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  عينيّه
  رسالة لِلشيخِ االمامِ أحمد الغزّايلْ اِيل عنيِ الْقضاهِ الهمدانيّ 

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

 طوسي يخ احمد غزاليش 

   طاب ثراه
  
   
  
  

  یمحمّد صابریدكرت عل :به كوشش
  

  

  
  



٢ 

  شرح حال مختصر
  
  

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

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

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

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

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

کـه ارشـاد یسـال ار یخ ابوبکر نسّاج مدت سـیپس از جناب ش. خود منفرد بود
 نيو عـ یخ ابوالفضـل بغـدادیچـون شـ ین بوده اسـت و بزرگـانیبه وجود او مز
و شـمس  یخ احمد بلخـیو ش ین سهروردیب الدّیخ ابونجیو ش یالقضاة همدان
جنـابش چنانکـه . اجازه ارشاد بـه آنـان داده اسـتت فرموده و یترب یاالئمه رض
 یسال در مسند ارشاد متمکّن بود و در سنه پانصد و هفده خرقه ته یگذشت س

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

  .دباش یاهل دل م

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

  از علماء و فقهاء 
  ؛یابوحامد محمّد حجّة االسالم برادر و - ۱ 
  ؛یخشرجارالله زم - ۲ 
  ؛یازرين ابواسحق الشیجمال الد - ۳ 
س مشهور به ابـن ی بن قاسم بن خمني بن نصربن محمدبن حسنيحس - ٤ 

  . سیخم

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

   و امراءنياز سالط 
  ن ملکشاه؛ارق بین برکیرکن الد - ۱ 
  ؛ یابوشجاع محمدبن ملکشاه سلجوق - ۲ 



٣ 

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

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

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

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

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

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

  . ت بود فضالً منهرينامش او را غ

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

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

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

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

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

چـون حجـة االسـالم از نمـاز فـارغ و از . و با اصحاب خود نماز را اعـاده کـرد
و  ید که چرا نماز را شکسـتیخ را مالقات کرده عتاب آغازیجد خارج شد، شمس

م، تـا یشـرط خـود عمـل کـرد یما به مقتضـا: خ گفتی؟ شیاز مسجد خارج شد
کـه  یم وقتـیـآورد یط اقتـدا بـه جـایحضرت حجة االسالم در نماز بودنـد شـرا

حجـة ! میمام کنم نماز تیم و نتوانستیامام ماند یرفتند اَسرت خود را آب دهند ما ب
 یسـبحان اللـه، خداونـد را بنـدگان: دسـت داد و گفـت یاالسالم را وقت خوشـ

نمـاز بـه خـاطرم  ید کـه در اثنـایـگو یس قلوبند، بـرادرم راسـت میباشد که جواس
نـد پـس از آن حجـة االسـالم را یگو. انـد ا اسـرتم را آب دادهیآ گذشت که امروز
  . دا شدیرغبت سلوک پ

  
  قت و عرفانین طررهربا نقل از كتاب

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



٤ 

  میححمن الرّ بسم الله الرّ 
  

  ۱.و رحمه و بر كاته  القضاهِنيالْولدِ اْالَٔعَزع یعلَ تعاىل سالم ُاللهِ
و مَن « تعاىل و قالَ ۲الیربه سب فمن شاء اتخذ اىل ،انّ هذه تذكرهُ :تعاىل قال اَللهُ

 :و قالَ ۳»هُمْ مَشكوراًیو هوَ مُؤمِن فَأُولَئِكَ كانَ سع ،هایلَها سَعْ یأرَادَ أالَخِرهَ وَ سَع
 ٤»یامـهِ أعْمـیومَ الْقیـو نَحْشُـرُهُ  ،شـهً ضَـنْكاًیفَانَّ لَهُ مَع یو مَن أعرَضَ عن ذِكرِ«

  : أمّا بعد ٥عنِ الْمذكور؟ فَ لِمَن اَعْرَضَیهذا لِمَن أعْرّضَ عن الذَّكرِ، فك
  دَ الْكُبَراءِ قوالً مطلقاً یا سَی

  ٦شَهِدَتْ بذلكَ ألْسُنُ الْحُسّادِ 

                                                 
  مكاتبه با عني القضاة همداني - ۱
 یپروردگـارش راهـ یاست، پس هر كه خواهد به سو ین پندیكه ا یبه درست«: ۷۳/۱۹ـ قرآن  ۲

 .دريفرا گ
ومن است، پس آنها آن كوشش كرد، او م یكه آخرت را خواست، و برا یو كس« ۱۷/۱۹ـ قرآن  ۳
 .شان مقبول باشدیسع
م، و او را ريگـ یرا به او سخت م یگرداند، همانا زندگ یاد من رویو آنكه از « ۲۰/۱۲۴ـ قرآن  ٤

 .كنم ینا محشور میامت نابیروز ق
كه از خود خـدا  یاست كه از ذكر خدا رو گرداند، پس حال كس یكس یاز برا] ة باالیآ[ن یـ ا ٥
 است؟  گرداند چگونه یرو
 ین سـخن شـهادت مـیحاسدان به ا یكه زبانها/  ن قول مطلق استیسرور بزرگان كه ا یـ ا ٦

  .دهند

. اِجْتنِابِهِ یكَ، و أعانَكَ علی لكَ ما علنيَو بَ. وفَقَّكَ الِ كتِسابِهِ ،و ،نبَّهَكَ اللهُ لِمالَكَ
وَ  .كَ فتنـهًیو ال قَدَّرَ عل ،كَ محنهًیاِل و كفاكَ مَؤُنَهُ الَمؤنه بِمَعونَهِ اْلمَعونَهِ و الجَلَبَ

كَ بالسّـالمهِ، . هیهِ، وَ هْجُمْ بكُلَكَ علیوَ اقْبَلْ بقلبِكَ اِل .دِ نَفسِكَیفكَّكَ مِن ق وَ عَمـَّ
هِ و یـهِ، و ال أخَالكَ مِنَ الْكفایاطَهِ و الهدایأْ َمْرَكَ بالْحِ یو خَصّكَ بالْكِرامهِ، وَ تَوَّل

  ۷.هِیذلكَ و الْقادرُ عل یهُ ولُّاِنَّ. هِیالعنا
َ نَّ « و ۸.»هیـعْنِیعنِ العبـدِ اشْـتِغالُهُ بمـا ال  تعاىل أَ نَّ عالمهَ اِعراضِ اللهِ« :اِعْلَمْ اِ

هِ یـأ َنْ تَطـولَ عل ی مـا خُلِـقَ لَـهُ، لَحَـرِريِغـ یامْرِءٍ ذَهَبَتْ ساعهُ مِـن عُمـرِهِ فـ ]كُلَّ[
ارِ یتجَهـزً اِلَـیهُ شَرَّهُ، فَلْريُغْلِب خی و لَمْ نيَبعمَن جاوزَ اْالَٔرْ« و ۹.»حسرتُهُ  و ۱۰.»النـّ

َ اللهُ اِلنيَمَن عَمَّرَهُ اللهُ سِت«  نةیكه س یاگر نه آنست ۱۱.»الْعمرِ یهِ فی سَنَهً، فقد أَ عْذرَ
َ  خالصة عصر منشرح است، و استماع موعظ را  ید ربّانییبه تأ دَهُ اللهُ بالطّاعهِیأَ 

                                                 
و آنچه . دهد و تو را در اكتساب آن موفق بدارد یـ خداوند از آنچه سود تو است تو را آگاه ۷

را شـت یمع یو سـخت. از آن كمـك كنـد یتو روشن گرداند، و تو را بر دور یان توست برایكه ز
ر یان تـو تقـدیـرا بـه ز یاورد، و فتنـه ایش نیتو پ یبرا یمحنت. ت كندیخودش از تو كفا یاریبا 

