه دل الهل

اری موال دارد
 
 هب حیائي هک ز ست

 

 13ه اردتشهبی1131اوائل ماه مبارک                                                           طلعت دوست                                                   
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 ادب   مهين هیمان است ومحضر عشق 

 لوح قلمش ه هک هب ره نقط لوحش الل  

 دیدۀ نو گل صحرا هک هب شش سو نگرد 

 دخت رز از هنر ساعد سیمين صنمي

 آنچه خوانديم هب آدم رنسد بوالعجبي ز

 ردس حیرت حسن از پیر طریقت آموخت

دی اگر بارهق  ای عطا کندکشف محم 

 نفس نفیس اممدی جامع لوح سرمدی

 الیت ولي وصي  مصطفي علينور و

 

 مکتب عشق دگر حرف الف با دارد

 ید بیضای کلیم و دم عیسي دارد

 هب قضایای ریاضي هچ نظراه دارد

ا داردعن د عق  قود زرین سان هب رثی 

 وآنچه دیديم و دينشيم هب یکجا دارد

 ردلب فرو بست و بدل شورش ردیا دا 

عای از لو کشف الغطا کند  انطقه اد 

 نفث صد و چهارده سورت دلگشا کند

 دلت  زنهت ماسوا کند فسحت رعهص

 

دی                                                                           ه 1131صفر    اوائل                                                                                                کشف محم 
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 سورت هل اتي بسر  غایت صورتش دهد   

 ردد مجازی آن بود چارۀ او دوا کند

 بندگي مجاز ماست این همه لطف خواهج با

 ره هک لسان اقل او وفق زبان حال او

 مظهر اسم اهدی است آن هک تو را صفا دهد

 خور هن رد خور شب رپه چشم آمده است هچشم 

 غافر و اتئب آمدند طالب مذنب از ازل

 ت آب تشنه اس  هبسوی آب و خود تشن تشنه 

 زعت  حسن آمده لطف ذوالمنن مای

 

 

 هل اتي کند هطلعت طينت تو را فض  

 ردد حقیقي آن بود چارۀ او دعا کند

 نداه ک ار هب حقیقت آن بود خواهج هب ما هچ

 حاجت خود ادا کند حاجت او روا کند

ت آنکه دور
 نداز صفت صفا ک  کیست مضل 

 رب مال کند هضسر  قدر هک یادش رع

 بي شمر اسم حق همي این سمت اقتضا کند

 خدا کند گدا کند گدا خدا  خدا گدا 

 دهد ره هچ رب او قضا کند درره هچ بدو ق
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 مژدگاني هک دالرام هب دیدار آمد

 يي رپوا با همه رپده رب رپده هچ بي

 عقرب و قوس قرین و هم و مهرش بقران

ادی خود رد کارش  
 
 گورهی با همه نق

 گفت اینها همه ردُ چیست هک رد دامن تو است  

 خال هندوی تو را دل هب عبث کرد هوس

 گفت بي سوز و گدازت نبری راه هب دوست

 نشين را نگر ای باد صبانو گل رپده

عي و سخن از گوره یکداهن  عشق مد 

 آگاهي است ج اسرار الهي دل آنرد

 باراه ربده دل و دین و دگر بار آمد

 رپده پدیدار آمدکاین چنين ساخته بي

کار آمد  تیر انوک هب امکن رد پي اش

 و خریدار آمدگورهی را سره دیده است 

 بار آمد ردرگفتم از لعل جگر دیده 

 لیک رد چاه زنخدانت گرفتار آمد

 هک هن ره سنگدلي اقبل دیدار آمد

 پیرهن چاک زد و شاهد گلزار آمد

 شناس است هب بازار آمدمهرهاو هک خر

 آمددار  سرسِر نگهداشت اگر اتج 

 13شهریور   ه 1139محرم                                                                                                 طلعت جاانهنربقي از                                     
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 ربقي از طلعت جاانهن ردخشید و حسن

 س   ب  قرآن و فراقنست و هسینه آن گنجین 

 عنقای مغرب آید از آنسوی اقف هنغم 

 کيهان دل هم اندر رعهص مهر و قرهص

 ردیای نور وحدت اندر کثرتش رغهق

  نورسر  سالک از فروغ آیت الل  

 عاشق شوریده خود رز جلوۀ معشوق نیست

 رضوان رضای شیر اندر سلسله است روهض

 وحدت تدبیر وضع دائم سمع الکیان

 

 از سر شوق و شعف باز هب گفتار آمد

 سب  سرخیل خوبانست و سیمینه هسین 

 سب  مشرق شمس حقیقت قلب انسانست و

 شمع شبستان است و بس هروشني  شعل 

 ره طرف رو آورد رب روی جااننست و بس

 مطلع انوار رعافنست و رباهنست و بس

 رد دو عالم رب سر این سفره مهمانست و بس

 کار ما با کارداني جهانبانست و بس

 نظم موزون نظامي عين میزانست و بس

 

 ه  ش  1211آرذ                                                                                                          گنجینه                                                               
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گارسای سیمای زیبای   دل آرای ن

 ماء دافق کون جامع از غمایش ات عماست

 دیدگان ربزخیت ات نگردیدند باز

 از رپیشان روزگاری حسن بشنو هک وی

 ای دل بیا هب گلشن صدق و صفا رويم  

دی     از ساقي شراب طهور محم 

 از رههچ رز هوای خدایست وارهیم

 از عشق و عاشقي سخني رب مال کنیم   

 انداشیا سرشته حب  بقا هک رد دل

 

 بس اینچنين رب بوم و رب ويپسته اتبانست و

 س عقل رد این نکته حیرانست و ب لوحش الل  

عای عاشقیت بحت بهتانست و بس  اد 

 سر خوش اندر مجمع جمع رپیشانست و بس

 بي کبر و بي ریا بسوی کبریا رويم   

ق 
 ماسوا  رويم دنسپاک از تعل 

 هوا رويمبيسوی سعادت ابدی 

 بي عشق و عاشقي حقیقي کجا رويم

 خوش آن هک رد لقای فنای بقا رويم

 

مدی                                                  
 ه    1131،    1اواخر  ع                                                                                                                                                  شراب طهور مح 
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 زین دیو و دد بصورت انسان شهر و ده

 حسد از شر  شيخ نجدی ررثوهم

گان کجا و رد آشنا کج گان  ابي

 گاوان خوش علف بچرانید رد شعف

 چون چاره رز هک سازش با روزگار نیست

 استعالم ومربوب آدم شیطان هک رزء 

 ن نهاد از حسن و از عدو عنادحس 

 امباز از یاد تو رد سوز و گداز آمده

 هچ مرادی هک مریدی چو تو اندیده کسي

 

 رد بارهگ قدس ولي  خدا رويم

 اندر پناه خالق ارض و سما رويم

گاهن شو هک ات هب رد آشنا رويم  بي

 گر آدمي بیا ز چرا بي چرا رويم

ل و صبر و رضا 
 رويمهب آنکه با تحم 

 یا رب عنایتي هک ز چنگش راه رويم

 از لطف دوست بي غم از این ماررا رويم

 امهب گدايي هب سر کوی تو باز آمده

 امهچ مریدی هک ز انزت هب نیاز آمده

 

                                                                                                    کعبه  عشق                                                                       
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 تو هک زندیکتر از من هب مني میداني

 ستدو  عشق است و من از دعوته همه جا کعب 

 سمت رندی خود را هب دو عالم ندهم

 سان من امید عطا پاشي تو است ربگ یا

 شش جهتم جال بال چال فنارد سیه

 سفرۀ رممت گستردۀ تو خواند مرا  

 ام حاجب ذاتست و صفاتطاق اربوی تو

 رپده افکنده زهاران و هچ بنمود و نمود

 طاري قدسي ملک و ملکوتست حسن

 

 

 امهک من خسته دل از راه رداز آمده

 امات بدین کعبه رد خاک حجاز آمده

 امباز آمدههک هن چون شيخ ریا شعبده

 امنواز آمده پوشیت ای بندهاز خطا

 امزان نشیب از کرم تو هب فراز آمده

 امرب سر سفرۀ بازت هب جواز آمده

 امهک هب محراب عبادت هب نماز آمده 

 امهک رد این رپدگي خلوت راز آمده

 امحیف چون صعوه هک رد چنگل باز آمده
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 نصوص حکم را موازین قسط

 موازین قسطي هک صد بار هب

 ا قیاسمر این مخزن معرفت ر 

 هچ زیبد بنزدیک آب حیات

هات و اصول  مباني  آن ام 

 گرانمای عمرم بسي روز و شب

 فروزد چو یک گوره شبچراغ

 شناسي هک انظر بود اندر او

رمفس 
 اندهب تفسیر انفسي س 

 فصوص حکمنصوص حکم رب 

 بیابي ربایت هن شيب و هن کم

 ز مرآت اسکندر و جام جم

 نشاید هب دینار کرد و ردم

 جماد ار هچ بادد چو زیبا صنم

 م  اه معاني آن زاد راه 

 بفکرت بشد ات هک دد منتظم

کالت   بهمچو شيپ آیدت مش

 بهمهچ قرآن و رعافن و رباهن 

 مری آیات و اخبار ه ردا

 ام:رد  وصف نصوص حکم شرح رب فصوص افرابي گفته                                   
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 حسن را خداوندگار کريم

 هک رب طاق مینای گردان سپهر   

 هک ات ررهوان را بود رهنما

 هچ آن ررهوی را هک بادد رعب

 ار نبادد سوز دل دل را هچ سودی داشتن 

 اسرار حق باید بود گنجینهسینه مي

 نور دانش بينش ذاتست و تو گرد آوری 

 مردمي چبود بنزد مردم داان سرشت

 خردلي شر را هب خیر محض چون داری روا 

 نو یادگاری نموده کرمچ 

 علم بپاید نماید مقرنس

 هب سر منزل بارگاه قِدم

 هچ آن ررهوی را هک بادد عجم

 

ید ثمر باید شجر را کاشتن
 بهر ام 

 ور هن انباني رد او اواهم را انباشتن

 بایدش بگذاشتنآنچه را عاقبت مي

 ریا افراشتنبيرپچم علم و عمل را 

گاشتن  بدامگني را چرا رد کار حق ان

 ه  1131اواخر  محرم      مهر     مهرویان
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 سب  مهر مهرویان حسن را دین و آنيي است و

 ما و قرآن و تو خود ره دفتری خواهي گزین

 ره بکوی یار ربدم بي نشاني از کسي

 ردداه دیدم ندیدم چیه رددی چون فراق

 یابدشوهم ظاره نيب هچ داند آنچه را مي

 علم عين بي بحث مفهومي هچ سودی بخشدت

ا زبوغ و از افول   عقل ره پیمود ام 

 یکدل و دلدار داری رد صراط مستقیم  

 حسن صورت را نگر رد صنعت ماء مهين

 

 کفر بادد مهر مهرویان ز دل ربداشتن

ین است حکم عقل و دین  زانکه ال اکراه في الد 

 جهاني شيپ ازینسر بدست دوست دادم رد 

 ه آتشينمر مرا زین ردد بادد اکش و آ

 روح قدسي رد مقام قرب رب  العالمين

 
 

 قينالی سای ينيب و نداني رتبت حق

 عشق فریادش رب آمد ال احب  اآلفلين

 راههای دیگر است  و دیواه اندر کمين

 هم بصورت آفرین هم بصورت آفرین

 

 ه ق  1131اوائل محرم      ما  و  قرآن
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 رد رحم بودی جنين و آمدی رد اینجهان

 ر آافقي هچ بادد ار نداری انفسي  سی 

 زیج و اسطرالب و ربع و لبنه و ذات الحلق  

 بعد از این دست من و دامان آن رگش رپی

 با حسن از ردد عشق و عاشقي میگو سخن

 ای از چون و چرا آسودهلب فرو بسته

 رد ره دوست فنايي هک بود عين یقين

 ربق غیرت قلق و ذوق و عطش آرد و وجد

 

 

 ینجهان با آن جهان هم رد مثل بادد جنينا

 بي حضور دل هچ ميخواهي  ز تعفیر جبين

ه نيب یعني اندر رعهص  سمع الکیاني رذ 

 زین سپس چشم من و احسان آن حسن آفرین

 حیف  بادد  خوردن حنظل بجای انگين

 آسوده ای  رز ز خدا دیده رب دوخته

 سر و جانست چو رد دست فنا آسوده

 زعلت و رغبت و تسلیم و رضا آسوده

 هک  غمایست و عمایست و هبا آسوده

 

 ه ق  1131رجب       آسوده                      
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 شرف نفس گر آلوده نگردد هب هوا 

 وادی عشق هک یکسر هیمانست و حیا

 آرزويي است هک گویا نشود روزی ما

 گفتم ایدل مثل منصب دنیاوی چیست

 مهر و واف ات نشود بگسسته رشته

 نیازی تو آورد حسن را هب نیازبي

 همي هوای تو دارم بسر دقیقه دقیقه  

 بدین امید سر آید شبم هک رد سحرش

 خیال وصل توام ار نبود آب حیاتم

 

 همه نور است و سرور است و بها آسوده

 آنکه او را هیمان است و حیا آسوده

 با تني چند ز اخوان صفا آسوده

 هگفت خاموش هک ردویش گدا آسود

 تي هب بلي آسودهالس باش رب عهد 

 هب نماز است و هب قرآن و دعا آسوده

 هک رد لقای تو دارم سفر دقیقه دقیقه  

 مگر هب روی تو افتد نظر دقیقه دقیقه  

 فغان ز آتش سوز جگر دقیقه دقیقه

 

 ه ش  1213مرداد        حدیث  عشق  
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 هچ خون دل هک خورد باغبان ات هک دهد

 قرارم بود هک از رسمتچگوهن رسم 

 اش ببار آردهچ طلعت است هک ره هک جلوه

 هچ ملکت است هک با نظم خاص از ره سو

 زهار مرحله را  پشت سر نهادم و دارم

گارم گار من و زلف چنبرین ن  دل ف

ت سوز و گداز را داند
 
 هک قدر لذ

کام دل ربسیدن تفگش پنداریست  ب

 عشق است آسمان و زمينش بطوف کعبه

 ساز عشق هک با عقل و نفس دمساز استهن 

 حدیث عشق اگر خواهي از حسن آموز

 نهال باغ امیدش ثمر دقیقه دقیقه  

 هجهان شود همه زري و زرب دقیقه دقیق 

 دوباره عالم بي حد  و مر  دقیقه دقیقه  

 قوای بي عدد آید بدر دقیقه دقیقه  

 زهار مرحله خوف و خطر دقیقه دقیقه  

کایت از یک   دگر دقیقه دقیقه  کند ح

   بال و رپ دقیقه دقیقهفتد چو مرکغ بي

 هک میزند هب تن و جان شرر دقیقه دقیقه  

 چنانکه انجم و شمس و قمر دقیقه دقیقه  

 ربقص آمده کوه و کمر دقیقه دقیقه  

 هک ردس عشق نماید ز رب دقیقه دقیقه
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 قلم از نعمت سخنداني

 ز آب کورث بشست صورت لوح

 م انبیا اممدهک پس از خت 

 شويم از مشک و از گالب دهن

 محور دارئات ادواری 

 لنگر کشتي جهانهايي

 بحر لطف و سخا و ایثاری 

 کوه حلم و واقر و تمکیني

 روح شهر والیت رجبي

 ا  مبارک ر هم هک شهرالل  

 آمده رب سر سخنداني

 بهر تحرري وصف انساني

 اثنينیابي بسان او مي

 گويم ای نور پاک زیداني

 مرکز حکمت و جهانباني

کاني  کهکشان سپهر ام

 ارب نیسان جود و احساني

 سد  طوافن جور و طغیاني

 سر  ماه رسول شعباني

 لیلة القدر با همه شأني

 یا علي                  
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کاني  اب اکوان و ام ام

هي  منشور ماسوی الل 
 

 رق

 رب همه کائنات مواليي

ت عارافن رهواری 
 هم 

 کویت را  ام من گدایدیده

 صورت از خویشتن کني انشا

 خيبر رب کني رد ز قلعه

 دست پاکت نکرد مس  او را 

 ات چهل اَرش قذف کرد او را 

 کامل آنست اماهت و احیا

 او خلیفه است همچو مستخلف

 ات قیامت کم است ار گوید

 ای  و رضوانيطوبي و سدره

 نور مرشوش عين اعیاني

 هک ولي خدای سبحاني

ت اهل کشف و
 رباهني حج 

 ز گدايي دده است کمپاني

 هب چهل خاهن بهر مهماني

 هن زبور غذای جسماني

 دور اندازیش هب آساني

ت و زعم نفس نوراني
 هم 

 یا هک قذفي نماید این ساني

 بایدش بود آنچه زو داني

 کاملي شرح فعل نفساني
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 مصطفي مرتضي شناس بود 

 هب مالحت مليحتر از صد

 هب فصاحت زهار بار افزون

هي هک قرآن را ت   و لسان الل 

 قلب یس و سر  طااهيي

ت از حلقش حلقه
 
 باب جن

 سوره نسبت است با قرآن

 خاتم رد میان صحاهب

 فص  ارتشگن والیت را 

 مصطفي را وصي  یکتايي

 افطمه آن هک بود بنت اسد

 هب قضا و قدر غدريت داد

 هن چو من طفل ابجدی خواني

 یوسف مصر ماه کنعاني

 سحبانياز زهاران زهار 

 بدرستي لسان فراقني

 هل اتي را عطای رمماني

 یا علي آید از ثنا خواني

 نسبت تو هب جمع روحاني

 همه جسم و تو جسم را جاني

 نقش انم تو داشت ارزاني

 هک هب عصمت وعای قرآني

اني  کیست فرزندش شیر رب 

 حشمت و شوکت سلیماني
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 کیست رز تو هک مولدش کعبه است

 خدا ينيب باز رد خاهن

لت مسجد آخرت مسجد  او 

 گاه توزین وزن انسانها

 تثنیت رد امامت است غلط

 دد خالفت هب ظاره و باطن

کات خلق انداني  بهر اس

 تجزیت را چگوهن راه بادد

 شرط نسبت تجانس است و کجا

 صاحب عصمت و امامت با

 آنچه میگویند آنچه دنتفگ و

 رد حقیقت ورای تعبیری 

 رز خدا کیست باعث و باني

 آنچنان ضربتي هب پیشاني

 مولد آن این محل  قرباني

 آن تو مکیال و آن تو میزاني

 ي و دانيل داند آن را ز عا

 قسمت از رسم و راه شیطاني

 گفته آمد ز حلق انداني

 رد صفایای خاص سلطاني

 آن تو و فالن و بهماني

 دو هس ارعابي بیاباني

 ربرت از این و ربرت از آني

 رد عبارت علي عمراني
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 یحسن از فیض قدس مرتضو

 

 

 

 با انم خدای کاشف اسرار

م بالقلم قلم رد وجد
 از عل 

  را عنقاست قلم هک ما سوی الل  

 ن و القلم از قضای آنسويي

 ن و القلم آمد آهم و خاهم

 نوری هک فروغ آن بود انجم

 

 افشانينیک بنموده است رد 

 

 

 

 لوح است و قلم همیشه گورهبار

 آمد هک هب روی لوح دد رهوار

 قدرت حق گرفته رد منقار با

گارش است اندر کار  ره دم هب ن

 اش انوارخاهم همه نور و آهم

 بادد و اقمار بل آنچه شموس

 

ص هب پور کاشف 
د اقئمي امیری متخل  قه الل  آاقيي بنام محم 

 
ای منظوم حاوی سؤالي چند رد اصول عقائد بدین  مان  سبحاهن الي مرضاهت گرانمایوف

ع تود هک ما هم امتثال کرده ايم سؤال و جواب رهدو رد رریدۀ فرید کيهان اند  حقیرارسال داشت و جواب آرنا نیز
 
بهمن 13شماره  یشه هب نظم متوق

 واب معلوم میگرددمفاد سؤالها رد اثنای ابیات ج  بطبع رسیده است لذا رد دیوان هب متن جواب اکتفا دده است و 1212و اسفند
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کانت قلم ازید  آری هب م

 کار قلم است راز دل گفتن

 اعجاز قلم نگر هک رد صورت

 اند رد کف کاتبلوح و قلم

 آن لوح و قلم چو آید رد نطق

 آن واسطه است و این بود آلت

 ره خرد و کالن نشأت داني

 انزل شود از خزائن عالي

 ره  سر   هب  لیاقتش  عطا  یابد

 منشور است ره نقش هک روی
 

 رق

 یک نقطه مر کتاب تکوین را 

 زان حسن و جمال غیب بي عیب است

 سوگند خورد هب خوبي کردار

 رد کسوت نثر و هیأت اشعار

 معني لطیف را کند ستوار

 زان لوح و قلم مدام ربخوردار

 یز رد گفتارن  آیند مر این دو

 فرقست میان این و آن بسیار

 اند رد ادوارآیات حقایق

 شماره دمبدم اقدار بیرون ز

 افسر هب سری و رب سری افسار

 رد اوج و حضیض هست رد تسیار

 اکوان و عوالم است رد اکوار

ار  این غنج و دالل گنبد دو 
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 این طرهف عجب هک گوره معني 

 تدوین قلم هب صورت تکوین

ر دل خاتم
 رب لوح مطه 

 قرآن هک مهين کتاب زیدانست

 از لوح و قلم پدید آمد آن

 و قلم است صورت عینیشاز لوح 

 ره دم صلوات حضرت بيچون

 اندرب ره تقي و نقي هک از آل

 از ساحت پور کاشف افضل

 از حسن سرريتش خبر داده است

 از دست قلم دده است رد رفتار

 طرهف عجب دگر بود ای یار

ار هگنجین 
 
 علم حضرت ست

 لوح و قلمش نموده است اظهار

ار
 
 ردیای رپ از حقایق ذخ

 کتبیش بدین ازباراین صورت 

 اطهار هرب خاتم و رب ائم  

 آنسان هک روایتست رد اخبار

 دلنشين او دیدار دد انهم

 من آنچه داشت استظها
 

 ررد حق
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ش
 ما را است دعای خیر رد حق 

 باید هک جواب انهم را دادن

 رد پاسخ رپسش شما ز آغاز

 زان رو هک سراب ينيب و از دور

 زان دل هک دچار خواب غفلت دد 

 ز سر  حدیث طينت و دیگرا

 از زتکیت خدای سبحاني

 آنسان هک هن جبر هست و ني تفویض

 بنیوش جواب یک بیک را ات 

 اندر حرم حقایق هستي

 خیری هک رزا بیابدش اخیار

 زريا هک ادب مرا کند دادار

 باید هک کنم ز خویش استغفار

 آبت هب نظر رد آورد پندار

 شود بیدارگويم هک چگوهن مي

 و بیان آن رسد ابشارانذار 

ت منظار با
 منطق عقل و صح 

 بل عبد هب فعل خود بود مختار

 رب صدق مقالتم کني اقرار

 از باب وجود خود بیابي بار
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 هستي زان رو هک تو را رد رعهص

 از ره هچ هک خواهیت خبر دهد

 فربارۀ او نیاید اندر گفت

 رادار هچ جفر جامع خویشي

 خواهي اگر ابن وقت خود باشي

 نفست هرد شيپ بنه صحیف 

 رد خلقت تو هب صورت رممان

 اعضاء و جوارح و قوایت را 

 زعم و ادب و طلب حضوری را 

 از غیب و شهادت تو مي بادد

 ره چند هک ار بخواني یک حرفش

 یک یک ز قوای ظاره و باطن

 دادار بیافرید چون رادار

 این صنعت حیرت آور فرزار

 رب خاک فتد هب پای او فرخار

اراز خ 
 
 ویش هجيتن گیر ای جف

 وقتي بگزین و خالي از اغیار

ار و  اقرا کتاب نفسک العب 

ار
 
 رد سورت خود بگفت کالفخ

گاهدار چون مسمار  روح است ن

 میساز شعار خویشتن ره چار

 ات دو صد تذکارره حرف صحیفه

 گويي هک بود جدید و بي تکرار

کار  توری است هک ات بدان کني اش
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 ره یک ور هن بهوس دده هدر

 رد وحدت صنع و حسن تصوريش

 نطفه را هچ اطواریست یک نقطه

 یقف از ربای او نبود حد  

 گردنداو مرکز و کائنات مي

م االسماء 
 این نقطه ز نطق عل 

 طین است این ماء مهين سالهل

 رضوان سیمرغ تفگش روهض

 کرشسیمرغ چنیني و بدن و 

 این نظر الیق گویا هک نبادد

 لحشور استاین نطفه قلمزن و س 

 زین نطفه ره آنچه زین نمط گويم

ار  اندر ره نفس کافر غد 

 از ماء مهين فکر خود بگذار

 آن اطوار رهگز هب شماره انید

ار  مجالی اتم  واحد قه 

 رب گرد وی همچو گردش رپگار

ار  دد انطق و نیست مثل او دی 

ار  بالید و بسوی حق دده سی 

ار  گردید و بسوی حق دده طی 

کارکارنا   بنموده است استي

 نسبت بدهي هب مرغ بو تیمار

ار و مهندس است یا معمار
 
 نج

 گفته نشده است عشری از اعشار
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 و بحر این نطفه رد صنعت رب

گاه هب صنع صانعش سازی   آن

 علم است و عمل غذای انساني

 از صمت و سحر واقر و نور آید

 اندر ره دوست ره هچ شيپ آید

 ترد زند خرد هن شخص انسانس 

ایند  رد اسم يکي و رد مسم 

 بنگر هک هس جعفرند رد صورت

 توحید حقیقتي است یکتايي

 ينيب هک ورای کثرت موهوم

 جبر است و یا هک حرف افساهن است

 رد فکر ربو هب خلوت اسحار

 ربپای نما چو مرغ موسیقار

 عملي هک نور بدهد بار علم و

 آنسان هک حضوری آید از اذکار

ت و زعم بگذر 
 و بگذاربا هم 

 حیوان علیف و سر خوش نشخوار

ت بیوار  بیوار فزون هب قو 

ار  از کاذب و صادق و دگر طی 

ار  رز او نبود ز دار و من في الد 

 مقدارجبر است ردوغ و خوار و بي

 اند رد طومارافساهن نوشته
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ه في شأن  حق است شئون کل 

 اغصان شجر هب انفطار از اوست

 یک شخصي و از شمار بیروني

 گو هک کدام یک بود مجبوررب 

 حق جارب و آن دگر بود مجبور

 جبر است ز کاج بودن دیده

ار است  رد مغني اقضي عبد جب 

 ات خلق خدای را فریبد از

 باددکاین فعل غلط ز من نمي

 وح را خوشبویبنمای مشام ر

 بوی خوش آنچناهن ای بیشک

 ذات صمد است عين اوصافش

 خود افطر و منفطر بود معیار

 اوراق رب این قیاس و هم انوار

 ور هن کثرات خویش را بشمار

 با وحدت شخصي تو ای سرکار

 پس وحدت ح 
 

کار ق  حق دده ان

 از نقش دوم هک بیند آن بیمار

 میداشت معاوی بدان اصرار

 این گوهن کالم زشت انهنجار

ار  بادد ز خدای جارب جب 

 زین دسته گلي هک رسته از گلزار

 ارعط   شرمندۀ اوست کلبه

 رد فکرت رعشي اولي االبصار
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 پس ذات وجود محض مختار است

 باید هب دو اصل عمده پي ربدن

 یک اصل هب امر حق بود ایجاد

 اصل دگر اینکه فعل را اسناد

 رد زند خرد تمیز این از آن

 ربخاستن و نشستن است از ما 

 از مت قي و واقی و تقوی

 گويم هب مثل هک نور خورشید است

 ی دارد و روييدیوار دو رو

 زی اتر پدید آمده است سای

 کاین سای ز تست یا ز خورشید است

 خورشید بمن نداده است رز نور

 ایست از خرواراین مشت نموهن

 اه شوند رد ادبارات وسوهس

 امری هک کسي رد او نیابد بار

 بدهیم هب این و آن رد اقطار

 آسان بود و نیابدش دشوار

ت   داداراما هک هب حول و قو 

 گاه ادب آهگ است ره ساالر

 اتبید هب ررم اتری دیوار

 روشن دده است و روی دیگر اتر

 اینک بنمای از وی استخبار

 گوید هک همي ز من بود پادار

 سای ز من و از اوست نور و انر
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 نشد ظارهره چند هک سای مي

 سای است ز جعل بالعرض از خور

 ره فعل صواب نور حق بادد

 ست ای نکو کردارشر از بشر ا

 و ممد وی واجب
 

 خیر است ز حق

کار چنان هک مات او گردد  پي

 تفویض نظر کند هب استقالل

 تفویض چو جبر حرف بيهوده است

 شرک است دويي هب نحو استقالل

 توحید اگر هب حق شود کامل

 تفویض چو جبر دیده اش کاج است 

 آرنا هک دو چشم سالم است گوید

 ایثارددی ار نور خور نمي

ات از او ندانیش زنهار  بالذ 

ئه ظل  ما است بي اضمار
 ره سی 

ار  نفس است بسوی ره بدی ام 

کار  شر است ز نفس و فرض وی پي

 مر دیدۀ صد چو انرد افشار

 رد قدرت خویشتن ز استکبار

 شاید هک هب قول ره دو استسخار

ار
 
 کفر است چو رأی افئل کف

کار  رب باد رود تمام این اف

گارآن راست چ   پ است و این چپش ان

 امری است ورای آن دو رد انظار
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 چون رنده و تیشه جبر و تفویض است

 مر زتکیت خدای را باید

 ره خیر رد نظام هستي هست

 چون نفس رباه ارتقا بادد

ه آید اندر فعل  ره چیز ز قو 

 شود مگر از مادل بسته نمي

 انسان هک بده است نوع رد این سوی

 سعیش یعني هک بود خزاهن

 کز فعل بد آدمي است رد سیرت

 آن زخم زبان شوم زرهآگينش

 عدل است میان آن دو چون منشار

 داني هب قیاس با دگر آاثر

 آن خیر ز فعل حق کند اشعار

 رد زتکيتش بود هب استمرار

کار  از ذات حق است بدون استن

 یعني هک ز فعل زشت انهموار

 آن سوی هب جنس دد بدل هشدار

 و زارع و انبار بذر خود و زرع

ي و کفتار
 گرگ و سگ و خوک و کپ 

 رد نفس نهفته کژدمي یا مار
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 دیندار نگردد آن فرومای

 از کعبه قرب حق بسي دور است

 از حیلت عقل چون دده عاری 

 دنیاست رب اهل دل بدان رتبت

 نبود رغض اینکه رد ره معشوق

 روشن بود این سخن هک ره انسان

 انيرز این هک هن همچو عیش حیو 

 از طينت مؤمن و دگر کافر

یست هک اندر آن بود رتغیب  سر 

 چون تخم و زمين و آب ره یک را 

 یک تخم دو خاک را همي ينيب

 دینار ات هست اسیر ردهم و

 اوست آنچه رد شلوار ات قبله

 ره کار کند هن شرمي و ني عار

 ای رسیده رب مردارچون گرسنه

 بيهوده ز خویشتن شود بیزار

 ضروریش بود انچاررد عیش 

 غافل بچرد هب کوهچ و بازار

 اربار از آن و زین بود اشرار

 رد زتکیت نفوس از اقذار

 تأثیر تفگش هست رد اثمار

 گويي هک يکي گل است و دیگر خار
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 اندفرمود خدا زاننتان حرث

 پس تخم چو پاک بادد و حرثش

 ور هن ثمرش چنان سمر گردد

 ره چند جواب ما بود ره یک

لي شود رد آنلیکن چ 
 
 و توغ

 توفیق هب اعتالی ذاتت را 

 محظوظ شوی هب نعمت قربش

 از داعي مخلص آملي بنیوش

 

 

 

 از طينت و حرث و بذرت این اخطار

 از طينت پاک بذر دد رپ بار

 افساهن شود هب زند او انذار

 متني هک نیاز دارد استفسار

ید هک نور حق دهد اخبار
 ام 

ار
 
 یابي ز خدای واهب غف

 محفوظ بماني از ره آزار 

 باش هب کار خویشتن هشیارمي
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 نوری هک بسرعتش روانست

 زاد زندگاني  هگنجین 

 دفتر معاني هگنجین 

 شبچراغ عالم هگنجین 

 گنجي هک چو مهر و هم ردخشد

ي است
د و مصف   گنجي هک مجر 

 نوری هک ز صنع حسن مطلق

 نوری هک فروغ او فروزد

 نوری هب شروق ربرت از ربق

 ز لطف حقیقة الحقائقا

 گوره روانست هگنجین 

 عمر جاوداني هگنجین 

 گنج آسماني هگنجین 

 نور دل و دیدگان آدم

 ات نور هب نوریان ببخشد

 نور صمدی  حق تعالي است

 کس نیست چنو ز حسن مشتق

 جهل را بسوزد ات ریشه

 رغب ات شرقنوری هک گرفته 

 گنجینه رپ است از داقئق

 رد   وصف  کتابم ))  گنجینه  گوره  روان ((  گفتم: 

 



 

 
121 

 

 این یک ارث است نیک فرجام

 بادد هک عطا کند خدایش

 ره چند ز دست خویش خسته است

 لیکن چو خدا کند خدايي

 یک جلوه اگر کند نثارش

 

 

 

 

 

 

 کز دست حسن گرفت انجام

 رد ارر و رزای او لقایش

 طرفي ز حیات دل نبسته است

 شاهنشه دل شود گدايي

 اند شرمسارشهم صد مهر و
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 است ینهعناوین مجازی آد

 خیالي شيب نبود آدینده

 

عي رز باطل  دیدی هک نبود مد 

 با دام ریا هچ ربد از خلق خدا 

 

 از آنچه هک رد کتب و رسائل ز اوائل

 ما نیز بسي بار بال را هک کشیديم

 

 عشقم رپتو نور جاوداهن

 عشق است همه عالم رپ از رتاهن

 اهل طریقتهب زند مردم 

 تو پنداری هک میبادد حقیقت

 

 دیدی هک چگوهن از خدا بد غافل

 با دین خدا هچ کرده است آن اهزل

 

 خوانديم هک دیدند ز اوباش و اراذل

 از دیو و دد آجل خود داده هب عاجل

 