او آر، و بـا تمـام وجـودت بـه  یو تا با تمام قلبت رو بسـو. و تو را از بند نفست آزاد كند. نكند
 .و خداوند تمام وجودت را به سالمت دارد، و تو را به كرامت مخصوص گردانـد. سمت او رو

ت خـود كنـار نگـذارد، یـت و عنایـكند، و تو را از كفا یت سرپرستیو هدا یو كار تو را با نگهبان
  . همانا اوست سرپرست توانا بر تو

 یده ایـمشـغول كنـد كـه فا یزیـن است كـه او را بـه چیبر گرداندن خدا از بنده ا یـ نشان رو ۸ 
 ) ید بغدادیخ جنینقل از ش(. ندارد

د كـه همـه یده شـود، فـوت شـود شـایـكه نه از بهر آن آفر یز عمرش در كارا یـ هركه را ساعت ۹ 
 .عمر در حسرت گذراند

 پس او را بگو آماده دوزخ شو.  او بر شرّش غالب نشودريـ هركس سن او به چهل برسد و خ ۱۰
 نماند] یجز عذر به خدا[چ یرا ه یبداد، و یهر كه را خدا شصت سال زندگان ـ ۱۱



٥ 

ذلِـكَ فضـلُ اللـهِ « و جواذب همم را به دل قابل و به جان مستقبل، و ،۱۲منفَسِح 
ان در كـام یـطعـم نصـح حقگو ،چـه. ین راز نامه نگشادمیو ا ،۱۳»شاءُیهِ مَن یؤْتی

و  ،محبـوب طبـع، و حـرص بـر ممنـوع غالـب یهوا پرسـتان تلـخ اسـت، و منـاه
اسُ عـن فَـتَّ لَـوْ مُ هِ و سَـلَمُیـاللـهُ عل یصـل قـال. ن سبب متبوعیمكروه بد نِـع اَلنـّ

 ۱٥یان نَـوریـو محبـت حقگو .۱٤»ءًیهِ شَیناعنهُ األِ و فیما نُهِ: لَفتَوَها، قالُوا ،الْبَعْرُهِ
متعرضـان  ۱٦است كـه جـز در مشـكات ید، و نُوریاین یاست كه شكوفة هر درخت

  . نفحات قدم نتابد
  دیز نگویشعر دالو یهر دلشده ا

  .دیراه خرابات نپو یهر گمشده ا
انَّ قـولَ الْحـقَّ لَـمْ  و. دار كند، امـا مـرده را سـود نـداردیحت دل خفته را بینصو 
. مـذكور ۱۸»أَ خُوكَ مَن حَذَّرَكَ مِن اَلذّنوبِ« مشهور است، و ۱۷»قاًیصد یتْرُكْ لِی

شنود، و شب به در  یم ۱۹»ه برّبیسَلَّمُ علیأوّلُ مَن  د كه بشارتیبا یعُمَروار مرد

                                                 
 ـ گشاده دل  ۱۲
 . دهد یبه هر كه بخواهد م یآن است فضل خدا.  ۵/۵۷/ ـ قرآن  ۱۳
سـت یمـا از آن ن ینه: ندینه بشكنند و بگویـ اگر مردم را از شكسنت پَشك شرت باز دارند، هر آ ۱٤

 .كه در شكسنت آن است  ینفع یجز برا
  ـ غنچه ۱٥
 . چراغ، چراغدان یـ جا ۱٦
  .دگذار ینم یباق یمن دوست یـ گفنت حق برا ۱۷
 است كه تو را از گناهان باز دارد   یـ برادر تو كس ۱۸

  .كه ربّش بر او درود و سالم فرستد یـ اول كس ۱۹ 

؟ و بـه روز كَعْـب ۲۰»ّنيرسولُ اللهِ مَعَ الْمنافق یهَل ذَكَرَنِ« كه رود یفَه میخانة حُذَ
  ۲۱.»نيَبِالنّارِ اِمامَ الْمسلم یخَوَّفْنِ«د كه یگو یاَحبار را م

  مانم یگه در بر تو به پادشاه
  مانم یگه بر در تو به دادخواه

 مَـن اِذا زُجِـرَ لَـمْ ی فـريالخـ« و. دیـمان اسـت و رجـاء مركـب مریترس حصار ا 
  :كما قبل ،امّا وثوق غالب آمد و اعتماد راجح. ۲۲»نْزَجِری

  سنا، فقلوبُنایلقد صِرتَ مِغناط
  ۲۳ريُ كِ تَسیاها اِلیلِجَذبِكِ، ا

هٍ، اِنَّمـا هِـیلَ یاْألَ رضِ أَ وانِ یفِ تعاىل اِنَّ الِلهِ« . الْقلـوبُ یسَتْ بِـذَهَبٍ و ال فَضـَّ
نِ، و أصـفاها یالدَّ یأَ صْلَبُها فِ :یأ َ . فا و صَلُبَمارَقَّ و ص تعاىل اللهِ فَأَ حبَهُا اِىل

   ۲٤.»نيَالْمسلم ی، و أَ َرَقُها علَنيِقیالْ یف
ت ارادت اسـت، و جملـة یار سـرتدن بـدایلوح دل از اغ  ز روزگار كهیعز یبدان ا

 و. ك آرنـدیـبا دو كنند، و جملة خـواص بـر آن تـا هـزار بـا  یكیعوام بر آنند تا 
ن یـبـه چـه اعتمـاد ا .۲٥»وادٍ أَ هْلَكَـهُ یبـال اللـهُ بِـأ َ یتْ بهِ الهُمُـوم لَـمْ مَنْ تَشَعَّبَ«

                                                 
  . ذكر كرده استنيا رسول خدا مرا جزو منافقیـ آ ۲۰
 امام مسلمانان مرا به آتش دوزخ برتسان  یـ ا ۲۱
 اردستد وجود ندیكه هر گاه باز داشته شود، باز نا یدر كس یريـ خ ۲۲
 .كند ی مريتو س یجذب تو به سو یما برا ی؛ پس قلبهایس ما شدیـ تو مغناط ۲۳
ن، یـصلب تـر در د] كه[مردمان است،  ی آوندهاست و آن دلهانيرا در زم ـ همانا حق تعاىل ۲٤

 .باشد) مسلم( و تنگ تر بر برادران ینيتر در تع یو صاف
هالكـش  یخـدا مـدد را از او گرفتـه و بـه واد بسـپارد] ایدن[ـ هر كه افسار دلش را به اسباب  ۲٥
 .)امرب استیث از پیحد(. كشاند یم
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باشـد  ۲٦ؤْمِنونَ؟یث بعدَهُ یحد یفَبِأ َ  ،كُونَ قَدِ اقتَرَبَ أَ جَلُهُمیأَ نْ  یعَس«غرور؟ 
. چ عذر نباشدی، و هیزاد بمان ید، و كار ناساخته و بی در آنيكه اجل ناگاه از كم

  ۲۷.بسالمهِ الْوقتِو ال تَغْتَرَ 
  لِ مسروراً بِأ َوَلِهِ یارا قِدَ الّلی

  ۲۸طْرُقْنَ أ َسحارا یاِنَّ الْحوادثَ قد
  غُرَّنْكَ عِشاءُ ساكنُ یو ال 

  ۲۹اتِ السَّحرِ یبِالْمنَ یوا فِیقد
ز یـچ چیبه هـ. نید ۳۱»دْیاِنَّ بَطْشَ ربَكَ لَشد« است، نيقی ۳۰»اِذا وَقَعَتِ الْواقعهِ«

ار كـردن یـاخت یرا بـر بـاق یزماندن موجب غرامت است، و فـانزها بایاز جملة چ
  . مثمر ندامت