 عشقم موج ردیای بیکراهن

 شقمع                           رتاهن                         از                        هک                        لل                           ممد
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س  َبَدء   ِب ِ ِن ت ب    ِم اهلِل عی 
 
یق ال  یقب 

ِهد   ِن ُشُُهِدِه ش َ َعی  ّیاُه ب ِ  ُت ُُمَ

ٍد   ِر ُاصّّل یلع َخی    مَّ  األانم ُُمَ

یّب َو آِلِ أری َغی    ُت َو لَس    َر انلَّ

ها-ِی ُاّم َو ِِم َثد   َس اهلُل ِِسَّ  ََقَّ

ُمو  ُقر َو  اَعیتیف َم   ُُبُ ض   ََجی َلب ِ

ل  
َ
مو کَهیف َوها َااَن ک وُُتُ ُ م ب ُب   ُُبُ

 َ ُجَّ    ُة َو َوح 
َ
ن ل  ُصنِع العاملی 

 َ ِ  یلَع َوح  ََّ و ر اََّّ ِر غی  دب ب   ِة اََّّ

 

 

 

َطیق   َ ع  ُت ِبِه یف ن َش   ن   َئٍ  َد ن َش   َئٍ  ب َ

ٍة  رَّ
َ
ًة ِغبَّ ک رَّ

َ
 َصبااًح َمساًء ک

 َو ِعی   
 
ُُ  َرِتِه األ َرٍة  هطهاِر  ُر ِعی   َخی 

َلٍ   إیله ب عایل شأُنُه ِِم َوسی 

م َبد   ّیا ُحُّبِ ب ت ُ ُُحَ   َعیتض   َر  َء ََشِ

عیت فب   ُمبهتم یف َُمََشی لَس 

َ  ُت ِذراَعیَّ ب ََسط   َعق   ٍة إیلِه ب ِ

 َ ح  ق ِِبَ  ٍة یلَعَ اولاِحِ القِّ الیقب 

 َ ِ  یلَع َوح  ََّ و ن اََّّ یقدَِر عی   ِة اََّّ

 

 

 

بوع الیو                                                                                                                                        ةب ب 
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یقُّ انطق    تفویحُدُه القُّ الیقب 

  ِ َزیلَّ
َ
ِ  األ دسی َّ ُ  ِِبحِتِه الق 

     ٍ َحِتِه یف َحرَضٍة ابِطینَّ  ِِبَ

س معا  ُ ّّل یلَعَ اآلافق و األب ق  َ ج 
 ت َ

وات ِبرأِشها  َو ََتیحُدُه أفََن اذلَّ

ُر اوُلجود ََفَن سواه ُکن َغی  ََ  ِاذا مل 

َضادًق   َو ََق ساَوَق القُّ اولجوِد ن 

ر و انعه ب علٍق و وحِة  ّ  َو ََق عی 

 و نلّلاس یفام ب عشقَن مذابُه 

ر ُرواِئِه  و ما  زارِت العنیان غی 

ن حّق ازّلایرِة    و ما جلمود العی 

 

 

  ِ ََّ َمد ِ  الضَّ ضیَّ خ  َحِتِه الس   ِِبَ

  ِ یلَّ وَّ
َ
ِ  األ َحِتِه اجلَمعیَّ  ِِبَ

  ِ ََّ َهر ِ  المظ  َّ َحِتِه الََکب ب   ِِبَ

َرِة   فَََلَست ِسوی آایِتِه امُلسَتنی 

  ٍ َ  َو یف امَلحِق َطمس  ُُثَّ َُمو  ِبُرب ب 

یقَعٍ  فَََل  ُ ِب   َس ِسوی رور اوُلجود ب 

یقِ   َو   ساَوی اوُلجود اولاَح یف الیقب 

طٍ   ضوحا انعه ب عشٍق و نق   و َق اف 

َلیقِ   جیک اتخالف السَّ  لخقیهتم ت 

یتل  ارَکته اکب ت  سوَداَء ُمق 

رها ابجراٍء َدمعٍ    َو ای صاِح هَطهَّ
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ُه  نَّ  و َِم وه َاّواه  ُُمبُی اَفِ

وو اب   ُُکَت صادًق ِق ِان شاََهَتُه  ذَلّ

 َو اّّن لَک اإلعراُب عن وصِف ذاتِه 

ُذق ما ذاقَ  ََ  ُه العاِشق اولیّف و ِم مل 

 
 ُسٍن َو ال ُُیَصف  ذَها اوُلوصل  بأل 

ِه َِق اض    اِء ِِسِّ  طرَب العلُق ِِم إب ب 

 ابََّّ َو َما ال  
ا
لُب إال َ ُب ق  لَّ َ ق   َجّلۑ ب َ

لب طورًا   ب عد طوٍر َِبارُق   و یف الق 

ِه      سُع ابلعمل ِِم ُصنع ربِّ  و ب َب َّ

 و َق وسع القُّ َفا ضاَق عن سواه

ولُب  رها   و اویع   تکل الق  ی   ف خ 

اای ِسَرتۑ ق  ر قبلۑ ِم خ   و َق ٰثا

 

 لخیُل اآلِل صادُق اولدِّ ُخیتلَّ 

کَرٍة  ق ِ  َضلَّ َِم َظنَّ اولوصَل ب ِ
َ
 و َک

جَو ُجرَعٍ   أِسِه ت َ
َ
ا َتُذق ِِم ک ّ

َ
 َو مل

مَّ  طٍ  ن َترََفِ َشق   ّدی یف وَهاُه ن ِ

ِت  ت  َس و َق أخر لَّ
َ
 عن وصف ذاک َو ک

َطَق ال   َ ٍ َو َق ن 
َعجٍز و ِذّلَّ لُب ب ِ  ق 

ُعل   علُق َمِل ال   ِِتاٍل ب ِ
 یف اع 

ا
 ٍ  یَق إال

 
یَئِ  َتوُلُح ضیاًء وفَق ُُیَح ال   ُمض 

ٍة  یٍت و ُُصَّ  فَََلَس واعًء ثمل ب ب 

لف عن حرضٍة نعَد حرضٍة   فال ب ع 

لب  وه  َ رِة ې َع أولَق  ولب امُلنی   الق 

ۑ ّل ِم خباای َطوب َّب   و َق طار عق 

 



 

 
129 

 

ُی   
 
او َاّّنا لک اْل جایل و أَّنَّ  ُر ت 

ا ُر ما برّسۑ اَفَّنَّ  و یکَف اب ب 

َ َو ای َحبَّ 
 
ا انُر امل ِ  أحَرَقت  ذا  َحبَّ

 َ  َمت انُر الّضباب  یف الّضیبا    َو ََق  أض 

ۑ ِسََرُه     صبااب  ِم َق اکن ِِسّ

ٍة  و ماا ذقُت   یف دهری ِِم ارواع ذَلَّ

ِه  ُل یف انلَّوجی و شَکی غرب ب ِ  میض ایلَّ

  َِّ
ُ
ُت   و یف جل

َ
ِل اذّلاکُء َتََلال  ایلَّ

ن یَلایِلا  وَح أنی  َر اَُّّ  و َق رَوَّ

اِوی ال ُن یل ُمدا  کولم اکَن ذاک األنی 

ع   هِر مونيسو ب ِ ُن اکَن یف ادلَّ  م األنی 

 

 

یت لَس   تۑَت َتریا ما ِبُل َتریا ُُجَّ  جَّ

ۑ ۑ او مذمَّ ی ذمَّ ن إٓله  دفی 

تۑ ِِم  َّ ب ِب 
عَد َجذَبٍ   أانا  َجذَبٍ  ب 

مۑ و ُصبتۑ َن ََق  ُنوِن َبی  
 
 َهاای اجل

عَد  َصی   َحً  ب  ۑ َصی  ضااح برِسّ  َحً  ف 

 فال ب عِدُل معشار اوقِت لَخوتۑ

باُح     و اکن الضَّ
ُ
   َعً  وَفَق مل

ُ
 َعٍ  مل

 َرٍة َصج    َجَرِت األاهاُر ِِم َقلِب َو ََق 

َر الرَسّ   ُدُموُع کرمَییت و َق هَطهَّ

د   َ نًا لَق  یوُر بأنَّیت أب ب   أنَّ الطُّ

ج فَیٍ   اح األانِس ت  ی  رصُت ِم أس   ف 
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اِئُ   أانس  ُکسناٍس وُحوش  ُبا

طاُء َُّب    ِ ِشَف نعک الغ 
ُ
 رِصُ و ول ک

فٍّ دلهٍر ما تری یفه آن ِشًا 
ُ
 و أ

 و ای حرسیتا یلس نلا وصب ََملٍص  

ً  ِم ترکُت سواُه  َ ب  اِئِه لُق    لق 

 َ اِدی اول  اّن إیل وا عَد مااََها  الَِ  ب 

اء مبلِکِه  لُّ و هیدي ِم ن ش  ض ِ
ُ  ن 

ٍ ِاّن ذا  ص  وفن  ٍر او ب ب  ی  ج   و یلس ت 

اّن یلس یل مونس  ِسواه  و مّلا رءا

اُه ِبُلطِفِه   ترکُت ِسواُه یف وَها

ِ انّلفُس ِِسااًح ِم اَّّدیا   إذا اکب ت 

 

 

 َُبیمِ   أَضلُّ ِم األب عاام دوَن ال  

ب   ِس  َ ع  اااًع ِذائاًب أو ِضباااًع ب  ٍ  ی  َ  ض 

 و مل ألف یف دهري ایلفًا ِلِعَشٍة 

  ِ َّ یقب  ن اََّّ ن الق دی   سوی أن ندی 

ج   ڪو َق ُا 
 َح َعزمییتَرَم املعشوق ت ُ

 َ  یترماّن َعن أوطاّن و ُسّّکِن َبل 

طُّ بُغطَلٍ   و ما اسم  ِم االمَساء ف 

 ِ ِت یلع وفق ااَلیعان اثلواب ت  َّ  ب َب 

َم يب  ربیتَتَرجَّ ُ سًا ِلع  ء أب ب   ٰجا

یت ِر ذَلَّ َی 
 
ران  و یف اجل ِ ُجی  

 و یف الَکرس 

ویا ََق   ِغهاا انُر آل  َرِت  ففی ُضق   ب ب 
ُ
 أ
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وِر روُر   األرواِر اکا ِم  ِبرسِّ الحض 

ن   و و ُطويبا مِلَ ایَف الحض   وافَتُه   ُر وا

ُه یف ُحاه ا َبَدت أرواُر طوابا ّ
َ
 و مل

طرة   و َما السکُب  َ  ف 
ا
طرٍة  إال َ عَد ف   ب 

 ِ
 
له ِإیَل ال

 
 ما قفد قدّن لطُف اإل

رُت   ظهَّ  مطاای عطاایه نوفس  ن 

ًا  ّ ب  یقاء  إذا مل کی الرسُّ ب ق  ّ  ِم الس 

ُع رزُق ال عبِد ما اکَن طاِهرًا   سَّ  ُُیَ

ب  َعن   َنَّ ج 
اأرٰجس آلوا  ت َ ِس ّلّکا  اج ِ

 
َ  
َش یِف األ اِتِه َو ِم اعا  َتُِّن ُطوِل یحا

اِِلِ َبدیا    
 و ماا مَل کی المطوُلُب لِلطا

 

 

ِة بداِئعا ِحکَمٍ   اافا  و حول امُلوا

ی   َ ع   ب ِ
 َبٍ  و یلس ُُیازَِه اوَلافة 

 فُس ایلِه برُسعٍ  قفد طارِت انلَّ 

ح   ِب َ جٍر ب  ُل اال سبُی ت  ض    َلٍ و َما الق َ

ري ُحدًا َلُ ِم ُمیَحٍ   َ  یلع ِضع 

 ٍ  ِم َادانِس ااَلرٰجِس ِِببَهٍ و هَّ 

  ٍ َّ ب  اٍب ب ق  یقِّ ِِم ب ب   َفا ِِلشَّ

ضوٍص صجیحٍ    صٌّ ِِم ن  ء ن  ا ٰجا  ِبذا

ِت یلَعا َِم ذاُته ا ََتّکَّ    لُکلَّ ََعَّ

دِرُک ال   َُ هل  َش ن ِشااحِ  َرو  َع ف   َضٍ  ی 

َن إیَل ال   جَعٍ  فأی  ِب ُ  مطولِب اکن ب 
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ااَهُه  ج   و َِم مل َُکن وهُج الببِی ت 

َه   یف  ِر ِعّز و َهل ِوح  ااِهِه  غی  ج   ت 

اُن ات    یعا
 
ََلت یف شوجاهاو ابلبِّ األ  ج 

 ِ  و یف ِِسّ غبِی اذّلاِت األیعان اغب ت 

 و ول ال ُبُروق الُبَّ  ما صااح صاائح   

وُق العشِق ما الح کوکب    و ول ال َُشُ

ا ترکُت اْللَق ُطّر   ُتُه ًا َوَُج  و ملا

ااو ي ِم َسی  د ُِسَّ ِِسّ َّن لق  ِهِه السَّ  ح 

ا ت   و إّن ِِما
َ  
َمت ِر وَل  ُج َه األ

َ
اک  َترا

 ِبِه 
ُ
َبأ لِب ما ب ُع  اُر الق   و ول ال انسِکا

ا ِِم   َرٍة  نَلا ما ُرِزنقا سی 
َ
 ُقوُلٍب ک

 

 

 
 
َس وجهیًا نعد اهل امل ِ  فَََل   حبَّ

ِر قرِب امَلوّدِة   و َهل ِعّزة  یف غی 

َرًة ِإث   َرٍة  َر شوُجن  تراهاا ََغ   ََغ 

ََفت   ج 
جا ََقِ ارت َ ٍ  َرخ    َء ابلعشِق أت  َ  ق 

َ  و ال َحبَّ   اکب َت    ن   ٍت َتولح مِبَ

ج   َو م
َ ُ ت  کل  ُ  ا الق 

َ
لَکٍ  ری أو تدور ک  ف 

  ِ عَّ ُر األش ِ ی  ط  مُس و اْللُق ن  ّ  بدی الس 

یت ط َ ق  ََ ی یل یف ُرقدي و   یلَعا ما بدا

طیِفُء َحرَّ وَل   ا ن  ا یه مما ا
َ
 َعیتمل

َبٍ  إِل ا اب و ر یع  اِر اکن ِم خی   نسِکا

اٍر َو َضی   َلُُک ما ُرِزقُت   َعٍ  ِِم  ِعق 
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 او یکف أُِبُح ماا برّسي و أَّّن 

 َ فع أمساُء االمساِء وح   هاو ماا ب ب 

َت راُحًا زِلایَریت  إذا ما أب ب 

اب ت   ُطیق إنَّ ذا ِِم عج  مِت ن   و یف الضَّ

  و یف اذّلکِر ُانيس ُث یف ااُلنِس 
 
 ُرُه ِذک

ر د ِئِه و لسُت اری االن شاَن غی   اعا

احَنُه  َضّّل ل سی  ُ  َت شااِعرًا لَس  ن 

اا جی ُّکَّ آٍن ُنوُفَسی  ُ  مُییُت و ت 

ا  تدّجُد أثماِل العوامِلِ ّلکِّ

مهااتدّجُد أثمال یلع ح ط  ط  ن   ق 

 ُلَب آلادی إیلهَمیتا اغَب حیتا ُاط  

 

 

 لساُن الروِف اَّّامقاِت ِبُلکَنٍ  

 إذا مل تکن أِسار األمساِء ُمکَنیت

 َبیتمَّ ن َشمَی الُبَّ ِم َروَض ُتر  ن َش َ 

 ّ ص  یت و یف ع  ََّ  یعَن ُرؤَیت یف َرو

یتَل  م و یَل  وُر َُی  َسَل ذاک ادلَّ  ن ََشل 

ً  ِلق    ِل لحط  ٍ  نجاب اإله  َت لحط 

اَح و األرواح َصلَّ  ی   ِت کام أّن االس 

  
َ
ذاک إیلِه نرِجُع ّکَّ مل

َ
 َحٍ  ک

 یلَعا هیأٍة موزونٍ  مستدمیٍ  

 َعٍ  بدائُع ُصنِع اهلِل یف ّکَّ ِبد  

 ِِجَوة  ُمه َِجَِّت و َما آلاد
ّ
 ي إال
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ُه اُه ُظُهر  یف الط ُ ق  ِ اُئُه خ  ق   ر خ 

ظ    َ ج تیفو ِِم َدأِبِه أن ن  َ  َهَر ُث ت 

ُه  ُ ض  ض ب سط  ُث یف ابلسط قب  ب   و یف الق 

ص   َتراَدفت اء  و قرآن  و قب  ض   ف 

ص   ُث یف لِب ب سُطُه  ففی اَّّوح قب   الق 

ُلها ُضق    ثَّ  ُع خیاِلَک ب عد ذامُیَ

مع  و  خ 
ِطن  و ما وه قرآن  ف   ابا

 ر  و ما وه فرقن  فَشح  و ظاه

ع    ِزٍل و ِم اکن عن روح الکتاب مِبَ

مُد الُق أي الکلُّ وَحٍة   وه الضَّ

مُد الُق فال ٰثِّنَ ُل   وه الضَّ

 

 

 رَبیتو یف ُقربِه ب ُعد  و یف ابُلعِد قُ 

ِض و ابَلس   ب  دیتو یف الق  ب  اُد عق   ِط ُمق 

ُض سوی ب سِط َقب   و  ب  َ ما ابلسُط و الق   ٍ  ض 

جاُء ب َس  فِف  رقِن أت  ُ َدِر الق  َ  َطٍ  ی الق 

ِت  ا َترَسَّ یف وصرة  ما ٰجا  و ما اِبََّّ

ُمها یف الطبِع طابُع هیئٍ   َسَّ ج 
ُ  ت 

 الُُک یفِه ُبرَمٍ  
ّ
 و َما اجلَمُع إال

ضیل  ََفَروه رٍة و ما وه تق   ُن کی 

فع ِِم َشدَّ حرٍف َو ََفا اب    ٍة  ب   َمدَّ

ََّ وه األوُل یف آِخِر اآل    ِ  ِخر

ُبُ  ُترویا َعِن ای    َفا ُموَنِ  الس 
ُ
 ِن ک
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 َمت  َف ُل فَُُهَ ُمض  و معناُه ال َجو  

َمت َسَّ ج   یحوة  ت 
ّ
 َفا ذّرُة إال

َر  ضااَر الّسویا غی  ُه  ف  َر أنَّ  الّسویا غی 

 وه َمعولل  و َِم وه لع    ََفَن  

ا َغرورًا أِلهلها ِ ادلب ب   و َق اکب ت 

ریا  واِت َو الی َّ ما ُمُهم أّن السَّ  تُفوهِّ

طاِء فأَّّنا ِ ُُ کشُف الغ   اذا ٰجَء 

ُح  ض  یقِ  تق  ت مشُس الیقب   میتا َطََلَ

سم و الُقیا   اَّّوح و الج 
َّ
 و هل أب ت َ إال

 واح  ذو 
َّ
 رماب ت  َفا أب ت َ إال

 ِئِه والبّد ِم فرٍق کشٍئ و یَف  

مُد القُّ کذاک تکاُبه  وه الضَّ

 

ِة  کام فرُسَّ ِِم   ِت انُلبوِّ  أهِل ب ب 

ائر األوصااِف  و ٍ  سا َمَّ ج  ِ  کذاک ت 

ون  و آایت  ذِلاٍت فرََدٍة  ی ُ  س 

مِد القِّ اولیحِد ب َسطوٍة  ی الضَّ  دَلَ

تا ُٓلم أیَّ ِی  مِلا   َلٍ ا أاّها ب َع 

ِت  یقلَّ  و ما فهیام یف الَکِن مما اسی 

فٍل  ع   یِعااًن َرأوا َق اکروا یفه ب 

ِت  َّ ق  َ ا یفُش ماا یف ظمل  ایللل خ  ق   خ 

رٍة و هل أب ت َ إال وحة  یف   الکثی 

ِت  َلَّ ج 
 تری ذاََتَ رمآَتُه ََق  ت َ

ِئ افب    ِئ و الس  ِ الس  ر 
َمی  
َ
ِت و یلس ک ُ  ب 

رِة  هی  مس نعَد الظ   و ذا الُُک افق الس 
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 کذاک انلیبُّ اْلامُت یف انلبّوِة 

 ُمّمد  املبعوُث خُت انلبّوِة 

ن أُحد  وه املعجُز ابلايق ِم دی 

اُز ابألسولب أو ابلق    ضاحِ  و اإلعج 

ع  و معجزُه ابلايُق ِِم  یِلِ ف ِ   َترا

ٍص أو َُج   ِ
 َوٍل ِِم ُجاول ِبال شاح 

رب َرأیا  ور اهلِل ِم ب ب  ِب   ولکن ب 

ه اِب ِِم أرم ربَّ ر   قفاَم إیل املی 

یقًا   ایل اآلَن ذها املعجُز اکن ابا

عا  َدُه ع  فَلس نیبٌّ ب َ  ِن ادَّ  ََفَ

َن قراُنُه ميعیلَعا ََقِر ُوس    يع اکا

 

 

مُد هل ُکَت ِم اهل ُدر    ٍ  َب وه الضَّ

ِر بُل     َسٍ  کذاک تکاب اهلِل ِم َغی 

ق     َمٍ  وه روُرُه امُلنيج ِم ّّک ب ِ

فٍ   جِو َُص   أو األرُم یف ذاک یلَعا ت 

ی    َ ِب   ِرَب ِِم ب عینِیِه مسَت بقٍل ب 

 بال ربٍع ُاشطرالٍب أو أّی َصنعٍ  

َن ُرؤ   ُجس  َت اهلِل ایا ٍ  ََمَ ابُلعِد ب ب  ََ 

َن  َعی َّ ٍ   ب َ ِل یف مدب ب  ب   مسُت الق 

َو  و یف ا
 
ٍة ِض یفْل َ ر  ا ِِم وجی   ِه ما نَلا

 ُ
 
ٍ  وُهَ امل َ  َتَنیبُّ ِبلاَطمِ  رب ب 

 انلوفِس الَشَرِة  فال خوف ِم َشِّ 

 

 



 

 
113 

 

َر ِم تکاِبِه  َ ت  ُاضق   إذ اکن ب ب 

 ُعّلا اإلعتالَء إیَل ال  ایا َِم أراد  و

وُل إیَل ال  ف ب   ُعّلا ول مل َکن یفَنا الق 

ا یفنا  ریا و یحُ  َبدا  العروُج  إیَل اذلُّ

ه   یقَّ َ ق  ل یف انلبّوِة  ب َ ضَّ ا َق ف ُ  مِبا

ّوُة َِم اکَن ِِم اهلِل رُم    َساًل ب ب 

 الَِ  و أخریا مَلن اکَن ِِم أهِل اول  

یلا ظُهًر بأُحد
ُ
 و َق خت األ

ُن انلبّوِة  ُطواًن فُه عی    و أما ن 

یض ب َ  و ّکُّ نیبٍّ اکَن ِم بقُل ن َش 

طق اوليح األُحدي ََفن    أعرض عن مب 

 ُغرَّ رور اوَلالَِ   و َِم آَِمَ یف

 

ُر  یٍت لب ِوٰجا َ  ُضُبوعٍ   فَلس ب ب 

طويبا ذِلاٍت َو یه   ٍ   ف َ یَّ  ذاُت لُعِ

د  ملا  ُ ق   َوٍة ا اکَن قرآُن اَّسوِل ب ِ

ا یف رسوِل اهلِل  س  نَلا
ُ
جثیُ  أ  َوٍة ت 

ِر ُمهٍل  َهکَی ِم غی 
ُ
 لعیک مبا أ

عِ    یه اْلاّصُ  املرقونُ  ابلَشب 

ُ  یف ّکَّ عرٍص و َد  رٍة یه العامَّ  و 

 
 
 حموِد ِِم رّب الِعّزِة ُمّمٍد امل

ّمٍ  
ُ
ّم   ب َعَد أ

ُ
ُر أ  به ن شتنی 

ِة َعی    ِ  مِبِشَکا ََّ ُحِ  األُحد  ِن اََّّ

ن   ٍ  ََفُ َّ طرٍة شََبَ  َسِلخ  عن ف 

ٍ   د  ُخّلَص ِِم  ُظملٍ  ُمد  قَف  مَّ  َٓلِ
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یا  ط  ب َ افِنِه اح   و َِم  مل َُکن ِِم حط ِّ ِعر 

ِء ب َتدیا و َِم  مل َُکن ِِم ََض   رهااِنِه اه 

رِي  ب َ ق   ن یلَعَ اهلِل ب َ  و َِم  اظمُل مِمَّ

ِه  بأنَّ رسوَل اهلِل ِِم   ِن أمَّ  بی 

یفا 
َ
د ک دَر لق  ر الع  کن غی   َ  و ول مل

ُُضوُص  ِ ال  فکیَف ن  اَترت  ق  ِن ََتا ی  ََقَ  ر 

َن ب ُع   َ أالا و یلعٌّ اکا  صِّ َرف اِبول 

َن س ی بی  احَبِ  و أب ت  ترا ام الضَّ  ی 

 یلَعا ماا وه ا
 
َن اجلامعِ  مل  عموُل بی 

ان ََشتأِلّن ال  ج  اَس صحَّ یف ما ت  ب   ق 

اِس و اول   اب  ِم انلا و أعرا  ّص و َِم  ُهُ

 

 

امَّ اس   ِن َحط   ََفِ افنی 
َ
ََلَّ ِِم أ  وٍة ی َ

ط   طُّ بق َ َتدیا ف  ٍ  فََلن هُی  َّ  ٍع و ب َب 

ن رس و ٍ  مِمَّ ََ ر ق ِ  وَل اهلِل آذیا ب ِ

  ٍ صِّ َوصیَّ ر ن  َجَل ِِم  غی  ت َ  َِق ار 

س   رِشٍد َو مِلُ ٍ  ی َ یَمَّ
 
َ ِم أهل ال  وه 

دَر یفمبث    َُجَِر اْلََلفِ   ِل الع 

و   َ
 
 بأخبااراَن امل

ُ
ضِ  س قِ  امل ث  فتب 

 
 
ِذی ال َضِ  وه وحُه اکَن ُِبا ضب   ح 

  ِ َِلَّ َ ض  جٍ  عِن األف  َ  ف خااشااَی عن ت 

 َ َن روٍر و ُظمل   ٍ  و أیُّ نِجاٍس بی 

ر َفِ   فی  یقب  ِل نعَد السَّ ض  ُز یف الق  ج 
 ت َ
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َن مجإذ  ع  ّلّکم أهُل الغضمِ  ا اکا

وَزن  ُاوولال َعز   یضا یلعِم یَفُ  و املرن 

ا ال   َدب َّب َ
َ
ِ  َو أ َلَّ ض  رآُن یِف األف  ُ  ق 

ع ایلعٌّ إماُم الکلَّ ب  ا نیِّ  َد ب ب 

ظ  
َ
عاو َِم  أ ن ََقِ ادَّ  مَلُ ایا ََقِم مِمَّ

 اک َو 
 
مِل انَل َن یِف األ ُّ  مِس یلع الط 

 ِِمَ اذّليُبدَّ ِلإلسم اآلِل  و ال

مٍل  لب ابإلطالِق یف ّّک اعا  وه الق 

اِم ال   ط  ِ
 امِل َعوا وجوُدُه لطف  یف ن 

ر   ُ ا َحَُکَ ال علُق ب ِب  َّن بذا  هاِنِه السَّ

ه  کرّي َعس  ِب ال  ُضل  ِمب    - والغرِص  – أال إنَّ

 

 

یِل َلَضحَّ اِلواُر نعد ذاا اِبل   ض   ق َ

ّلٍ  ج ِ ِ ُمو ِم اکَن أویلا ت  ُ  بأاهَّ

ُسل  ی اَُّّ یتفَفِ َن ُحجَّ  أو یِف انلبیی ّ

اٍت  ٍ   یلَعَ الکلَّ یف ّکَّ ضق  یَّ  سی 

ِر ِعض   ِن اهلِل ِِم  غی   َمٍ  إمامَ  دی 

 ِِمَ ایلوِم عهُد اهلِل ایا ِِم ظَلَمٍ  

یقَمِ   ِمعًا یف اََّّ  ن َُشیّمِه کواًن ٰجا

رِة  ضی  مُس یف اآلافِق نعد الب َ  وُهَ الس 

ٍ  َتخ  َو نَل    وُلَ األرُض ِِم أرواِر ُحجَّ

  و
ِ ُال 

لِق یلَعا ذاَک َدّلَّ  ِسَنُ  انلَّ

ِ  َسَلُل رسوُل اهلِل و ای     ُن األئمَّ
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ِئ    م ح م د المهدیُّ ابلقِّ قا

اَک اعِِتادي عن صممی معااریف  ِبذا

ّر اَه  یک ِبُدر  لع ِ  ِج ادلُّ ََ  ِج اوَلالا

اای أدلَّیت اَک اعِِتادي ِِم ضق   ِبذا

هد   َدیت و أش  ب   ابهلّلِ یلعا ما عق 

 اَک اعِِتادي ِِم َعطااای نجاِبِه ِبذا 

ُلُ   یلع ما ََهااَن اهلُل ََجَّ َجالا

ح   َضفَّ َ اُت أو  ن  احِئِف ّلکَّ  راَق الضَّ

ت َ ط  ََتَحَّ  َاِِم ثملها رور  ن شب 

بیَعِ   ا یِهَ ِللطَّ ُدهاا مِما َرُّ ج 
 ت َ

 َ بُّ ابل  جِ
ُ ُشوِسِه ت   یقااء ّک ٍءٍء ن ِ

 

 

اَک اعِِتاي ُِم   َسٍ  ِبذا ب  ق   ُعوُلٍق ب َ

َنیت ب  َّیت و َشق 
ُ
 معاارِف ماا یف جل

ا یفِه ِِم   ُ أِس   مِلا
 
ِة س  اِرِه امل  َترِسَّ

  ٍ َلٍد و رسٍم و ُسی َّ  بال دلِخ ب ق 

 َ  ٍ  ِبال رب ت ِ وسواِس ِبال شوِب ُشُب 

عیَدٍة  ُر الَغطااای نللُّوُفِس السَّ  و خی 

رٍة  ِر ِفی   َلُ المُد ُثَّ المُد ِِم غی 

َر ما یف  فَمَل   ا غی   َصجفَییتأَرفهیا

َهت   ٍئ اذا َق واح َ ش َ  َیٍ  ُه بُلغ  ن ِ

 
َ ااَء انلَّفِس ِلَل  ق  ُد ب َ ب  ق  ِ  ب ُ ََّ  َبِد

 َ َ فأصُل ابل   دهَیِ  یقاِء ٰثب ِت   اببل 
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ِد  ََجُّ ااُم وفِق ذاک اََّّ اک َمق   کذا

ُ و ما أخ  
 
َر الشکُف األمتُّ امل َ  حّمديی 

 یلع وصرِة اَُّّحِن َّج جالُل 

احَن ريّب ما أعزَّ وعالم  و سی 

را   و ما آَ   یف الَکِن ِمَّن اِبکی 

 و ول مل کُی االن شاُن ِم اکن احماًل 

 و ُممول االن شان وه العرش َق بدیا 

 َِم ثمّل و ُکُت ثماَل  ففی ادلهِر 

ا
َ
اِفق  صااَر اعمل ن  دا  و مااء  مهی 

 َفا وه اإلن شاُن مجیُع الَعوامِلِ 

 و ماا وه اإلن شاُن و األمساء أَّّنا

اب ت ُ صنع انلفِس   ای َقِم مایه عج 

 

 ِ
جُک األِدّلَّ ًا ت  ض   ٓلا ٰثب ت ُ أن 

ا یف انلَّفس یف ّّک ُسوَرٍة  ان  مِلا  ب ب 

طفٍ   اج ن   َبدیا ذها اإلن شاُن ِم أمس 

ِِمِ ب ُب   
م شأّن یف مّکا  َییتو أعط 

 َ يس تکاب  ََق حویا ّکَّ ِِک   ٍ  و ب ق 

عِ   ِن عرِض اوَلدب  ُه ِِم حی   َامااب َب 

 ُ ن مرسَّ أی امُلکل   ٍة  مّما اتخاره ای 

ري ِبَُب    َجیتو ما ب عِدُل نّجاُت غی 

رًا ُیازي الکلَّ ُِم   ٍ کبی 
ِر ِقلَّ  غی 

 و ماا وه اإلن شاُن ُسالُّل طنَیٍ  

  ٍ َّ جُو خق  رُر و وه ٓلا ت   یه ادلُّ

کل الضینعِ    و ما ب عدُل صنع  ب ب 
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اء اذلواِت یلع اولالء فِس ان ش   و نلِلَّ

طً    و تکل اذلواُت َق تَکن ن شب 

 نا ِم الَّیتکذا َق تَکن ما تَل 

حبااب ِم اکن یفُکُمو
َ
 و ای معَش األ

مَّ  األمالِک یف األرِض و السام
ُ
 و ایا أ

 السام و ایا ماالک األمالِک یف األرِض و 

َحبَّ لِخ  
َ
ع  و ای َِم أ  َم ماا أحّب یَقیت ب ِ

 َ ل  ََ أوي و   َ  يجو ای َِم ایله الکلُّ

يس لسُت ألعُم ما أان  و ایا ٓلَف ب ق 

رُت یف  َّ َجی  يس یلَعَ اول  ت َ  الءأطواِر ب ق 

ا أمساُء َُی   ّّلا َٓلا َ ج 
اَمِ  ِم ال  ت َ ب   ق ِ

 

 

  ٍ اء مُبنَّ  و ِارسآلا یف ما ن ش 

ضِ   جو العقل امُلفب  ارقً  ت   ُمق 

ٍة  ٍة ذاِت ُمدَّ  َق اغتمرُت یف َمدَّ

س   يس یَفَ   ب ُعّرفَن ب ق 
َ
 َریتُکن ث

بُی ن ُشؤ   ج   َلیتو هل واح  ُمُک ت 

ايخ  ادَِه ُُصا َّیتو ای َِم ب ُب  ج   و ص 

 و ای ِم کساّن ِخََلً  ب َعَد ِخََلٍ  

 َ  إیلک اَّ 
 
یتَجأ  ُت یف َراخيئ و ِشدَّ

همُت ُمض   جیت َحیف ِِم  و لسُت ف   قرت 

ُد و ٍ و ُذر   َتُروُح و ب َع  ص  ب   َوٍة یف حض 

رت   ُ ِِم غبی   و َق َُبَ ِ   ذاِت آل  ََّ  ِو
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ا  ُط ِِم  ر  و َق ُتب ِ  ا إیَل ادلَّ
 