  ش طلب خواهد كردیگر عشق حق خو
  ا كه او ادب خواهد كردیبس مدّع

  زبان مَمَّر صدق است و دل مَمَّر حقّ 
  نَفْسِكَ بابَ الْحُجهِ  یاِغلْق عل

  ۳۲قلبِكَ بابَ الْجاجهِ یوَ افْتَحْ عل
                                                 

 یمان میك باشد پس به كدام سخن پس از آن ایقتاً اجلشان نزدید كه حقیشا.  ۷/۱۸۴ـ قرآن  ۲٦
 .آورند

  .ـ به سالمت وقت مغرور مباش ۲۷
گاه باش كه حوادث گاه یكه در اول شب شاد خفته ا یـ ا ۲۸  .دیگاهان در آدر سحر یآ

 .رسد یمرگ در سحرگاهان م ،ب ندهدیـ شب ساكن تو را فر ۲۹ 
  ید چه واقع شدنیواقعه رس یوقت ۵۶/۱ـ قرآن  ۳۰
 .نه سخت استیكه گرفنت پروردگار تو هر آ یبدرست ۸۵/۱۲ـ قرآن  ۳۱

خوانـدگان را  ۳۳»یلَهُـمُ الْبُشْـر« :چنانكـه. ینه مجـوله مگو، رخیحواله مكن، ح
 و. رانــدگان را هــم در راه اســت ۳٤»نيَوْمئِــذٍ لِلْمجــرمی یال بُشْــر«اســت،  ،همــراه

ــ« ــرِ السُّــجودِ یماهُمْ فــیسِ عْــرَفُ المجرمــونَ ی «ان اســت، یــب ۳٥»وُجــوهِهِمْ مِــن أ َثُ
 یخود پسـند نمـ .۳٦»یأَ عْلَمُ تَّق فال تُزكُّوا أَ نْفْسَكُمْ هُوَ«. نشان است» ماهُمْیبِسِ
ــبا ــند بای ــدا پس ــد، خ ــودی ــ. د ب ــر خــود پوش ــو ب ــر ت ــتیده نی، پوشــیده ایاگ . یس
  ۳۷.»ريُالتَتَبَهْرَجُوا فَاِنَّ النّاقِدَ بص«

  كه كند یشمار ،نكند غلط ارمی
  كه كند یارینكند، در اخت یجور

اِسْتَوُوا رحمكُمُ «: به جماعت آوردم و گفتم یدر وقت نماز رو«: دیمجــاهــد گو
اسَ باالسْـتِواءِ؟ اِنْ لَـمْ  یتَ أَ نْتَ حتَّیهَلِ اسْتَوَ« :ـــدم كــهیندا شن. »اللهُ تأْمُرَ النـّ
  ۳۸» التغتّر بثَناءِ النّاسِ فَاِنَّ الْعاقبهَ مبهمهّ«لَ یو ق .»فَأ َتاَالَٔ عْرِفُكَ ،عْرِفْكَ هؤُالءِی

   دل من گرچه فراوان داندنيمسك
  ماند یعاقبت فرو م در دانش

                                                                                                            
 در حجّت را بر خود ببند و در حاجت را بر قلبت بگشاـ  ۳۲
 ست بشارت شان رایمر ا ۱۰/۶۴ـ قرآن  ۳۳
 . ستین یگناهكاران در آن روز بشارت یبرا ۲۵/۲۲ـ قرآن  ۳٤
 شوند یما شناخته میهمچنانكه گناهكاران به س. ـ و چنانكه در صورتشان نشان سجده است ۳٥
 . زكار شدید، او دانا تر است به آنكه پرهیتان را پاك مشماریپس نفسها ۵۳/۲۳ـ قرآن  ۳٦
 . استريمكن كه ناقد بص یوانگیـ د ۳۷
  . ان كار نامعلوم استیش مردمان مغرور مشو كه پایـ به ستا ۳۸
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قَ یالطّر یما أغَفُلَ الْخَلقَ عنِ اللهِ، و ما أ َخْل. گانه خواهد بودیبس آشنا كه فردا ب
فَمَـنْ أبَصَـرَ «. داریـا رسـد و بضـاعت فـرا خریـل فـرا دریباش تـا سـ!  ۳۹اللهِ یاِلَ

 یاِذْقُضـ« :ازكـه  یو النّدامـهِ بـدان» وْمَ الْحسـرِهیـ .٤۰»هـایفَعَلَ یو مَن عَمِ ،فَلنَفْسِهِ
  .چ طاعت باز نگرددید كه به هیآ یم یردّ ٤۱»ؤمِنونَیغَفلهٍ و هُم الُ یاْأل َمرْوهُمْ ف

  كُنْ لِلْوصالِ أهالً یمَنْ لَمْ 
  ٤۲فَكـُـّل اِحسانـِـِه ذُنــوبُ 

  .شدیندیت نیچ معصید كه از هیآ یم قوىل» حِبُّونَهُیحِبُهُمْ و ی«و از 
  ساءَتَهُمْحُواِ یوَجْهِهِ شافِع  یف

  رِیبِاْلْمعَاذ یـَـأتْـِیعَنِ الْقلوبِ، و 
ــذُنوبِهِم كنــد كــه یســته در حلــم پنهــان مــیجــرم با  ــتَغُفَرُوا لِ ــرُوا اللــهَ فَاسْ و  ٤۳»ذكَ

  ٤٤»هُمْینَسُواللهَ، فَنَسَ« دارد كه یست را در كار خود سرگردان مینابا
  بِخدمهِ عبدِهِ اِذا بَرِمَ الْمَوْىل

  ٤٥سَ لَهُ ذَنْبُ یاً و للَهُ ذَنبْ یتَجَنَّ
                                                 

 است؟ خدا خاىل یز خلق را از خدا غافل كرده است و چقدر راه به سویـ چه چ ۳۹
  .كه كور ماند پس برخودش باشد یخودش باشد، و كس ینا شد پس برایـ پس هر كه ب ٤۰
  .آورند یمان نمیدر غفلت هستند و اشان یچون كار از كار گذشت، ا ۱۹/٤۱ـ قرآن  ٤۱
 .سندیكه كرد گناه ننو یكینباشد  هر ن یكیوصال و نزد یستگیـ آن را كه شا ٤۲
ل یـآن دال یكنـد و بـرا یاو را از دلها پـاك مـ یاست كه بد یـ در چهرة او شفاعت كننده ا ٤۳

 .آورد یعذر م
 ۳/۱۳۵قرآن  .گناهانشان استغفار كردند یاد كردند، پس برایـ خدا را  ٤٤
كنـد هرچنـد  یمـ یاز خدمت بندة خود دلتنگ شد، او را منسـوب بـه گنـاه كه موىل یـ زمان ٤٥

 .گناه نداشته باشد

  . ت به عمل نفروشندیع دور است، و اعرتاض مهجور، و عناین صنایعقل از ا
ــ« و ــا الْمُتَجَنّ ــدْرَكُیــغا یرِضَ ســت، و حســرت یســت را درمــان نیدردنابا ٤٦»هُ التُ

  .ت نهیراندگان را نها
  دارد یدارم كه سر فراز یاری

  دارد یازین یب یبر دوش ردا
ــرَحَ ــنْ شَ ــالِ ســالمِ أ َفَمَ ــدرَهُ لِلْ ــهُ صَ ــفَوَ«دان،  یمــ ٤۷»الل ــی ــوبُهُمیلُ لِلْقاسِ  ٤۸»هَ قل

از  .شـمر یمـ ٤۹»كَمْ أَ هْلَكنْا قَـبْلَهُمْ« نگر، و یم »ها فانٍیكُل مَن عل«. خوان یم
قَبـلَ «. اد آوردن شرعیگور  ییخون مرگ بر حذر بودن شرط است، و از تنهایشب