ِل ک األ َ  شق 

ط  ت أف 
َ
او َق َمََل  اَر اآلافِق ّلکِّ

مَلٍ 
 َمالئکُ  اهلِل َُقیا ّکِّ اعا

 و یفناا ثِماُل 
ّ
 و ما َمکَل  ِاال

ا َسُه أَّنَّ  و معرفُ  اإلن شاِن ب ق 

 و االن شان َزدان اَبروار لعهم

 و صال  األَعاِل ب عَد لعوِمِه 

جو َاوج املعااِرِج   نجااح العروج ت 

طُّ کامُل اولالَ  هتی ف   و ال ب ب 

 فِس إذا اکن اکماًل و ِِم جوهر انلَّ 

اق َق یلَعا   َتریا شَبًا میيش یف األسوا

ُسُه  ٍس و ب ق  سم  َدوُر حوَل ب ق   و ج 

 

 َ ج  إَذا اَّ  ت ت َ وِظ ال  َفب َ ُ سیسِ  َو الحط   ج 

 
 
ِت َمالئکُ  اهلِل واأل طاُر أطَّ  ف 

ٍ  َِق اس   
َ
وُلک
ُ
ا ِِم ُمکٍل کام ِم أ قُّ  ی ُ

یقیقِ   یقُ  شٍئ ب عرُف یف اََّّ ب   خق 

سِ  یِه الدحُّ   األیلعا لَلولم اَّّب ب 

  ٍ  و َاّّن ل األعراُض اکب ت  بزب ب 

ًا ِم ارواِر ِِحیِ   ض  ا ل ان   ترهیا

 ها العمُل والعمُل ای اهَل اُهیٍ  

 َ فُس بدحٍّ َو َوق   ٍ  فال َُتَصف انلَّ

ٍة  ًة ب َعَد رَمَّ  َبدیا ُمعجزات  رَمَّ

 َ
 
َق ماا یِف اْل ِه آافا ا ِِسّ ا  َلَفِ  َسی 

 َعٍ  ِرف    َعً  وفَق  ِرف   وُح إیل العلِق ب َب   
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 ُعّلا و لَللِق إبقال  إیلا ُذروِة ال  

ریا  َُریجا العُروج إیل اذلُّ  فکیف نلا 

اُح ِِم سوِء دهِرهاا فَإن   ِت االروا  َملَّ

َن َرجو اإلع   ااو َِم اکا  ِتالَء فأَّنَّ

رَُح ِم افََر ِصدًق فال ن شی   و ِم سا

ر  َتریا آَدَم ال   َ ا ی 
 
َمَج اجل  اََم اذّليانا

َمٍج یف أموِرِه َبر   فالبدَّ ِِم    انا

عًا  و ّن اذلي یلس انف  ک و الق   إایا

 َ  ُه و العرافُن ابهلل وه العمل َوح 

َید ایا فیتا  ِد الضَّ  و لعمک صید  یقِّ

 و ایا أهیا اإلن شاُن ِاّّنَ اکدح  

 

 

 ب ُعااِوُقُه الطبُع بأرواع یحَلٍ 

ف   ُه نلِلَّ ط  فإنَّ
َ
ِ س الَّیت ال ت 

 َمأب َّ

ار اکب َت   ففی نجَّ  ز   ِ  األشق   َهٍ  ب ِب ُ

 َ ااب اول  ّیُئ أسی  ٍ    ٰیغا ِِم  هُیَ َّ  َِس

ِ  ََتَخٍّ ِِمَ ال   َ ق  رب  وِم یطَّ الطَّ ّ ب  َ  ق 

 حواه ب ُعوُت الَخرض  
 
ِ  ِة األ ََّ  َحِ

ر  و یف َعل ال   َ َمَج ِم َُصمیٍ  ی   انا

 لعیک بإدراک العولم اَّیفعِ  

کل الَغطّیِ   َل ب ب  ن انا طويبا مِلَ  ف 

ُه   َبِ  تراُه ِبِکت  و یقدک إایا

د  
َ
س  إیل رِّبِّ ک یق  اًح تَفَ ٍ  يعا ِِلُ َ  ب 
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ف   یَف انلَّ ٰجا اصِ  ال  َعر   ُس ِم  إذاا ب ب  ب  َ  ق 

 ذهه العرصِ  إیلا  ُرهاا ِِم  أماا َسی   

ف    ِشهااُس إیلا داِر َُق  إذا َوَصَل انلَّ

 َ ا اول  ٍ  ََفَ ََ اا ع  جاُد ب ِ  اإلت 
ّ
 صُل إال

ف   اَعلِق ِس یِف ال  و أرُم ََفاِء انلَّ ا
َ
 طامل

اُء یلَس یف الکلِّ واحا  و ذها ال   ب  َ  ق 

ب َت    صها اذّلایتِّ اکا ن نق  َّل   ََفِ دَّ َ   ب َب 

اهَجَ  أرو   َ میتا وا
 
 عاارِف اُر ُغّر امل

 َو مّلا رأب ت ُ العاشق القَّ َق َدَرب ت  

جُن ضیُعناو اِبل    َعَمِل َو العمِل ت َ

 

 

 

ِهَدت   ٍ   قفد ش  َن ابلیقاِء بلخط   عی 

 َ اء ابل  ط   یقاِء یلَِفا ََ ِ  ِ  
ّ
 َوٍة س إال

 َ
 
َصٍ   ِطِن األصّلِّ ِِم  و  إیل امل ب  ق   ب َ

َرٍة ِب ماا یف انلَّفِس ِم ُجس  و ایا َصج    ِن سی 

َن األِجَِّ   ُدوُر یلع األعضااِر بی  ََ 

 َبٍ  ُل درٰجت  وفَق دّع و ِجس  

 
 
اماًل ِبرِسِّ ال

َ
ِ  ک ََّ  رکِ  اجلوهر

یِل ُت بأّّن لسُت ِِم ِذی ال  َعَرف   ب   ق 

کنیِ  معااِّن   اوَلقِر و اَّّضا و السَّ

 
 
ُس اجل یتفإاّهام ب ق   زاِء أِحبَّ
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ِ اآلالُم َُی   ااَمِ  َم ال  ذِلا اکب ت  ب   ق ِ

جُک ثماِلِ  و َِم   ِ  اکَن َمأروسًا ت 

ُه  و َِم   َّ رِب إیل القِّ خق   افَز ابلق 

َل یِف ال  ََتَ  ِ غَّ
 ِسواه  َوأَدَبَر َعن  َعلق 

اِت الَّیت ََق   ُ  اذلا هااأضا  یِهَ نجَّ َ  اف 

 َ
 
د   ُشوِق مَل  ع  َو طاَف یلَعَ امل  َرُه ِر َغی   ََ

  َ َ ِ  َتُه ُضُد ماا َزَرع  و ُیم الحضاِد 

ِ  فلسَت ِسویا أَعاِلَک األ ََّ  خرو

 واألَعاِل إما السکب ابلضدق و الضفا

طاب املحّمدی ضل الح   ذلا ٰجء یف ف 

ّنتک و انلار یفک و تزعُم  خ 
 ف 

اهُر   و ِلجّنِ  و انّلاِر یفنا مط 

 

ن   بیعِ   مِلَ ا أیلَف الطَّ  اکَن یف ادّلب ب 

 فِفی اجلّنِ  الضغریا ل حط ُّ ب عمٍ  

اَُه وهَج اهلِل یف ّکِّ ِوح     َهٍ  ن ُش 

 َ
 
ی اجل ِ  ال  فَفِ ریا َلُ أّی ُمل  نَّ  َکٍ  کی 

ِ  الرسَّ  ََّ ور ِ   إیلا ذاِتِه انلُّ ََّ  َمِد

ُطوُف لعیِه الوُر طاِئَف عکبِ   َ  ن 

ی ذهه األاّیِم هل َزر    َعٍ  ُع ُزر  فَفِ

عااِلَک ادلُّ  ِ  ب   و لسَت ِسویا أف  ََّ و َ  ب 

 أو االتکساب ابتحیاٍل و ُُخعٍ  

یقٍ   ا و لعهیا یف جمازاة ضق   َٓلا

 َ وج  َ ق  ٍ ّما ب ِ ر 
ِّ ام یف حی   ٍة بأاّهُ

  ِ َّ و ِس ابلسَّ  واآلافق ثمُل األب ق 
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َس جزاِئِه اعا و عٍل اکن ب ق   ِمُل ف ِ

َحت   ا تُفِ
ِع ذااِتِه  إذا  یَعناُه یف ُضق 

 وُجوه  ِِم جساٍن کرمَیٍ   وإّما

 َ ّلا َل اول  اِئُرها ب ُب   یا أل لی وَل رِسا

 
 
ی و أب ت َ َتَری األ َس یف السوق َق َبدا  انا

َر و ذاک کثعلٍب  ر   و ذها کخی 

 و َِش ذم  اکب ت  ِم اهل السعادِة 

 ُِ ُ ُیم انلشور ُکَِش ُُ  و حَش

ر االَعال ِساب و اَّّنا  و اکی 

ِن األُحد ّسُم األَعال ِِمَ ادّلی  ج   یت 

ِن اذلي ُُکتَـ ب َعمُل   و لَسَت ِسَوی  ادّلی 

 

 

ََّنت   ج 
ُ
َرِة  أالا َمَلّکت  ع  ابلرسَّ

 فإّما وُجوه  ِِم وجوٍه دِممٍ  

مٍ   ی  عاُل ِم جسِن س  ِ األف  ن اکب ت  ِ
 َلی 

ذَِل  وُحن   ابََّّ  ِسَرَته مس 

  ٍ حیَّ
َ
هذا ک ّسُم أَعاٍل ف  ج   ت 

رن شِ   راَس الق  وح افی  ع  ب ب   و ذا سی ُ

ٍ   مییل الهیا الطبع ِم ر وجس   غی 

  ٍ  هنا یف مجااعٍت و سوِق و َسکَّ

عٍ   ب  ق  ُن ماًء ب  اما د َجِسَب الط ّ َ  لَق 

َرِة   متّثُل األَعاِل ُِبایِت اوَلب ب 

ضوَرِة ِسدرٍة   متّثُل اإلمیان ن 
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عُ  َجَرت َو   أخالُقَک األاهاُر األرب 

 َِم اعَمَل اْلَلَق ِبأخالِق ُسوئه و

لِّ  ََمُّ  إذا ُکَت یف برانَمٍج یف اََّّ

رُت ِِم روّر اجلامل املحّمديب َ  وَّ  ب َ

ضوَل أذاِنِه   مِسعُت بآذاّن ف 

ی ض   بکیُت بّکًء اعیلًا یحنام ف 

ه ای و َ  ُجسَن وَصٍت لسُت أَِقُر وضق 

ِل  و  َک ِنلُت ِِم أثماِل ذها اَََّمُّ

ِل  ُم األَعاِل مِبَعَن اََّمُّ سُّ ج   ت 

سم  هنا خ 
رصّي  ف   یلس مبعناه العب 

ب عِ  یف  ّکُّ ما ُکوٍز  رموُز   الَشَّ

َرِة  فهیا البّد  و اِء الرسَّ  ِم ضق 

 

طیَبٍ   و فِس طاب َت  ن   ُطويب ثِماُل انلَّ

َطٍ   ِره اکَن ل سوُء َضغ   ففی قی 

َحَت بِه ذاَِتَ ب عَد َصوفٍة  ج 
 ت َ

ِر  ظهی  َبٍ   ب ت   ذایت ِِم َصبوح  شَِبَ

ًة َق یفا  أبقَلت وصَب ُمهَجیت ذلَّ

ِ حببی 
َن ِلُضحبیت إلا ی 

َ
 العامل

 وَد بأجَسِن َٓلَجٍ  یلَع وصَت دا

َل َعُ   ِِم ُعوبٍ   َٓلا ٍب ایمتثُّ

لها َر وصرٍة  متثُّ ضوُّ  اکَن ن 

ٍة  ذُه کُدرَّ ُ سُم دهریٌّ ف خ   لِب الج 

 ِم لعوٍم َغزََرٍة  فهیا فالبدَّ 

عد و ِ   صدٍق نعد مق  ََّ ر  رّب الی 
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رها ضوُّ ها اذلي ن  ق  جیقُّ  اکن ت 

ِ انّلفَس َُمَبَته ذها و  انلباُت اکب ت 

تب  ََفا سَک أَّّناب َب   ِِم ارض ب ق 

رِة  و ضی   تکل ابللوُب نعَد اهِل الب 

 العمِل یِف انلفس أَّّنا أنَّ روَر  کام

ًا َبدی ف َخقُّ املعاِد  سامب ب   اکن ج 

جََشُ  سم واَّّوح ت ُ  واب ت  بذاک الج 

اوب َت   الً واألبداُن لإلن شاِن ُط  و  ب ق 

ن بأبداِنِه یلَع  َّ  فإاّیک والط 

ِسها ع ب ق   األبدان ِِم ُضق 
ُ
تشأ  وب ب 

 تکل األرواُح َعن أبدااها لَخَت ال و

 

 

د أ لق  ٍس َُکَبَتٍ   ن َش َ ِع ب ق   ِِم ُضق 

ٍ   و  بذُرُه لُخُق انلَّفِس متثاَل َحبَّ

ِت  ُحُبوب  و  إن ُقلَت بلوب  َلَضحَّ

  ِ رَزخیَّ َ ُص األبداَن َِم الی  ِّ خ   ن ُش َ

ُص األرواِح بال ِّ خ  َ ٍ   ُمس  ََ  شوِب رِم

ُمَلٍ  اکَن  امک ج  ِ ًا ت  ض  ًا ان   رواحب ب 

ِ  کام ُُک  ََّ رُص  َتُه  یف انلَّشأِة الُعب 

ضًا َعرَصً  وَفَق َعرَصٍ    کاماًل و نق 

َ ُعزٍّل  ر  اِها ممتازًة َمی   َتَکُّ

ِ  َتُقم ُبا
لَّ ِ جَو ِظالِل الَمط   ت 

ِت  ج َلَّ ِ األبداُن عهنا ت َ  و ال اکب ت 
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ا متاَز األرواِح و
َ
 األبدان طامل

طق اوليُح ابألویل و َق و  اآلِخرة ن 

ا و  زَعهَتا  مایلعا  اآلخرة ادلب ب 

 فأن اکب ت  األخری فَلست ُبذه

َت قلَت انلفس  یف ادلار ذهه و ی   إن س 

عکس ذااأل ادّلار لکهّنا یف و  خری ب ِ

 ِِم مقٍّل  ذّلاُُتا اکب ت  هنا و

ها ففی دارها ِ عق  َ عال  ِلض   األویَل اب ق 

افََرت ط  ضوص  ن  عُل ن   یلع ذلک الق 

 ُمعجزاُُتا ارُق اعداٍت کذاخوا 

 ابلاب ِم ابب العمل ٰجیف  لعیک مبا

هِرِه   قَفَُلُه ُث ََقفُه َخفَل هط َ

 

وفٍة  لیَقَلِت األوفاُه یفه ُِبَ َ ق   ب َ

ُر  اُفحّکُم األویلا  رة ما غی   یف األخی 

ِ   َفا ِن ِم األرجحیَّ رق یف ابلی   الق 

رقٍ   ق  َن ب ِ  فُکن ِم فرٍَق قئلی 

ِت  للهیویلا یه  رَقَّ  وصرة  افسی َ

ا هیا ور  َترا  ِة املستمرَّ  َهیویَل الضُّ

 ِِم مقٍّل  تریا  یف دارها األخریا  و

ٍة  یِف األخریا  أّما و عل  ِلُقَّ  فيََه ف ِ

طِق اوليِح ُعرویت و ِشئُک یف مب   ب ُب 

ٍس َُمیَعٍ   أَّنایه  عٍل ب ق   ِِم ف ِ

َر دوَن َطرفٍَ   َ َلِه ابَب َخیی  ق   ب 

ا ا
َ
ن مل ٍَ   اکا ٍة َُجَ  ذاِِم ََقّ
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ا ا
َ
اک مل جرَّ ذاِء ت  ِ و  اِبلع   اکَن عض 

د َُقا لکن  و اب ب   ی ملَکِتِه ب ب 

 وهاهیناکذلک اآلالُم هناک 

َ  َق و َر  فرَسَّ ب  َعِ   الق   لساان الَشب 

ور   ضال الیمدِة  إّما َفیقب   یف الح 

ُه ما یقب  ب  ایلس  خق  ج ارٍج   نَعا  ت 

اا اریا األّوُل ماوا  و یقَ  ذاب ِب  ب   خق 

 ناهیا ه ذاَک ابَّشاُبه و ذها و

ت َق ناهیا ه َک ِم أموٍر  و اَُبَ  ن َش 

 ناهیا ه مضادََق  روع  ذواَفإلن شان 

 اَبدا  وهاجلنس َق یف انلَّشأة األخریا  و

 

 

ا ا
َ
ِت  مل اُء بذاک أَجسَّ  اکَن األعض 

یئٍ   و ض  ور رُّبا مسب  ٍس ب ب   ب ق 

جو یلعا  اد قنلا ما ت  ٍة  ِم إسی   ذَلَّ

یقِ    بإخبارِه املووصفِ  اِبولب ب 

ِممِ    مدوفن  إّما و  یِف الّضفات اذلَّ

ُج  و ِ ا  ن ُشما ت   رَفٍة اخرهُج نَعا

  َما و
َّ
ٍت  الرفُة إال یَّ ُء مِلَ  اوِلاعا

ٍ   روٍع ابتخالٍف و کأفراد
َ
 َِشک

َعت بَّ جاَء  الَش نعد ن َش َ عبٍ   أت   ش 

ها ِم أّي لُخٍق و عاف   لِخیَقٍ   بأض 

ِت  جنَّ سی 
َ
 بأرواع أوصاٍف به ال
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ّ
عاِلک اّلیت َفا أب ت َ إال ُس أف   ب ق 

رُصا  یقاُمنا َق قمِت اآلَن افن 

 َحرَضٍة  عرٍش وقلٍب ُث  ُکوٍن و

ُع مساواَِت  ع   سی   الُعّلا یه سی 

جتوي  ااُِتایه الکَّلاُت ت   جزب ب 

 رائج   وه مااتکل األوصُل وفق  و

 فلسف   ذاُت رماب ت َ نعدان و

 مَشیق    ففلسف   أرواُرها

ا ن فهیا اًل  و اکماًل  فإن اکا  ُمَکمِّ

ی یه ِم ظالٓلا و  فلسف   أخرا

ها املِتّشُف  و ظ   ن شتوجس  ِم لق 

 حجٍ  و  رور برهاٍن و ودیلٍل 

 

طوٍع و اتخیاٍر و َرغبٍ   علَت ن   ف 

ج سمٍ   أرواعهاا و  الکَّل  خذ ت 

 اَّلِ أق سام نّکٍح ََتا  و ُحٍد  و

 أثِملهّن ن شبعٍ   ِِمَ األرِض افقر

ر حرٍص  رٍة ِم غی   یَعیقٍ   و یلع کی 

ِ   یلَعا  لسفب  جِوِه یف الکمِ  الق   ت 

هاا ُ اف  ٍ   دُعّ  َق وَشق  َسطیَّ  ِم َشق 

 َِم اکَن ِِم َمَشیقٍ   انَٓلا َق و

ورٍة 
َ
 ذفاک إمام الکلِّ یف ّکِّ ک

ِ  ذو و
لِّ أصل  احَک  یِف االِظلَّ  الط 

  ٍ ط  ٍ بلق  ط  دل لی لق   ن شوغ ل ب ب 

ی ِِم أیِّ بقیٍل  أو ط   األخرا  اِلق 
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طور  و هم الیقائق األن شان مق   لق 

 ُُخِّرت ابَّعلّقِ  طنیُته َق و

 معاند   َفا
ا
رهاَن إال  اخلف الی 

کرب ُ  وال ُهدی اعقل   ب   العمل الس 

تاق  ِایل َسبی رزِقِه  و  روحک مس 

ِخِه یِف اعتالِئِه  ذفاک مبا  ِم سی 

بع ذاک اَبروار ال و  رزِقِه  ن ش 

َّن  ذفاک وراء سم ِم سوس  السَّ  الج 

تذي هل تذکر الغهَد  و  اذلی ُکت ب ع 

هٍر ََفًا  ی أش  َُتَ اکن َمدا  فرُسَّ

ُم امُلوولُد ِم أرم ذها و  رّبه الق 

 

 

رها  بإنٍّ بِدقٍَّ   ن ملٍّ أوب ب 

 ٍ
علَّ  فإّما مبعولٍل و إّما ب ِ

طرٍة  َق ن ف   ان شلخ ابْلُرِق عن دی 

َعِ   رب   لب العلق یف انلیل ِبِه اکذَّ

اق  ایل اِّک طعمٍ   و ب  سمک مق   ج 

ا ذها و وَضٍ   مبا ض   ِِم نجِسِه یف ع ُ

َع ذها َق و ی َ مٍ   س َ اِت لق  را  مِبَ

َطِ  و  األوُلهِ   کباِرِئِه یف الب 

ٍة دَم  وَبٍ  بإسِم ُِسَّ ُ  الطم  ِم ُاب ب 

  ِ ِراألنِجَّ اُت کثی   کذلک ُِسّ

ح و َق ب  ِت  اب ق   الرّسُة ُمه ُسدَّ
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ذاء و ِ  ألهلها یف اجلنَّ  اکن الع 

ها داُرالسالم اجلّنُ  و و  یه وصق ُ

ن غذائه َفن ٰجَوَز   عن رّمتی 

 األّک عهنام َِم ٰجَوَز  فِفی األَثر

صَّ ِبأخِذ  اإلن شاُن َق و  غذاِئِه  ح 

هَمُ اهلُل ابلیاَن بذا و ِم  لَعَّ  الق 

طَق اهلل ذوالُعّلا   ب ََعم ّکَّ شٍئ أن 

 سوی تکل األوفاه فم  آخُرل

رة َقٍس و ی  ن یحوِتِه  حط   یه عی 

ذاء ما و ِ لُب ذفاک وهالع  دِرک الق  َُ 

 ِادراُک اإلن شاِن مجیَع العوامل و

تذَِه و و  ُمدَرکه مدرک شُئ ُمع 

 

رانمٍج یف ُبکرٍة و ٍ   ب ب  یَّ  عس 

ِ صّجٍ   و ط  سِم یف حق   اکن سالُم الج 

ّر  َق ج   االرماض إیله بأکَلٍ  ات 

 العَلیَقِ   ابمَلعفَلِ و حٍر  فُه

  ِ جیَّ َ  ِم السمِع افلسمُع فَُم األرت 

ٍ   به صار َّ طاق ب ب  طٍق بإن   ذان 

ٍ   فال ََّ  رب ت  لإلن شان مااِِم زم

رٍة  ی  تذي ِم حط  لٍب ب ع  ق   مسّمً ب 

ِت  لب الکلُّ ِما  ّکَّ آٍن تروَّ

ره  و جاِء غی  ٍة  إدعاد  ابت   دُعَّ

رٍة  ما یلَعا دیلل   ی  ط   فهیام ِِم ن 

یقیقِ   کل ادلَّ ت ب ب  ُ  ِغذاء َلُ افب ب 
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اِئُر شٍئ ال  ََکن غذاَئُه  ُمع 

عال الِعبادَِ  نَلا أِسار و  االف 

 به یفه ِحکم    املویلا  أرَمَ  ما و

 وزُنُه إذا ما اإلن شاِن و ََقُر  و ما

 وَللَخَتابملاِل َواجلاِه  ب ُعبُا  و ما

اُء اهلَل رب العوامل َو   أب ت َ ن َش 

ئ جمماًل و طاُِل شٍئ وا   ُِجُ الس 

اَِهِ  اِدی اهلَل مامل ن ُش   فکیف ب ُب 

 ب عزُب نعه خردل   الضمُد ال وه

ا َُجاِوُل أخریا   کأاُهٍر  ماترهیا

ّک َِفن َوَحِة  ن آلوَ  إنَّ  عی 

 

 

ذا ِ َن الع  جُو ن ِشَبٍ   و فَبی 
 املغتذی ت 

ا األرواُر   نعَد انلَّیتجِ   یه ّلُکَّ

ٍ   إیلنا ب عوُد   ِم صیاٍم و حجَّ

عل َسدَجٍة  طاِن ِِم ف ِ ب  َف اکلس 
 تأنَّ

 صجفیُ  األَعاِل ِم إَعاِل َسجٍ  

  ِ ک اطُلب وهَج تکَل امَلشیَّ  َِفن ِِسِّ

داِء   ُحَُک أّوِل َوهَلٍ  کُحُِک انلِّ

ٍ   شُهدًا  العیاِن أو ُشُهَد  ج ُفب   ت 

َرِة  ُجاوُلُ اکبلِح   أو اکبُلَحی 

 َجَرت عن أصٍل َُکتِب ق َسیٍل  َق و

َرٍة  ج ُی  ادی ت   بدجولک القَّ ب ُب 
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ارق   افإلن شان طبع  برزخ  و  مق 

َس ما ر ب َق  ضی  ط  ن  ُل إیله ن شب  ب ِ
ق   ب ُ

ات  و طق  و یحوان  و ب ب   معِدن   ن 

ن  یفِه احضاُء ّّک شئ  إمام  ُُمی 

ريقا  َو   إیل ُامِّ الِکتاب یفّتدح ََ

 داََّجُّ  یقَل یفِه وفَق ّح  َق و

ساِد  ٰجُوِر  نعَد  ُمواصُل األج   اََّّ

طَر امُلفاِرِق  نعد و اِه انلَّفِس ش  ج 
 ات ّ

اُء  ذَها و ب  َ َعّد  ُذو الق   رماب ت َ الب ُ

ا َو 
َ
دَحّ  عرُض امِلزاج اآلدمِّ مل َُ 

 افألقرب ُمه أدَعُل  املرکز وه

 

 

طِ   إللا  َدوعا و  اکلعقِل ابلسب 

 حرکٍ   سَکٍن و َقمی  حب ت   ذو

 ٰجَِم ُّکّ مُجَعٍ  ارض   و مساء  

 ُّکّ حکمٍ   تکاب  حکمی  احئز

  ٍ یَّ ض  ّل یفِه ّکُّ ف   به ُث ب ُب 

ضَلٍ  و
َ َ ِ  ِ ُه ب َعرَُف رسٍم   لکنَّ

م َوصٍل   فإنَّ انلّکَح ٰجَء أعط 

جٍر  َتراها طَرٍة  َو  َفاًء ثمَل ت  َ  ف 

ٍس زیکٍَّ   یلَعا   َجَسِب أحوال ب ق 

 أدَعَل اکَن نِلفٍس کرمیٍ   و

َعِد  ِ   عن ذهه ِِمَ األب  َّ  املرکز
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اب ذها و  اإلعتداِل دعََدة   أسی 

هاُت ِِم   و أحواُل اآلابِء کذا األمُّ

ِن ََق  أنَّ  کام ی  َخ اَّّوِح یف اولادِلِ ق 
 ب َ

ِخِه  ففی األب و ُن ب ق   األّم َتوَلُّ

 اناللَن ِِم أب ُعِم اهلِل إاّها و

ت و َ ُن ُرب َّب  جاُء اْلزای ِ  ِِلشئ أت 

 وفق العلِق أّوُل صادٍر  وه ما و

ل کام باًء َه   ن َُشّم الضاِدر األوَّ

 الّساعُ  َدب َت   اَّسوََف و إایَک و و

 ِلإلقمِ   نَلا ذهه ادّلاُر  ما و

َضَحِب األَشاَر  ال َو   یف أیِّ ُملٍف  ن 

 

 

ابالِت العدََدِة  اِعالِت الق   ِِم الق 

ٍ   أموٍر  ََّ  أِلصل اإلعتدال ََقِ

َخٍ   ق  عَد ب َ خً  ب  ن أعَن ب ق   َتوَلَّ

ِت أّن  ب َعایل کام َشتَّ  املیاَه اسی َ

َلِ  مِّ العیقب 
ُ
ه ما اکب َت  أِل  َِقاَسی ُ

ٍ   ُامُّ الکتاِب أصُلها و  ِِم خزب ب 

د ِ   َصَدَر  قَفَ  عن ممکن االَزیِلَّ

ِة  ن َُشّم ََعاًء   یف اَّواایِت الِعدَّ

ٍ   ُهشاَشُ  سوَف ما تریا  َ ب  ق   ِِم ب 

بِِتَ یف ابُِبا ادلُخ َِِّحٍَ   َق و
ُ
 ک

ِل األفّکَر  و ب  ق  َرٍة ال ب َ ط  َ ِر ن   ِِم غی 
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ُرِک األساحَر   إن ُکَت ساِهرًا  فال ب َب 

 ِلحوِب رٰجُٓلا إن یقَل َِقمًا  و

َزع ای ال و ج 
ُس ِم وَعِز  ت َ  طاِرٍف  ب ق 

ا ما و ا یقمُ  ادّلب ب  ِ  إَّنَّ َّ ب ب   ادلَّ

ضد  َِم سواه ِثیق ابذلي ااّیه َق 

ًا  و  إایک وادّلون اذلی اکن افب ب 

تیک الرُّ  ال و  دهرِه  حوالِِم أ ن ش 

 بأِشِهم یلس ُماص  ِم أانٍس و و

رتيج نَلا ای و َُ  َقِم هل ِم ََملٍص 

عُس إلن ُکت ٰجئرًا   لَک اولل لُی واََّّ

 اذا یقس ذب ت   ّما إیل ذب ت  آخر

رَت اهلَل َّج َجالُلُ  ط   إذا ما ن 

 

عٍ   ال و  ُُتِمِل األذاکَر یف أیِّ َوف 

ضَعٍ   َد کذاک رٰجل  ِِلَشَّ   وف َ

ريح ای ال و س ب َق   یعَشٍ   ِم وَفِز  ب ق 

ا ب ب   ِلِسفَلٍ  ایلفًا  تری َدََدَن ادلُّ

ٍ   َدع ما ّ اغُ  ِِم دب ب   َداعه الع 

غاء لعیک مبا  األِعّزِة  یفِه اب ب 

َکٍة  اَن ادلهِر  فإنَّ وه  دون  ِلس 

 ِم إَغاِض أوهاِم ِفرقٍ   فالُبدَّ 

  ِ کل ابَلَلَّ  أِم الُُک أن نریض ب ب 

عِف املخولِق اکن ُکَمٍل   یلع أض 

رٍة  ذها نعد ذفا ی   ِِم ذروٍب ضع 

رٍة   تری ّکَّ ذب ت ٍ ِم ذروٍب کبی 
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ضبح یف أرٍم  و  َُّنيس بآخر و ن 

 أبقل األبد اولقُت َق میض األُمدو

ا و ب ب  عیت قفد ادبرِت ادلُّ ج   داَن ص 

َر  کرتُه أمورًا  ُ  اکب ت  اْلی   کلَّ

هُتا عَد  متنیُّ یُت ب   ذا ُُثَّ َتخَّ

ٍ  فهَیا و ُمیَّ
ُ
عَزٍل  أ  األماُن مِبَ

 إاّها ُکُت َظََنُت ما َظََنُت و و

ا يس عن سوی ُجسِن َظهنِّ ُت ب ق  َلَّ ُ خ 
َ  ف 

ها  َموایعد عرَقب مسعَت و ََشُّ

 انلَن َرب ت ُ امَلنوِن یلَع اولالء ََق  و

 

 

 

ََّ  نروُح و ز ُدو یِف األماِّن اََّّ  ب ع 

یَض الُعمَر  یلع ما د انق   ضاع ثرویت لق 

 َابقلت األخری قفداحَن رحیتَل  و

ن الکرهیِ   ألخری َو أحبتُب ا و  یَه عی 

 بأن مل َت تکل األماّن ُُمییت

ٍ  فهَیا و ُمیَّ
ُ
عایل َو  أ یت اب ق ِ َّ ق  ِ  خ 

ا
َ
ٍة  مل ال َذرَّ َعت اتهلِل ثمق  َ ق   ب َ

 ق ُسَحٍ   ِبَريّب ف َعاَشت یف ِِساٍح و

ٍس اکَن فهیا یت أماِّنُّ ب ق   َُمیَّ

ذّن اَُّّحُن ِم سوِء ِِمَتیت و  أب ق 
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رَر تکل  ال و  المهالِک َاَقُر ب ق 

 مَشُب ب عقب انلیبِّ ملوردي و

رک عهنا و ج ی ِ
ُ ٍن  ت   لساانُت َاعی ُ

ه َقر بأس یف ذاک ملا ال و  رأب ب ُ

هد َق و  مبثل ذا اَّارَُخ صدًق  ش 

َغتَن یحَّ   یف جبانلا َق و  دَلَ

تَه  َجَبیتلَّ و َق دَلَغهُتا و  َشوَّ

ها ی َسمَّ دَلع ِ  لکنُت ِِم إحراِر َلط 

حمُی َق  و اّن ِِمَ األذیريّب اََّّ ج   ت 

ٍ   و جیَّ َِلُت ت  َن ُِصُت أب ُب   لکنَّ

َویَهَ  ن نَجیَبَّ ََق أَوت أالا  ما بی 

 

 

ُهِر ما ال و  ريّب ِلَجسَبیت نعد أهط 

َکا ابل َّ و یت ِایل اهلل ن ش  َّ  الزَن عق 

جٍر و اَکٍ    جباٍل و ااهاٍر و ت 

اَم العمِل ذاَقا یت ِم َانَّ ِسی  یقَّ  مس 

باَق ن ِ 
 ُشقَبٍ  یلع ّّک َِم افق السَّ

َ  سوَء ََقَلٍ  و  إّّن َقلُت الیَّ

 ایَٓلا سوُء دَلَغٍ   و ُکُت صیّبًا 

 أموُت و أحی ُبرهٍ  ب َعَد ُبرهٍ  

 أدَخينل یف یعشٍ  ّماَهینَئٍ   َو 

ا ِِم  اال َهَرب ب  الَق  ٍ   أذاهیا مَّ ِب َ  ب 

َویَهَ  لَکٍ   أالا  أدعی دَعّوي ِٓلَ
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َویَهَ   ابلسوِء أّمارة  قفط أالا