ش از آنكـه یپـ ٥۱»تْنَا أَ طَعْنَا اللهَ و أَطَعْنَا الرَّسوالیا لی« هیقول فی ٥۰»وْمُی یأْ تِیأَ نْ 
ـــایب یروز ـــنت، » دی ـــدارد گف ـــود ن ـــه س ـــك«ك ـــول  یكاش ـــدا و رس ـــان خ فرم

 یلَـوْال أَ خَّرْتَنِـ ن درخواست كهیش از آمدن ملك الموت و ای، و پ»ینگاهداشتم
بـلُ و كُنْـتَ مِـنْ ت قَیأَ َآلنَ و قـد عَصَـ« كه یو جواب دادن و ،»بٍیأَ جَلٍ قر اِىل

و  ،»أَ وَلَـمْ تَكُونُـوا أقسَـمْتُمْ مِـن قبـلُ مـا لَكـمُ مِـن زَوالٍ« :دیـو تهد ،»نَیالمفسد
  »شْتَهُونَی ما نيَنَهَمْ و بَیلَ بَیوحِ« یندا

  فَزالُوا، و الْجِبالُ جِبالُ ،رِجالّ و كَمْ مِن جِبالٍ قد عَلَت شُرَ فاتِها

                                                 
 . افنتیاست كه در نتوان  یتیمنسوب بدان است غا كه گناه نكرده وىل یكس یـ رضا ٤٦
 ۳۹/۲۴قرآن . داد یاسالم گشادگ ینه اش را برایكه خدا س یا پس كسیـ آ ٤۷
 . شان سخت استیبر آنان كه دلها یپس وا: قرآن ۳۹/۲۴ـ قرآن  ٤۸
 . میدیشان هالك گردانیش از ایار پیچه بس ۱۹/۷۴ـ قرآن  ٤۹
 دیایب یقبل از آنكه روز ۲/۲۵۴ـ قرآن  ٥۰
 میكاش ما خدا و رسولش را فرمان برده بودیا ۳۳/۶۶ـ قرآن  ٥۱
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. درمـان» بِـالْمَوتِ واعظـاً یكَفـ« فرمـان اسـت، و »اتِأكثِروُا ذِكْرَهـا دِمِ الَّلـّذ«
  . »الْقُبورِ یالدَّورِ و غَداً ف یومُ فیأل«

  تَ فَلَمْ تُجِبیما ذا تَقولُ اِذا دُع
  الْغَمَراتِ؟ یو اِذاسُئِلْتَ و أنَتَ ف

  سَ عِندكَ حُجَّهُیماذا تَقولُ و لَ
ـصُ الَّلذّات   اِذْ لــوْ أتَــاكَ مُنَغـَّ

  »  األ ُمورُريُاللهِ تَص ىلأال اِ«
  تا رهرب تــو نفس بــد آمـوز بود

  وز بودريكـــار تـــو مپندار كه ف
  و در خواب غرور یدر ظلمت غفل

  روز بود یدار شویترسم كه چو ب
! پـدر یا: گفـتم. انیـدم گریش را دیپدر خو: ز گفته استیدخرت عمربن عبدالعز 

 اللـهِ یدَیـ نيِرْتُ مُنْصَـرَفَ الْقـومَ مِـن بَـذكَ«: تو را چه افتاد؟ جواب داد و گفت
  . »ريِالسَّع یق فیالْجَنّهِ و فَر یق فِیفَر« ،»عَزَّوجِلَّ

  وصالٍ یأ َحْسَنُ مانَحْنُ ف
  نَنا صُدُودّ یعـْـرُضُ مــا بَی

بـاش تـا  .»سَـرّیالْخَـالٍء  یكُّل مُجرٍ فِ«! ییآ یوز مريو پ یكن یبا خود حساب م
اســفار بــه . ِخلــق جملــه درشــبند، صــبح آن مــرگ اســت ارنــد كــهیمحــك عــدل ب

ســـاكنان  یدعـــو »نـاًیقیلَوْ كُشِـفَ الْغِطـاءُ مَـا ازْدَدْتُ « .اما،ِ اشراق به بهشتیق
اِّال «در  »وَ الصبُّحِ اِذا تَـنَفسُّ َ ،دنید» ال«در » لِ اِذا عَسْعَسَیوَ الّل«. روز است

  . آشنا» هُوَ«گانه بود، و با یب» أنَا«است كه با  یتريدن، كار صاحب بصینگر

  ن درستیو د یا به مراد خواهیدن
  ن هر دو نباشد، نه فلك بندة تستیا

 ینـید یا واعظی«. »هیس بفقیربّ حامل فقه ل«. نه هر كه دارو خرَد دارو خورد 
گانگـان یآشـنا كنـد، دوزخ بـا ب یكه آنچه غفلت با دلهـا ،»یعقل یا زاجرید یبا

  .نكند
  الْغُبارُ یاِذَا انْجَلَ یسَوْفَ تَر

  أ َفَرَسُ تَحْتكَ أ َمْ حِمارُ
  یهرن ین جهان فانیحاصل كن از ا

   یخرب یش چون بی زخونيغافل منش
  ــزدیند غبار، شك بر خیچون بنش

  یا الشة خریر رانت یكاسب است به ز
جهـان خـوش . »هُلـك«دن مَلـك اسـت، و بـه اوّل مغـرور گشـنتیكار د» فَذلِك«

 یكی .اوست» فَذلِكِ«كن فنا، یبقا خوش و ل .زوال، مالك اوستكن یاست، و ل
ماتَ ابْنُكَ و هُوَ فَرْعُكَ، «:گفت. داد یت میرا به پسر مرده تعز یاز علما پادشاه

و ماتَ أبَوك و هْـوَ أَ صَـلُكَ، و مـاتَ أَ خُـوكَ و هُـوَ وَصْـلُكَ، فمـا تَنْظُـر بعـدَ فنـاءِ 
  .ینین جسارت بیاش تا خسارت اب. اْأل َصلِ و الْفَرعِ والْوصلِ

  كه سپه به ره برون خواهد شد یروز
  بس چشم كه آن چشمة خون خواهد شد

ْ  تَلْعَبُونَ ،لِیكُم بِالرَّحیف یو نُودِ ،أمِرْتُمْ بِالزادِ«   .»و حُبِسَ أوّلُكُم آلِخِرِكُم،و أنَتْمُ
ــادِقیل«: دیــاربــاب صــدق از تهد ــأل الصّ ــدْقِهِمْنيَسْ و اصــحاب  ترســان»  عــن صِ

همه موجودات از اهـوال . لرزان» مٍیخَطرٍ عظ یوَالْمخُلِصونَ عل« طاعت از سهم
گوشمال سَقّاطُ الْحَشَمْ درجوال جهل خود فرو رفتـه،  عدم و از یامت در تمنّایق
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 و ال نيَالمسـلم یسُـكار یاریـح«هِ تَهافُت افكنده، یشان را در تِیو غول غفلت ا
، هوارا مُتَّبـع، بـه خاىل یو از معان ،از احوال فارغ از اعمال مفلس، و ،»ینَصار

، یاْآلخِرَهِ أعَمـ ی، فَهُوَ فِیهذِه أعْم یو مَنْ كانَ ف«. زبان مسلم، و بــه دل مشرك
دار نگردنـد، یـشـان نرسـد بیبـه مَسـامع ا» لِمَـنِ الْمُلـكُ« یتا ندا» الیو أَضَلَّ سبَ

ِ ارُ و عُطَّلَتِیاِذا خَرِبَتِ اِلّد یحَتَّ   .»الْعشارُ، ذَهَبَ َالْخُمارُ بِلَذهّ الْخَمرِ 
  غا كه از آن خاست و نشستیدردا و در

  ست به دستیست مرا بر سر و بادیخاك
انَّ شَمْسَكُم هذِهِ شمسُ فرعونَ و قارونَ، طَلَعَـتَ «: گفت یحَجّاج بر مسر منرب م 
  . »قْبورِ هما یثُمَّ طَلَعَتْ عل ،قُصورِ همِا یعل

  دُورُیهرَ مختلفاً تُ الدّیرأ
  دومُ و ال سُروریفــال حُزنٌ 

  دِّتِ الْملوكُ بها قُصوراًیو شَ
  الْملوك ُو الَ الْقُصورُ یفَما بَقِ

 ريٌصُ فقـیالحر ،مْلِكْ حبَّهًیو اِن لَمْ  یالظّالُم نادمٌ، و المظلومُ سالمٌ، و القانعُ غَنِ« 
ا وَ یحهّ الـدنیالنّاسُ مِن خـوفِ فَضـ«: دیگو یمُعاذر از یایحی .»ایو اِن مَلَكَ الدّن

انَّ الْحقَّ « :تیگفت در وص یق اكرب، فاروق را میصّد. »حهِ آلخِرَهِیفض یقَعَوا ف
هِ وُ بـیـو اِنَّ الباطلَ خف ،ءٌیلٌ و هوَ مَعَ ثقْلِهِ مَرِیثق  و اِنَّ لِلـهِ .ءیفٌ و هَـوَ مَـعَ خِفتـَّ

ك لـوَ عَـدَلْتَ . لِیـقْبَلَهُ بالَّیرِ، و حقاً بِالنَّهارِ ال قْبَلَهُ بِالنَّهایلِ الیحقاً بِالّل تعاىل وِ انـَّ
  . »واحدٍ، لَمالَ جَوْرُكَ بِعَد لِكَ یبِالنّاسِ كُلَّهِمْ، و جُرْتَ عل

  ستم، نامة عزل شاهان بود
  گناهان بود یچـو درد دل بـ

فَقَدْ  زدكند، اگر موج مهر او را به ساحل لطف اندا یا غواّصید كه در دریمرد با 
 یفَقَـد وَقَـعَ اَجْـرُهُ علَـ :و اگر نهنگ قهرش به قعـر فـرو افكنـد. »ماًیفازَ فَوزْاً عظ

  .»اللهِ
  ان نكرد و من هم نكنمیبر تو ز یكس

زال خواسـت تـا یـزَلْ و ال یـل سـالها عبـادت كـرد، لَـمْ یاسرائ یآن مرد كه در بن«
ستة ما یرنج مرب كه شا«:بگو را یرا بفرستاد كه و یمَلَك. دهد یخلوت او را جَلوت

 یخداونـد .كار اسـت یمرا با بندگ: آن مرد گفت» بود یخواه یو دوزخ یستین
 :ت جــواب داد كــهیجــالل احــد. غــام او ادا كــردیفرشــته بازگشــت و پ. »او دانــد

  .»ش چون برگردمیخو یمیگردد، من با كر یش بر نمیخو یمیلئ چون او با«
  تِ أمـامنااِذا نَحـْـن أدْلَجْنــا و أنْ

  ایانا بِذِكْراكِ هادِیلِمـَـطا یكَف
  كه زوصل تو خرب تازه شود یروز

  د تو به دروازه شودیچاكر به ام
و ال  ،ألّلهُـمَّ اجْعَلْـهُ أدَبـاً«: گفـت یمـار بـود و همـیب اللهُ عَنهُ َ یرَضِ جعفر صادق
 یرُجـیبِمَـن اُللحوقُ « .نه: ؟ گفتیخواه یشفا نم: را گفتند یو» تَجْعلْهُ غَضَباً

  .»ؤمَن ُشرَّهُیمِن اَلْبقاءِ مَعَ مَنْ ال هُ، أوِىلريُخَ
  آخر گذر رسن به چنرب باشد

هرگز . »حاسِبُوا قبلَ أن تُحاسَبُوا، و زِنُوا قبل أَن تُوزَنُوا«. »رجَعُ اْالَٔمر كُلهُیهِ یو اِل«
مـع بـر ده، كمنـد طیناشكسته، و ازگِل بـه دل نـا رسـ یده، و بتیناد یدولتِ خلوت

صِـل یمَـن ظَـنَّ أنـهُ بـــدونِ الْجُهْـــدِ «. اوردیفِرتاك طلب بسنت، جز خجالت بار ن
هِ بـال عمـلٍ « و. »صِـلُ فَمُـتَعنَّیو مَــن ظَــنَّ أنَّه بّبذْل الْجْهِد  ،فَمُتَمَنَّ طَلـبُ الجنـَّ

  .»قهُ تركُ مالحظَهِ العملِ التَركُ العملِیالحق و«. »ذَنْبٌ مِن َالذَّنوبِ
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  ر شودید یتا كار جهان راست كن
   شودرير شود دلت زما سیچون د

د و یـش حـدثان دیـد آالیـه السّالم داشتند، تا در نگریعل داود ینة قدر فرا روییآ
  . دیبشن» أنَا عِندَ الْمنُكَسِرَهِ قلوبُهُمْ« یندا

  یدگر از پرده برون آورد یلِعْب
  ن پردة تستیها كه در یبس بوالعجب

چ ید و هـیـآ یه السّـالم مـیـعل یـیحیامـت یروز ق. ش اسـتیمه آاله یپندار پاك
  . ان بكندینند، او را در عرصات بدارند تا حساب عاصینب یوان ویت در دیمعص

   وَجْهِكَ باطلٌريِونِ لِغَیسَهْرُ الْعُ
   فَقْدِكَ ضائِعريِو بُكاؤهُنُّ لِغ

عیو . »هــای مِـن طاعــهٍ أمِنْـتَ فريٌذَنْـبٌ أعْقَبَــكَ الْبُكـاءُ خــ« فِ مــا یصْـنَع ُاللــهُ لِلضـَّ
ا نقـل یاز دن یمن مُدْمِنُ الْخَمر یگیدر همسا«: دیگو ینور .»یتَعَجَّبُ مِنْه ُالْقوی

بر سر  یخواه یدم كه اگر نجات همیبه خواب د. نرفتم یكرد و من به جنازة و
بـه : گفتند. دمیاز مردمان پرس یپس از آن احوال و. رو و جاجت خواه یگور و
ا یا مَن لَـهُ الـدّنی«: گفت بلند یبه اشك غرق شده بود و هم یدة ویمرگ د وقت

  .»ا و الَاآلخِرَهِیو اْآلخِرَهِ، اِرْحَمْ مَن الالَه الدّن
  آن دل كه در آن دل غم تست یشاد یا

دن، كـرم آن بـود بـر چـون مـن یرا آمرز ید و شبلینباشد جنُ یبس كار خداوندا«
بـر خـراب  یكه چون تو تو نباش ین تا بنده باشفكیسرپ ب .»یرحمت كن ییرسوا

 شـناس نيقـیو » فْعَلُهُیما  یأوْ تَرْض ،رْضاهُیهُ أَنْ تَفعَل ما یالعبود« ست ویخراج ن
لَـوْ أنَّ « هِ السَـالمُیـعل و قـالَ ٥۲سـتین راه مُثمِرتـر از انـدوه نیـز در ایـچ چیكه هـ

                                                 
  نائِحَهً  مَن یردِ اللهُ بِهِ خرياً، جَعَلَ فی قلبِهِ -  ٥٢

ــاً بَكــ ــ یمَحزون ــهٍ یف ــ ،أُمَّ ــكَ االُٔمَّ ــهُ تِل ــرَحِم الل ــهِلَ ــاتُ «و » هَ بِبُكائِ ــومُ عُقوب اَلهُم
 نــاتیو در صــفت ســرور كا .»نٍیحِــب كُــلَّ قلــبٍ حَــزی تعــاىل و اللــه« .»الــذنُّوبِ