نیا َ َُضل نَلا طول َدهِران َو  َمض  َ  ِ  مَل 

ا ی َُصَِفا اَظ بغص  الّطواِئِف  سوا  ألق 

ی ٍم  عرَفا ما سوا ُ ج   ِِم َحوامل أت 

ی ر سوا  یفٍل وفَق ولٍح رمبٍع  سی 

ٍط و و ٍر  َلق  رٍة  سکتی  ی  ط   أساٍس ن 

الٍق دَلیا  و اِح ِمع  ب   ذی الکتابِ   مق 

 کأرواع َِحیَقٍ   آالِت أرصاٍد  و

ی ُرصٍة  سوا زال و ن  ط  قرن الع   نق 

ی رائِ   اإلمیاز سوا ن أصل الی   بی 

 فراغ  یلس حُک اَّٰجوِز  ذها و

 

 

َویَهَ  کَبٍ   أالا فُس اوَلوُلُع نِلِ  انلَّ

ی عَد  سوا ا ِحرفٍَ  ب   حرفٍ   ما َدَرب ب 

ی جِوان سوا  ُعضَبٍ   مجَع دافِتِر  ت َ

رٍة  تداوَرها  واْلسم  ذات حی 

َّضٍ    ِ ن یفه  تی   أوالعدُل ِم ب ب 

خِضل  مسَتخضٍل َما و  ِللّضعوبِ  اسی ُ

ٍن و و ِ  ِظّلٍّ  ُمع    ِم آَلنَدسی َّ

 بِلَنٍ   ُربٍع و ُحکٍّ واسّکٍف و و

ٍل  ذا شکل لیاٍن و ذا و ت عق   ب ب 

ٍ   وه ما و مَّ غال ذِلِ ی   أصل االس 

 یلس حُک الَکمِ   رود   و ذها و
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ً  قفط و  اکن آلیویل َقًة مَض 

عری مبامیض فهیا میض العمر  یلت ش 

د اَهيلعم اعِئیق عن  صار لق   مس 

 اإلضطالاحت ایفیت العمل حوز ما و

 َفآلا ان مل َت انلفس ِسااحً  و

 اإلانبِ   ِم َدّق ابب اَّوب  و و

غفار هل ٰجز و  أم یلس ٰجئزًا  اإلسی 

 إیل أرذِل الُعمُر  ُردَّ  َق ِم وه و

ل   و ض  ِ ف 
ن وه إلا  اَّٰجء العاملی 

 مالیک ُِسوري بإّن اَّاحم وه

ضِف معشاَر  ال و  رُحِته   معشاِر  ن 

 یلس یل اَّٰجء و ِم أرجو إٓلی و

 

عُل َبدیا  و  ابلرّضورِة  ابلضورِة الق 

عٍ   ُُیازی ِبزِن ساعٍ  أو  ُسَوب 

َن و ٍن احل ب ب  ج ی 
َسجٍف ت َ

َ
 َشأَویت ک

 یف حضوٍن اِمنٍ   لب العمُل رور  

  ٍ ل ُزلق  ل اإلجسان ِم ب ب  ر   إیل می 

ضدٍق و ج    اخالص فُرّد  ن  َ  ٍ  َیبت 

ر  َحوَبٍ   َو إٍُث  ملن مل َکن یف غی 

َر  ب فَلفعلن غی   َتبٍ   فإن مَل ب َب ُ

ضینف و وه ما و ِ   یف الب  َّ  العقبر

  و
ّ
 َحرسٍة  یف انِر  فإّن العبَد  إال

ِة  ول لساُن اوَلریا  عَف امَلََجَّ  اکَن ض ِ

ک املکنوِن یف ُجسِن صیَغیت ِسویا   حبِّ

 



 

 
132 

 

جِ   ُبوُع الیوِة امُلرت  ضیدیت ب َب   ف 

ُبوُع الیوِة قَفداعا  مِبا  َجریا  َن ب َب 

اِتِه  َودَعَ  ُبا  اَُّحُن اهَل ب ق 

طیق یح  اَّّنا إٓلی و  اب ت  ُمب 

 اِن لِخفً   دارالدجَد ما لک المُد 

ر أفرغ لعنیا و  عن ّک ُِمَنٍ   الضی 

 مجسُن أجِسن إیل بعدک الجسن ای و

 

 

 

 

 

 

ضیدیت لَعاِئرة  دهَر   ادّلوهِر ف 

عُ  الَّیت إثره األاهاُر  یلَعا   األرب 

ن األاهاَر  و ٍ   بی ّ َمیِل نَجَّ  ب ب 

طیقُت ُبا  ر ان  ٍط و ِم غی  لفٍ   ضغ 
ُ
 ک

کُر  لک کَرٍة  ٰجء ما الس  ُ  األصیُل ب ِب 

 ابقاِل ُِمَحٍ   نعد َتیفَق شکٍر  و

جاِء  َِم وه و  دوعٍة  َدوعک بأت 
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 هجر هب پایان آمدمژده ایدل هک شب 

 زان دالرا هک رد این باغ وجودت آراست

 تو    هرز خداوند نبوده است رد اندیش 

 

ام  بدره هچ   بود و ربفت       بد زمحنت ای 

 ای آنچه رد مزرع دل تخم واف کاشته

 آفرین رب قلم صنع هک لوح و قلمي

 آب حیاتست داهني هک از او هچشم 

 

 

 

 پیک روح القدس از جانب جاانن آمد 

ت ذات طلب کردی و خوااهن آمد
 
 جن

 هک رزای تو خداوند هب احسان آمد

 رضوان آمد گردش تو روهض رعهص

 ره هچ باقي است همه منحت زیدان آمد

 همه نور و همه حور و همه غلمان آمد

 همه رباهن و همه رعافن و همه قرآن آمد

 ن آمدهمه ردس و همه بحث و همه تبیا

 

                                                                         
 

   و  لل   اان
 

 راجعون  الیه  اان

ه ش ردقم بعد از ردس صبح حالم سخت  1233شهریور11ه ق = 1111سنه1ع3روز هس شنبه

مات کفن و دفنم را فراهم کرده بودم و این زغل را از رویداد آنحال  :فته امگ   دگرگون دد هب نحوی هک مقد 
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 تن خاکي بسوی خاک روانست ولي

 ای زعزیان من این نشأه دنیاوی ما

 چو بگورم بسپردید نشينید هب سور 

 خویش را بهر ابد نیک بسازید بعلم    

  هک حسن ات ز ندای خوش دوستلل   ممد

 

 

 

 

 

 

 دل رعشي بسوی رعش خرامان آمد

 هب مثل این هک چو زندان و چو زهدان آمد  

 سوگ کسي  بادد و انالن آمدهن هک رد  

 علم و عمل دو سازندۀ انسان آمد

 را بشنیده است زغلخوان آمد ارجعي
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 رد آمديم ز پندار انصواب

 ايم رد اهل زماهن صدق و صفا ندیده

 هب صورت بشری آدمي و رد سیرت

 سراب را بامگن این هک آب حیوان است

 هب حق ساقي خمخاهن شراب طهور

 گويم ز رذه رپوریت سخن ز رذه هچ 

گاه قدس ازل  رتاب تست هک رد دست

 ز ممل بار امانت اگر هچ تن خسته است  

 شایداگر هن رفع حجاب از کتاب مي

 اگر هن جدولي از بحر بیکران وجوديم

 ز عشق و شوق عطایای تو زغلخوانم  

 حسن تويي و حسن را حسن نما کردی

 ايم ز اواهم شيخ و شاب ای دوستگذشته

 ايم از این دیو و دد مآب ای دوستربیده

 بسان بیشه انبوه از دواب ای دوست

 طلبیديم با شتاب ای دوستسراب مي

 راب ای دوستام از کورث ش مدار تشنه

 دده است رذه تو رگش آفتاب ای دوست

 رتاب ای دوست   دده است حامل اسرار بو

 هب ن و القلم است لوح دل کتاب ای دوست   

 حجاب ای دوستچرا کتاب تو گردید بي

 چگوهن وهب و خطاب اوست اب تها ای دوست   

 هک شکر موهبت تست بيحساب ای دوست

 ای دوستعنایتي است هک فرمود آن جناب 

 شکراهن  موهبت  الهي                                                                       
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گار من اتزه بتازه نو بنو  جلوه کند ن

 مثال او وهله بوهله روربوچهره بي

 گشای او حلقه بحلقه موبموزلف گره

کار او خاهن بخاهن کو بکو  عشوه جان ش

 دشت و چمن چمد چو من لحظه بلحظه دم بدم

 لشکر بیشمار او دسته بدسته صف بصف

 او بود کوهچ بکوهچ رد بدر    یشکر و ثنا

 ضر اوستاد من رشته ربشته فن بفنمح 

 دشمن سنگدل ربد گوهن بگوهن پي هب پي  

 حسن حسن فروزد از سینه بسینه دل بدل

 دل ربد از دیار من اتزه بتازه نو بنو

 قرار من اتزه بتازه نو بنوربده ز من 

 من اتزه بتازه نو بنو مار و موجب اتر

کار من اتزه بتازه نو بنو  رد صدد ش

 ز صنع کردگار من اتزه بتازه نو بنو

 گذرد کنار من اتزه بتازه نو بنومي

 شیوه من شعار من اتزه بتازه نو بنو

 زعت و افتخار من اتزه بتازه نو بنو

کار من اتزه بتازه  ونو بن  سنگدلي ب

 ز نور هشت و چار من اتزه بتازه نو بنو

 

 اتزه  هب  اتزه  نو  هب  نو                                                                            
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 هچ خبراهست خدایا هک ندارم خبری 

 کشم از دست دلماه ميبا هک گويم هک هچ

 اسم اعظم هک ز احصا و عدد بیرونست

 حاصل آن همه از گفت و شنود شب و روز  

 دگر از رذه روا نیست دهن بگشادن  

 دیده آن هک هب روی تو نبادد نظرش

 ش آن بنده بیدار بدیدار رختای خو

 صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکر بدوام   

 چون هک خود عين سالم است بهشت است نظام

 از دغلبازی و سالوسي نسناسي چند

 آن همه اکش بصر کز حسنت جاری دد

 کو مرا خضر رهي ات هک نمايم سفری

 با تو گويم هک ز احوال دلم با خبری 

 اسم آه است نصیبم هن هک اسم دگری

 بجز از حیرت و دهشت هچ مرا دد ثمری

 فهم رذه است چو فهمیدن شمس و قمری

 و را هک تو صاحب نظرینتوان گفت  مر ا

 دارد از عشق وصالت هب سحراه سهری

 رتی خام را پخته کند پخته شود پخته

 مظهر اسم سالم است ره آنچه نگری

 دین حق را هچ زیان است و هچ خوف و خطری

 باز از لطف تو داراست هچ اکش و بصری 

 بنده  بیدار                                                                                         
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 چون پدر ای پور آدم مظهر اسماستي

 شاهد یکتاستي و لؤلؤ الالستي

 بهترین کاالستي و رد تو انید کاستي

 روی رد باالستي و ربرت و واالستي

 رب همه موالستي و با همه یکجاستي

م
 هن از بهر پدر آمد فقط االسماءعل 

 کیست آدمزاده ات تعلیم اسمایش نشد 

 آن هک دد بار دوم زائیده آدمزاده است

 آدمي زاده چو رد بار دوم زائیده دد

  هک گردی بي حجابات از خودی خود بدر آ

 آزمودم این سخن را باراه رد ذات خود 

 کیست نجم آملي سرمست جام دست دوست

 و شاهد یکتاستي مظهر اسماستي

 و بهترین کاالستي لؤلؤ الالستي

 و روی رد باالستي انید کاستيرد تو 

 و رب همه موالستي ربرت و واالستي

 با همه یکجاستي  و خود تن تنهاستي

 ابناستي های ربارد هم ربای جمل 

استي  نیست آدمزاده آن کو ز آدم و حو 

 این سخن خوش یادگار حضرت عیساستي

ه ات بیضاستي  محرم اسرار حق از رذ 

 داستي     ره هچ خواهي آن زمان  رد زند تو پی

 ات بداني نیست گفتار من اال  راستي

 زین سبب ويپسته اندر شورش و غوغاستي

م االسما                                                                                         
 ءعل 
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 ایر ما را خاهنیارد لوی بد

 زان فضای جانفزای درربا

 یک نشاني زان دیار یار نیست

 نیست یاری ات کزو دل خوش بود

 آرمیدم چون رد آنجای تفگش

 ام آمد بسریاد آن جاانهن

 فتادات خیال یار دريینم 

 رد شگفتم از گروهي رد جهان

کاني مشتهر  کآمدندش رد م

 

 

 

 ایورياهنخاهن رفت و دد 

 وحش اندر وحشت و مرغ هوا 

ار نیست
 

 همدمش رز عقرب رر

 کش بودغیر ماراني هک آدم

 آسمان دیده باریدن گرفت

 ورآتش حسرت ز قلبم شعله

 آتشي رد جان شیرینم فتاد

 رد حضور خاتم پیغمبران

 شاهي بد بسر حب   ای را عده

 

 مربع باللوی    ومر  الم  ع                                                                                                                            

   هک  خم است   غدري   مبارک   و   مسعود  روز  ردباره   {    باللوی مربع عمر و  علیه}     الم  الل  رضوان  -  این ابیات رتجمه قصیده عينیه سید ممیری 

تفصیل   هب را   آن 
 مي کنیم   تفااک    رتجمه  همان   نقل  هب   اینک  یان کرده ايم و ب  {  زهار و یک کلمه    } کتاب   231  کتاب  کلمه رد   
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 جمله دنتفگش هک ای خیر االانم

 عیانمصطفي فرمود گر سازم 

 با رسول خویشتن کاری کنید

 اندرتک اهرون وزريش کرده

 اه زري دمش اسپوختند}پوزه

 زاد این سخن از آن رسول پاک

 بعد از آن رب آن رسول پاک نيب

 اممدا رب گو هب مردم این ايپم

 ور نگويي نیستي رب ما رسول

 رتس گر تو را بادد از آن   واین 

 پس زجا ربخاست آندم مصطفي

 در دست او دست عليبود ان

 يدست دست مصطف  وه هچ نیکو

 بادد امامبعد تو ما را هک مي

 کیست بعد از من امام انس و جان

 هک هب موسي کرد آن قوم پلید

 دست اندر دم گوساهل زدند

 خرمن هستي خود را سوختند{

 حجتي گویاست رب اهل رشاد

 آمده دستور رب العالمين

 ات مر آانن را شود حجت تمام

 همه سعي تو کي بادد قبولآن 

 من تو را باشم نگهدار و معين

 ات کند امر خدا را ربمال

 }افتخار ره نبي و ره ولي{

 وه هچ نیکو دست شاه اولیا
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گان  رد میان جمله افرشت

 منم مولي و دوست کس را  }گفت ره

 اوست بعد از من امام انس و جان

 نشد خرسند کس از کار اومي

 چرا لب گشودند از پي چون و 

 گمره آن قوم جهول بوالفضول

 بینیشان خود رد غضب ره یک ز

 قصد حیله کرد با موالیشان

 اندات هک از تدفين او ربگشته

 حرف دريوز پیمبر کز اهل

 آنچه دد زان بيخرد انمردمان

 قطع ارحامش نمودند از ستیز

 قیام چون هک فردا دد قیامت را 

 حق تعالي شاهد اندر آن میان

 علي موالی اوست{ابن عم  من 

 ني فالن و ني فالن و ني فالن

 متهم کردندش از گفتار او

 چشم پوشیدند از خیر الوری 

 انپسندش اوفتد قول رسول

 شانگوئیا ببریده دد ينيب

 ای دو صد لعنت رب آن شورایشان

 اند  جملگي از دین او ربگشته

 آمده کردند مر او را تباه

 سود دادند و گردنتفی زیان

 رد رزيختس یشان دهدا حق رز

 خشکیده کام آن همه لب تشنه و
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 نصیب حوض او ني مر آانن را ز

 وسعت آن حوض چون ردیا بود

 رپچمي رد وی بود افراشته

 شود جاری از آننهر کورث مي

 رد سفیدی آمده بهتر زسیم

 خرم است ورنگ رنگ و مشک افم

 ظرفهای آن بسي جالب بود

 سوی او آیند ات نوشند از آن

 گروه اوفتاده رد ظاللکای 

 این ربای اممد و یاران اوست

 رو بدست آرید دیگر آب خورن

 ره هک از آن حوضشان نوشیده است

کار  روز محشر جنپ بیدق آش

 حبیب ني شفاعتخواهشان بادد

 ني بقدر رایله ات صنعا بود

 آب اندر وی بود انباشته

 رپچم وی رهنمای مؤمنان

 یتیم سنگ رزیه اندر او رد  

 مشام نت آید از وی ردبوی ج 

 ساقي آن پور بوطالب بود

 امانبشنوند نفرین و رد بي

 مر شما را نیست این آب زالل

 وانکه او را حب فرزندان اوست

 خر از ربای گاو و یست این حوض را ن 

 جاهم زعت هب خود پوشیده است

گار  زان همه یک بیدقستي رست
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 بیدق گوساهل و فرعون او