ن یـو ا. »كانَ دائِـمَ االَٔحـزانِ، مُتواصِـل الفكـرِ«: معروف است هیصلواتُ الله عل
  . زدیث از خوف عاقبت و ترس سابقت خیحد

  تو رسم یكه به دروازة كو یروز
  ا نرسم یبه مراد دل رسم  ییگو

. دیـخداوند درد سـخن گو یداریو ب ٥۳از وارد صاحب ورد خرب دارد، و از سَهر 
ــن ــة مِنــرب نش ــزَع بنال یده ایقصّ ــد، آن جِــذع از جَ ــان . دیــكــه چــون بنهادن فرم

 ، و»اسـت ین درگـاه قـدریـ كـه نالـة رنجـوران را در اريحنّانه را در كنار گـ«:آمد
  .یرمز» ظلومِاِتَّقُوا دَعوهَ الم«

  ذُقیو مَن لَم  ،یقُولُونَ ثَكلی
  شكُلِ یلَم  ،فِراقَ األ َحبَه

  ستین یصنما چو در دلت درد یآر
  یشمر یگران به بازیدرد دل د

  بَت وَ الحُبُّ حَشو فُؤادِهِیمَــن لمَ 
  فَ تَفَتُّتُ األ كبادِ یـدرِ كیلَــم 

  . و در صفا ظاهر گردددا نشود یكه در كدورت غبار پ یده ایصمَصام برهنه ند
  یلَؤ كُنتَ شاهِدنَا و ما صَنَع َالهَو

  حبِبیبِقلوبِنا، لَحَسَدت مَن لَم 
  شیك بار قدم برون نه از خانة خوی

   »األسباب یتقوا فريفَل«
                                                 

  یشب زنده دار -  ٥٣
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  ینیبرون شو تا جهان ب ین چاه ظلمانیز یكی
» فَاِنَّكَ مُفَارِقُـهُه است، وَ احبِبْ ما شئِتَ یـ اساس تنب»تٌیعِشْ ما شِىْٔتَ فَاِنكَ مَ«

  . د استید تهدیتشد »بِهِ یوَ اعْمَلْ ما شئِتَ فَانَّكَ مَجزِ«د است، یقاعدة تجر
  آشوب دل ما همه زآمد شدن تست

  یاسا و برستیك شب بر ما باش بی
  . »دِیانَّ مِنَ الذُّنوبِ ذُنوباً عُقوبَتُها سَلْبُ التّوح« و
مـا عَملُـوا مـنْ عَمَـلٍ فَجَعَلْنـاهُ  مْنا اِىلو قَـدَ« بس خرمن طاعت كه به وقت نـزع 

 نه آبادان كه در حال سَكَرات مرگیبردهند، و بس س یازین یبه باد ب هَباءً منَثوراً
  . خراب كنند »حْتَسبِونَیكوُنُوا یو بَدالَهُمْ مِن َاللهِ مالَمْ «

  الصَّفا ی الْحَجُونِ اِلَنيَكُنْ بیكَأنْ لَمْ 
  ر بِمَكّهَ سامِرُ سمُیس، و لَمْ یأَنِ

  فَأَبـادَنــا ،نَحْـنُ كُسّا أَهْلَهَا ،یبلــ 
  وَ الْجُدودُ العَواثِر  یالِیصرُوفُ اللَّ

. گانـه خواننـدی بنيبـس آشـنا كـه در شـب اولـ. ها كه در از قبله بگرداننـدیبسا رو
  .»سنَمْ نّوْمَهَ الْمنَهوَ«ندـیرا گو یگرید. »نَمْ نَوْمَهَ العروس«: ندیرا گو یكی

  می رده انيتا مشكل شد كه از كدام
  مینه در كَده ا ،نه به كاروان و یبار

  .»م أنتُم عنَهُ مُعْرِضُونَیقُل هُوَ نَبؤا عظ«
بـه  از آن ساعت كه مرده را بر جنـازه نهنـد تـا لـب گـور، چهـل بـار حـق تعـاىل«

رتَ مَنظَـرَ الخَلـقَ سِـتَّ« اول آن بود كه. سؤال كند یخود از و یخود  ، سـنهًنيَطَهـَّ
  . »تَ عُمْرك؟یم أفَنَیف ،ساعهً یهلْ طهَّرتَ مَنظَر

  قُلْتُ لِلنَّفْسِ ِانْ أَردَتَ رُجُوعاً
  قُ یسّد الطّریقبَلَ أن  یفَارْجِع

.  دهـدنياو را تلق» ثَبَّتُ اللهُی« بود چون متكلم شود معلّم گردد، و یاگر مجدود
او را رسـوا » أفَواههِمِ ینَخْتْمُ عل ومْیاَل« :باشد،الل و گنگ گردد، و اگر مخذوىل

  » و لَوْ أقَمْناما نَفَعنْاكَ ،رَجَعْنَا و تَرَكْناكَ :ندیدوستان بر گردند و گو«. كند
  میان كار با صد دردیحاصل زم

  میان آوردیبه ز یهده عمریبر ب
م و حـرا ،قلبُ المُـؤْمنِ حَـرَمُ اللـهِ و. ن انفاس غَمّاز دلها است و ترجمان سرّهایا
  .»اللهِريُهِ غیلِجَ فیحَرَمِ اللهِ أنْ  یعل

سـت، و ین یريست، و هر جا كه خوف است دلیت نیهرجا كه معرفت است شكا 
ست، هرجـا یست، و هرجا كه محبت است سخط نیهر جا كه رجا است فراغت ن
  . ستیكه مشاهدت است غفلت ن

اد دوســت، زدودن دل یــ. نيقــیورع، پــروردن  ،ن اســت، ویــنگاهداشــنت د ،علــم
  . یابی یشه كن تا رستگاریپ یراستگار. وجد افروخنت جان است. است

  شنت كه وارستستیوارهان خو
  طـــاریز نشرت ب یخــر وحش   

 و بـاركش فـرو رين معامله، بار افتاده گیبا ا» اَكّالُونَ لِلسّحْتِ ،سَماّعُونَ لِلْكَذِبِ«
  . مانده

  وستیست توبة ما پیشه گریچون ش
  دشوار توان كرد و آسان بشكست

اسـت، و  یوانگیعمل د یعلم ب«. ن تغافل كردن نه اثر سعادت باشدینش از ایب
 و. یاسـت، و سـالمت در خاموشـ ییت در تنهـایـعاف» یگـانگیعلـم ب یعمل ب
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 یعلـ یاِنَّمـا تُمْلِـ« و .»هِیـعنِیمـا یمَنْ عَلِم أنَّ كالمَه مـن عملِـهِ، قَـلَّ كالمُـهُ اّال ف«
ب یـه رقیـلفِظُ مِن قـولٍ االّ لدَیما «. »كتْبُانِیرَبكّ، فَانظُرْما ذا كْتُبانِ اِىلیكَ یكاتبِ
مـان یعهـد ا »ثَالثهٍ اِّال هُوَ رابِعُهُـمْ یكُونُ مِن نَجْویما «.مان استیعقد پ» دٌیعَت

 یاِقْــرَأ كتابَــكَ كَفــ ر اســت، ویتحــذ »الْقلــوبِ یبُ اللــهِ علَــیــرق یاَلتَّقــو و. اســت
  .ریتقر »بایكَ حسَیومَ علیسِكَ الْبِنَفْ

  مصراع
  دارم؟ یكس طاقت تو نداشت من ك

عَـنِ  یاِنَّ اللـهَ لَغَنِـ«كرم اسـت،  یایحد در» ىَّٔاتِهِمْ حسَناتیبَدَّلُ اللهُ سیفَأولَئِكَ «
  . قدم است یایزخم كرب» نيَالْعالم

  ش روم با علمتیپ یهرچند هم
  در موكب توچه من چه خاك قدمت

 یفضـل بـ. گـذرد یدر م» نيَأرَحْمُ الرَّاحِم« آرد، و یجمع م» نيَالْحاكِم احْكَم«
ا مَـن «. گـدازد یرا م یگریعلت او د ینوازد، و عدل ب یرا م یكیمنت او  فَأمـّ

  .»هٌینُهُ فَأمٌهُ هاویهٍ، و أمّا مَن خفَّتْ مَوازِیشَهً راضِیع ینُهُ فَهُوَ فِیثَقُلَتْ مَوازِ
عُمرَ در بتخانـه مقبـول، و عبداللـه . و رنگ در الله عَلَمدر مُشك رقم است  یبو
  ٥٤.در مسجد مخذول یأبَ

  ساخت یدان یم یسوز یبا آنكه هم
  سوخت یدان یم یساز یو آن را كه هم

  نـاريِحَنَّتْ بغَ یو هِــ ،یــلیحنَنَّا بِل
  دُهایالنُر ،بِنـــا مَحْنـــونَهٌ یو أُخـــر

                                                 
  ـ برگشته و سر شكسته  ٥۲

و أنْـتَ مَحْفـوفٌ  یريِما تَصْنَعْ بِغَـ« :د ندا كند كهخو یایهر روز بامداد به دل اول
 د عـالمیسـ .»تُـكَیكَ أَعْطَیـآخَذَ مِنكَ، و اِنْ نَظَرْتُ اِل یكَ سِوایاِنْ نَظَرَ اِلَ. یريبِخَ
كه در بهشت برگذشتم،  یشب معراج به هر گوشه ا«: دیگو ه و سلّمیالله عل یصلّ

مُنذُ عَرَفْتُ اللـهَ مـا نَظَـرْتُ «: گفت یو مو ا. سلمان را از ما سالم برسان: گفتند
  .»نيِهُ قبل َالْماءِ و الطَّیالعِنا« و. » اللهِريِغ

  گردست به زلف تو زنم عذرم هست  
  زد دستیز در آویغرقه به همه چ 

 خورد مست است، و اگـر گرسـنه باشـد رياگر س. در عالَم داده اند یرا رو یمرد
ن او یعجـز قـر. ريدار اسـت متحـیـست، و اگـر بو اگر خفته است مردار ا. وانهید

و مـا قَـدَرو « :نـدیاگر گرد معرفـت گـردد، گو. شده، وضعف صفت الزمة او گشته
عَبُـدُا اللـهَ یمـا أمِـروُا اِّال ل« نـدیو اگر به عبادت مشغول شود، گو. »اللهَ حَقَّ قَدرِهِ

مـا خَلَقـتُ الجِـنَّ و  و« نـدید، گوريو اگـر از هـر دو كنـاره گـ. »نی لَهُ الـدَّنيَمُخلصِ
و اگـر . »دُ العِقـابِیاِنَّ رَبَّكَ لَشَد« ندیند، گویاگر غافل نش. »عبُدُونَیاالِنسَ اِّال لِ

ا بـه یـو اگر بـه خـود . »تَكَلمَّوُنَ االّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمانُیال«ند یطلبد، گو یعیشف
و اگـر خواهـد كـه  .»حـبطَن عَمَلُـكَیلـئِن أشـركتَ لَ« نـدیكند، گو ینگرش یگرید

 یو اگرخواهــد كــه در درون بــازار .»نيكُم لَحــافِظیاِنَّ علــ« نــدیكنــد، گو یتجــارت
ــرَوَی« ندیســازد،گو ــمُ السَّ ــ علَ ــو اگــر زاو. »یأخف ــرد، گو یه جــائی ــدیب ــو اِل« ن هِ ی

: نـدیگو: ، و اگر فـارغ شـود»نَ المَفَرُیأَ«:ندیطلبد، گو ییزجایو اگر گر .»ريُالمَصِ
و . »شـاءُیختَصُ برَحمِتَـهِ مَـن ی«: ندیو اگـر جهد كند، گو. »نایهَـدُوا فن جـَایالَّذ«

: نـدیدوار گـردد، گویو اگر ام. »ال تقنطُوا مِن رَحمَه اِللهِ«: ندید شود، گویاگر نوم
  »فعَلُیسألُّ عَمّا یال«: ندیاد كند، گویو اگر فر. »أَفَآمِنُوا مّكر اَللهِ«
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  ندیبـر بــا یگریو د یكیآرند 
  ندینگشا ین راز همیچكس ایبر ه

  نـدین قدر ننمایما را زقضا جزا
  ندیمای، باده به تو پییمانـه تــویپ

. »نيَنَ، و خَرجَنــا مِنهــا كــارِهیريهــا متُحــینــا فینَ، و بَقیا مضُــطَریدَخَلنَــا الــدّن«
. اوِزُ ذلـكجـی :یأ. »جُـوزُی و قَلَّ مَن نيَالسبَّع  اِىلنيَ السَّتَنيَماب یأعمارُ اُمت«،أكثرُ

 یعلَـــــــ  قـد قُـلتُ لِلقلــبُ و عــاتَبتَهُ .»ابدیدرست ن یاز جو یار، سبویهمه «
  مُــرّه ی، فَأبَیالتَّصابِ

  یا قلبَ طِالبَ الهَویدَع عَنكَ 
  ومٍ تَسُلَمُ الجَــرهیالُ كلَّ 

التّوبـه مـن « :ف. ريدر او هالك شده گ یز نشوئیو هر زَلت كه به استغفار درد آم
هِ، و المنـافقُ یـقَـع علیذنبَـهُ كَالجَبَـلِ  یریـالمُؤمِنُ « و. »نيَقالعِ سِمَهُ الكَذّاب اِريغ
مان كه تو را امروز از دانه گانه حرام بـاز نـدارد، یا .»طبِرُ مِنهیذَنبَهُ كَالذّبابِ  یری

گـاه بـه . »حِـبُ الحـالَّ المُـر تَحِـلیاِنَّ اللـهَ «بـاز دارد؟  یفردا از آتش دوزخ كـ
  .»ا باللُیأرِّحنا «: یصحرا، و گاه به »اءُريبا حُم ینِیكَلَّمِ« :منزل

ـل كُــوُ وسَك اِالَ الكبِـــارا   وَ عطـَّ
  تَجِــد لِلصَّغارِ أُنــاساً صِغـــا را  

  زمیده كن آن دو زلف تابرخیشور
  زمیزم و شور انگیدر زلف تو آو  

گـر اسـت و ید یـاعبــــارت جـــ. ثمرة صحبت ییمعرفت ثمرة علم است و آشنا
هُ فـیصَـفاءِ المُعـامالتِ مَلـ یالكـالمُ فـ«. گرید یكار به جا ق یالحقـا یّح و لكِنـَّ

  . عِندَهُم مِن هذِهِ أأل حوالِريو المُوَكَّلونَ بِأ بوابِ المَقالِ الخ. »حیرِ

  هایینُحَ یلیالدّارِ مِن ل یقومُوا اِلَ
  هاینَقُم و نَسأ لُها عَن بعضِ أَهل  

  و جارَتِها یلیمـهَ مـِن لَاِنَّ السّال
  هایحالٍ بِواد یأَن التَمُـرَّ علـ  

چاره و، جـان یف و، دل بیقالب ضع. وریمن است و، منزل دورو، دلربا غیراه نا ا
  .عاشق و، ارادت به كمال
    ست شكار خور تویجز جان و جگر ن