کار  بیدق ادلم سیاه انب

 این چهار و پیرو آئينشان

 پنجمي را اقئد او حیدر است

 }ای گروه شیعیان شادی کنید

 ممیری بادد ثناگوی شما

 رب نبي و حیدر داماد او

 از حسن داری خبر ای کردگار

 ني هب تقلید است بل دارد یقين

 رد ازل دد با علي ويپند او

 

 

 

 بیدقي از سامری زشتخو

 بیدقي از نعثل دور از شعار

 نشانان اندر هالکت بيبينش

 این هن از من از خدای اکبر است

 سوسن آزادی کنید{ و سرو همچو

 گر هچ بند از بند او گردد جدا 

 میعاد او ات رممت حق باد

ب اممد
 چار است و هشت و کو مح 

گاری نیست اندر غیر این  رست

 او بند از گر جدا سازند بند
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 ام:سروده

 صبا از من هب اخوان صفايم

 لطفي بگو با ره یکشان نما

 بحمد لل  باغ و بوستانم

 گرت با دین و دانش همدمي است

 هب گلزارش فراز شاخسارش

 این دشت و چمن کن بیا گشتي رد

 بیا رد رعهص مينوی راغش

 
 

 مي چون آسمانستچمن از خر

 ز شادابي گلهای دل افروز

 ز گلبنهای باغ و گلشن او

 

 ثنايم پس از رعض تحیات و

 شأن زعت و هک ای آزاده با

 بود رد ااظتنر دوستانم

 گلستانم يکي آکادمي هست

 سرود دلکش آید از زهارش

 من کن دماغ روح را اتزه چو

 بیابي جانفزایش همچو باغش

 امکنست فضایش یکسره رنگين

کایت دارد از روزفروغ   شب ح

 چمنهای بسان جوشن او

 هب عنوان کتابم}گشتي ردحرکت{طلیعه  رد را   ابیات ذيل

 وچمن{  دشت  رد  گشت   }سرود
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 بهشت اندر بهشت اندر بهشت است  

 ز ره یک دسته گلهای بهشتي

عي را یشتت ب گ این  رد  ابي مد 

 من فراموش از مکن این نکته را 

 جوش است پودش جنب و و طبیعت اتر

 هستي است طبیعت مخزن اسرار

 گویاست طبیعت همچو تو باهوش و

 نهاني راز بود او سکوت

 فروغش از افول و هچ گويم از

 جهیدن طبیعت هست دايم رد

 است شعور طبیعت یکسره عشق و

 را  طائعين{ }اتینا ربو رب خوان

 }کل یوم هو في شأن{ شأن ز

 همه با مشک و با عنبر سرشت است

 همي ينيب هچ گشتي و هچ کشتي

 راه سازی ز خود چون و چرا را 

 مپنداری طبیعت هست خاموش

 و همي اندر خروش است خموش است

 دفتر ادوار هستي است بیان

 هب راه خویشتن پویا و جویاست

 از این رازش هچ داني و هچ خواني

 هچ گويم از رغوب و از زبوغش

 ربای رتبه بهتر رسیدن

 طبیعت طلعت }الل  نور{ است

 جواب آسمانها و زمين را 

 بادد از ایشانرد عالم ره هچ مي
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 سانآن چیه چیزی نیست یک  دو

 امثالش سرعي است بس تجدید ز

 امثالش حدید است بس تجدید ز

 آني جهاني اتزه ينيب هب ره

 چابک دستي نقاش ماره ز

 این جهت انمش جهان است جهان از

 جهیدن هست آری  دمادم رد

 اندر طبیعت نيب خدا را  بیا

 این باغ طبیعت ای دل آگاه رد

 اهل آسمانست و زمين است  

 کامل راه حق جويي رد بیا

 آن سوی هفتم آسمانست هک رد

 دشت و رد کوه و ده و و شهر مرا 

 انسان ز ارکان و ز اررام و ز

 دمي شّل بدعي است ره جهان را 

 است هم في لبس من خلق جدید{ }و

 یک اندازه ينيب و یک حد رد چو

 بنماید هب ظاره یک چیز را  تو

 امانستبسط بي قبض و هک اندر

 قراری  باددهک یک آنش نمي

 سمارا  پدید آرنده ارض و

ي اان الل  
 
 {ز ره شاخي شنو }ان

 این است آن و از هچ پنداری جدا 

 گويي جاهل خدا  از آربون

 دیدۀ مردم نهانست از لذا 

 هب روی دلستانم هست گلگشت
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 یک ورق نیست این باغ دل آرا  رد

 این باغ الهي گشتي رد نما

 را  است یاران حسن یار خدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیات حق نیست پودش از و اترهک 

 امکهي نمایندت همه اشیا

 ربای گشت این دشت و چمن را 
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 المثل لهذه االنواع و

 افلمثل من عالم االنوار

 

 دیده آبست مفتاح قفل خاهن  دانش دو

 

 شام و هب صرف نهار نحو راه صرف و رد

 

 

  مرغ مباش از معاش کمتر امر رد

 من کل نوع فرده االبداعي

 ارباب االنواع باذن الباری 

 

 

 ای خدا  نحو دگر یک دنده هست صرف و

 

 ای خدا  محو ماست حافظه دد انن و از

 

 فراش پس فکر اول پي خاهن و

 :گفته ام بیان مثل    رد  سبزواری    متاهل   منظوهم   حکمت   رب    تعلیقاتم  رد   و  }مثل{  رساهل  رد   را   بیت   دو   این 

 :گفته ام   را   رباعي مناسبت این  بدان   هک   کرده ام  نقل   را  واقعه ای  }زهارویک کلمه{ 199  ردکلمه
 

 مگفت   داشتم   اشتغال آن    رتجمه  هب    هک   دمنه  و   کلیله کتاب   الحزین{ مالک   و الثعلب  و  الحماهم  }باب  ل او    رد  را   بیت   این 
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 لنگي و گردهچ لیک  گردويي اگر

 مايي از هچ لیک دور مايي اگر با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمکم بي نمکي آن همه انن و با

 الحق کلکي و کلکي و کلکي
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 جهان هب انم خداوندگار

گارنده نقش باال  پست و ن

 هب زینت ردآرنده آسمان

 کرم روان بخش خاک سیه از

 هب صورت ردآرنده قطره آب

 کرد فهم سخن ساز و داد خرد

 يکي مرغ را چینه آتش کند

 سرش اتج رز نهد رب يکي را 

 يکي را دهد زینت از سوی دم

 ز زنبور شهد گوارا دهد

 

 

 بخشنده مهربان خداوند

 ربآرنده حاجت دل شکست

 هب گلهای زیبای استارگان

 سرای قدم روان آفرین از

 آفتاب قرص هم و هچ صورت چو

 کرد رد راز زبان را کلید

 ستایش کند همان مرغ حق را 

 انمور جهان هدهد دده رد

 عقل گم گردد رد او طاووس چو

 دهد ردیا از کان و همي گوره

   مرحوم  فردوس{  اغ ب  خیابان   }چهار گرانقدر  کتاب   رب  هک   مقدهم ای  پایان    رد  را   ابیات    این

 :گفته ام  ام کرده  تقرري   کلمه {  یک   و  }زهار  231   کلمه  رد   هک  تفصیلي   هب    کرمانشاهي  الهامي 
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 اتپیشه شود خداوند یاد چو

 بنده ارجمند هب زند خدا 

 رکش بهشت }باغ فردوس{ این رب

 سامي است این لوح من غالي و گر

   امنسل مردان آزاده از چو

 

 

 

 

 

 

 

 اتاست اندیشه همیشه بخیر

 گزند کس نیابد بود آنکه زو

 سرشت نوشتم يکي لوح مينو

 الهام الهامي است فروغي ز

 امزادهشهرت حسن حسن انم و

 شه11/1/1232
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 ای هب هب زبان بیزباني

 ام کنارت ای هبمن آمده

 میلي تو با تو دارم بسر

 داری  هچ روی زرد گو ز رب

 هک نهاد آتشين است کان را 

 خمیده است تو هچ قد بهر از

 داری  یار هجر غم آیا

 زردی دچارآن هک ددی  یا

 خواب شبت حرام دد و روز یا

 محنت زماهن آنکه ز یا

 

 

 با من هب سخن بیا زماني

 کارت ای هب ز و تو رپسم ز

 ربای لیلي مجنون صفت از

 داری  ردد ز دل رپ گویا

 چنين است رنگ او رخساره و

 رپیده است هچ رنگ تو بهر وز

 داری  سفته کار چک و با یا

 آنسان هک ندیده چیه فردی

 اتببي قرارچون عاشق بي

 ای رفیق خاهنای تب کرده

 رد  هک   چنان   و شتم نو  انم }من کیستم{  هب   رساهل ای    هک   بود   آورده  روی   من    هب   شگفتي  حال     وقتي

 :گفتم و  تم نشس    وگتفگ   هب  ردخت بهي   با  حال   آن    رد نموده ام   اشارتي  یک کلمه{  و  }زهار239کلمه
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 آنکه هب حال مستمندان یا

 دیده من ز هست خطا یا

 نهادت ای هب من غافلم از

 میوه تو دیده من بجز رد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انالن و ای و زاردلسوخته

 رسیده من ای میوه نو

 هک هچ اوفتادت ای هب گو رب

 بیوه تو رز دوشیزه تويي و
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 بسي روز و بسي ماه و بسي سال

 هچ بگذشت و هچ بگذشت و هچ بگذشت 

 رپس از کوه گل اندامبیا مي

 رپس از کوه دماوندبیا مي

 رپس هم از کوه مازشبیا مي

 رپس هم از رود آلشبیا مي

 رپس از ردیا و بیشهبیا مي

 رپس از شهر و دیارمبیا مي

 یارم بنالم از زیارم از ز

 مارش زره و یارز هچ گويم از

 مراهق سن از جواني کمتر

 اتب گشتمزرهش آن چنان بي ز

 من ربگشته اقبال گذشته از

 دشت و رد کوه و رپس ازمي بیا

 شام بام ات گذشت ازمي ما هچ رب

 من کرده الطاف خداوند هچ با

 رهازش رود رپس ازبیا مي

 حالش حسن چون بود تو با بگو

 دی تمیشه دی اهلم و ز

 زیارم اسک و رپس ازبیا مي

 دست یسارم با نیش مار ز

 انگشت دستم ربده کارش هک رد

 مارق مار گزیده بنصرم را 

 سیماب گشتم هک گويي گويي از

 :است  دده    اشارتي  کمترین   این   بیوگرافي   از  ربخي    هب  ابیات    این  رد                                                                  
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 آکنده گشتم هوا  چو یکشم از

 آماس اندام از و زره سوز ز

 هن بابم و سرم بود هن مامم رب

 حیاتم دست شستم حیه از ز

 لطف حق دوباره زنده گشتم ز

 نهارم لیل و رپس ازبیا مي

 اريان بي نون رپس ازبیا مي

 رپساستاره مي از ماه و از بیا

 صبح صادق رپس هم ازبیا مي

گاهن داور هب تقدري  من ي

 رواهن هم دد چندی پدر پس از

 من سر رب هچ گويم زانچه آمد

کایت خود نمودم اندکي از  ح

 بسي مردم دوباره زنده گشتم

 آرام روز هن رد شب خواب و هن رد

 اتبم رپستارم هک بوده چیپ و

 هک حیات اتزه جستم شگفتا

 فلک اتبنده گشتم خورشید چو

 بهارم و پايیز صیف و و شتا

 ذوالنوناین یونس  ازین مولد

 رپسشبهای من بيچاره مي ز

 موافق یک یار بود را  هک ما

 من سر خردی ماردم رفت از ز

 ربین جاوداهن سوی خلد

 من گوره فقدان آن دو پس از

کایتمپنداری هک مي  بادد ش
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 مشربم یعقوبي ای دوست هچ بادد

 راه آورده رد آن مشرب رد مرا 

 گران جاني بدیدم مردم ات ز

 زماهن دیدم ازره آن زخمي هک 

 اقبال خالیق ز و ادبار ز

 است آن گزند کز را  آن چیزی تو ره

 حق بسیار ما هست رب بدان را 

 مد  روزگارم و رزر بسي رد

 آگاه کامل کرد استاد مرا 

 

 

 هچ نیکوست دو نوش آن ره هک نیش و

 حزني الي الل   ابثي و هک اشکو

 هب القاآت سبوحي رسیدم

 ربای فیض حق بودی بهاهن

 محبتهای خالق ندیدم رز

 است ربای اهل دل آن پسند

 حق مردم پاکیزه کردار چو

 ام آموزگارمبدان را دیده

 تنسي سوی الل   هک التوحید
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  کتاب  111  کلمه  رد  نیز  و   {211ص 1}ج  هيئت{  }ردوس  کتاب  29 ردس  رد

 : امگفته  خود  حال   شرح   رد  متحیره    خمسه  کواکب   از  بحث   بمناسبت   کلمه{ یک   و  }زهار

 وهچک    آن   و   کوهچ   این     هب    آنقدر    ای اجاره     خاهن    باب   یک   تحصیل  ربای   تهران   رد   جواني  عهد  رد 

 گرفتممي       خاهن     سراغ    کس     ره     از     آمدند       حیرت    هب     متحیره     هک     ام دده    سرگردان    اگنبه    آن     و   اگنبه   این  و    

 رضیع    طفل     یک  و    نفريم      دو   آری فقط  گفتم مي  داری     بچه   هک     بود  این   رپسشم    پاسخ   نخستين    

 ای اهنمسافرخ   رد   باالخره     ات  نداريم    ای اجاره    خاهن   هک   دينشممي  جواب    داريم    عبدالل    بنام    

 ارداک  و  دخو  بحث   و   ردس     هب   و  ربديم مي   بسر   جان آ  رد  مدتي    و  ايم کرده   اجاره   محقر  اطاق  یکباب          

 پنجاه    و   یکصد  از    شيب ای انهم حال آن   رد بودم   شادکام    و  آرام    عليهم  رضوان الل    زبرگوارم   استادان   محضر 

 :است  بیت   ندچ   این   انهم   آن   ابیات    از  ربخي   داشتم   تقديم    سبحان    خداوند   هب اگشيپه   بیت     
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 ای خداوندگار سبحاني

 افعالتن مفاعلن فعلن

 من هب فرمان تو گرفتم زن

 من آگاهي ای سرور خود تو

 رپسش من از خاهنپاسخ 

 تحیر سر افکنده زبري از

 راست با اما هن ردوغ است و

 فرهنگ با همه فضل و دانش و

 بس هک گشتم بکوهچ پس کوهچ

 رپیشاني جوهج را  کوهچ و

 هچ چاره کني باشي بگو تو گر

کارزادهار حسن  است ات گنه

 طفل شیرخوارش کن رحم رب

 میداني تو ای هک انگفته را 

 بحال حسن لطف فرما نگر

 ربزن اوفتادم بکوهچ و

 کجايي هک بود اگنبهي ره

 هن یا بچه داری تو اوال  

 هچ کنم رد جواب او تقرري

 لم ولما لیس و با لن و

 یک خرچنگ معوج ددم چو کج و

 یک جوهج الرغی چو ددم از

 داني کرده هم اقفیه هک خود

 اجاره کني بهر خود ای ازخاهن

 کاینچنين رنج را سزاوار است

گارش ک  ای  نهب مامان دل ف
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 پاک آزاده ای جوان مرد

 افعالتن مفاعلن فعلن

 بود ای کاینچنين بلندانهم

 انهم تو و باد تو آفرین رب

 ما فلک عطارد آن دبیر

 هک کسي را چنين قلم بادد

 دف رد چنگ زد وجد زرهه از

 دده ربجیس مشتری هک بها

 آسمانم افرشته است آنچه رد

 بسرشته استگالب  با مشک را 

 هبهب از دد فضای فلک رپ

 زادهدوست مهربان حسن

 ات روشنهب انهم چشم مادد

 بود ارجمند چون تو از باید

 خاهم تو نقش شیرین شهد

 استعفا دبیری بداد از

 دبیری من ستم بادد خود

 کف زده کف الخضیب کف رب

 دهم رد ازای آن خود را مي

 هشته است فرو خود کار دست از

 خویش بنوشته است ای بهرنسخه

 زند چهچه شعر تو زرهه از

 :است  فرموده   مرممت   عنوان  بدین   بیت   شصت   از    شيب   هب   را    انهم  جواب   نیز  تعالي   حق   و
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 لیک ای پادشاه ملک سخن

 ره هچ ينيب رد این نشیب و فراز

 ره هک او را روان بیدار است

 گر بسر  القدر خبر یابي

 ای دوست آغاز انجامي و آن هک خودای 

 گره چون جوز کارم بگره فتاد

 

 

 

 

 

 حسن آملي پاک دهن

 دمساز همه با حکمتي بود

 است خار گل است با کجا ره داند

 یابي بسر سر خیر خیر رب

 ای دوست نداری انباز هستي توئي و

 ای دوست باز شود دست تو هک ز باید

 

 

 

 

 

 رباعي                                                                                                    
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