  ندارد سر تو یز آنست كه هر سر
گـر ید یشـب. دیـد دیسـف یك تار مـوی بخفت یشب هیمِهرت عالم صلواتُ اللهِ عل«

: ن چه حالت است؟ گفتیدند كه ایپرس. د گشته بودیسف یبرخاست هفده تار مو
فَاسـتَقِم «: ن اثر زخم آن خطاب است كـهیدوش سورة هود بر ما عرض كردند، ا

فَـار « ییاگر گـو« .است كه اگر فوت شود تدارك توان كرد ینه كار »كما أمِرتَ
سـت، ین» أَلسـت«هر كه مست . ییآ یخود از آنجا م ندی، گو»حاًجِعنا نَعمَل صالِ

بـه وقـت صـبح . بِاللـهِ یظَهـرَ بِاللـهِ و خَفِـ. سـود نـدارد» یبَل«او را خُمار شكن 
او . بود صـالحه یه زنیطهور .»نَ آمَنُوایأنِ لِلَّذیألَم «. خوش خفنت نه شرط است
: گفـت. دندیش پرسـدنـد بعـد چهـل سـال و از حـالیرا پس از مرگ به خواب د

  .لة چراغ مستان بتافتمیفت یهنوز معذّبم كه شب
  اری یدیزريب یبه مالمت یبار

  بار یدی زريخر ب یبه كرا یانی
  .؟»ا مِن االخِرهَیاهِ الدّنیتُم بِالحیأرضَ«

  عشاق به عشق دست بردند و شدند
  دل را به غم عشق سرپدند و شدند
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 یاسـتاد ابـوعل .كنـد یبدل م یرا به زُنّار گربك یكمر بندگ» شَأنٍ یومٍ هُوّفِیكُلُّ «
  .»نَیلَكنُتُ مِن اَلمُحضَر یولَوال نعمهُ رب«: بگذشت و گفت یائیسیدَقّاق بر در كل
  یحَك، داوِنِیوَ ! ب َالجِنَّیا طبیأال 

  ایاهُ دائیبَ االِنسِ أعیفَاِنَّ طب  
لِ مـا یـالً مِـنَ الَّلیكـانُوا قلـ«:هَل مِن سائلٍ به سحر گاه از بهـر آن اسـت كـه یندا
نِعمَ الرَّجـلُ هوَلَـو «:گفت ه الصّالهُ و السالمُیعل دیعبدالله عمَر را، س .»هجَعونَی

ومَ بِالَّل! یا بُنَـی«: وقالَت أمُ سَلَمه البِنِها .»لِیبِالَّل یصَلَّیكانَ  لِ، فَـانَّ یـالتُكثِـرِ النـَّ
د بِـهِ نافِلَـهَ لَـكَیـالَّل و مِـن« .»وماًیاً ريلِ تَدَعُ صاحبَهُ فقیكَثره النّومِ بِالَّل  »لِ فَتَهَجـَّ

 .ذِكـر »نَ بِـاألَ سـحارِیوالمسُتَغفِر«شُكر،  »ستَغفِرونَیو بِاالَٔ سحارِهُم «امراست، 
ه سَـنَهًريتَرْكُ دانِقٍ مِنَ الْحَرامِ خ«: آر كه یاط به جایدر لقمه احت  .» مِن عبادهِ مِىَـٔ

لِ و ال أنَ تَصُـومَ یـبِالَّل یك أنْ تُصَـلَّیـعَمَك، و العلأطِبْ مطْ«: دیم اَدهم گویابراه
ــاه .»بِالنَّهــارِ ــاطق، و از ضــد آن ن ــدان ن ــافع اســت، و قــرآن ب : یكثــرت بكــاء ن

الَتَنيِنَیاً أعْطاهُ عَريرِدِ اللهُ بِهِ خیمَن «و . اًريبَكُوا كثیالً وَ لَیضَحَكُوا قلیفَل« . »نيِ هَطـّ
لِ اللـهِ، وَ یسـب ی سُهَرَتَ فـنيعَ: نيٍثالثَهْ أعَ یمَت النّارُ علحُرِ«: هِ السّالمُیعل وقال
عُـوَّدُا «: لَیـو قـد ق. »ه اللـهِی بَكَـت مِـن خَشْـنيُُ غَضتَّ عن مَحارِمِ اللـهِ، و عـنيعَ
ریأعْ اجدِ هـذَا السُّـجودُ «: ه السـالمُیـعل و قـال» نَكُمُ الْبُكاءَ، و قلوبَكُمُ التَّفَكـُّ للسـّ
ءُ ی تُطِفُــنيدَمْعَــهُ مِــن دُمُــوعِ الْعاصِــ«: هِ السّــالمُیــعل ؟ و قــال»نَ الْبكــاءُیفَــأ

انِ أسَـوَدانِ مِـن كَثـره الْبُكـاءِ یكانَ ف«و  .»غَضَبَ الرَّبَّ ن یـو ا. »وَجْهِ عُمَر خَطـّ
و مَـن قـالَ هـذا الكـالمَ . ث ذوق است نه عبارت، و طعم اسـت نـه اشـارتیحد

لْ عَ«. معرفـهِ مِقـدارسَ لَهُ عِنـّد أهـلِ الْیبالوَقار، لَ كَ بِمِكْحَـلِ الُحـزُنِ اِذا یـنَیكَحـَّ
. ونُ، فَأرَقُ النّاسِ قلوباً، أقَلُّهُمْ ذُنوبـاًیقْظاناً اِذا نامَتِ الْعیو كُنْ  .»ضَحِكَ الْبَطّالونَ

ــ هُ، یــهُ، واْأل ّقــدامُ جارِیــواع الَمَغفــرهِ قبــلَ عــزلِ الْمَعــذرهِ، فــالقلوبُ یو ســارِعْ اِلَ

 یعَ حـقَّ اللـه فِـیمَنْ ضَ«: فَاِنَّ .وْمِ التَّغابنِیعوهُ مَسموعهّ، والتّوبهُ مقبوله، قبلَ والدَّ
ر، هَتَـكَ اللـهُ سِـرَّهُ فـ یمَـن خـانَ اللـهَ فِـ«و . »كِبَـرِهِ یعَهُ اللـهُ فـیصِغَرِهِ، ضَـ  یالسـَّ

  .»هِیالْعَالن
  التَذَرْ عاجِلَ السُّروُرِ و بادِرُ

  عُودُ یعُودُ أوَ ال یفَعَساهُ 
عُ یو هَـو ،شُـح مُطـاعُ: و سه خصلت است كه هـالك كـرد در آن اسـت« و  ،مُتبـَّ

 یتـرك نـان ید نگردد كـه ویل هرگز شهیبخ«: دیگو یشبل .»اِعجابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ
 یالبخلُ شَلَلُ ف« :و بزرگان روشندل گفته اند .»دیچگونه گو یترك جان ،دینگو
 نيِعَـ یفـ یقَذَ ،هِیحِیسَمْعِ اْألَ رْ یصَمَمُ ف ،هیرِجْلِ الـُرجول یو زَمانَهُ ف ،دِ الرئاسَهِی

 .اسـت ینه متابعت هـو یمرد .»ادهِیسِنً السَّ یفَلَجُ ف ،فَمِ الُفُتوّهِ یبَخَرُ ف ،الْمَروّهِ
د یـبا یتن در مرگ م .مت در دلیغن ،مت در نفسیعز ،باشد یهمت در جان م

دارند ملك المـوت  یاست كه گوش به تو م یداد كه منزل گورستان آن لشكر گاه
 .»ورِ واِ صطبلُ الدَّوابِیهذِهِ اْألجسادُ قَفَصُ الطُ« و .وار افكند و قفس شكندید

د و بـر ريپـرواز گـ ،شـنود» یاِرْجِعِـ«چـون آواز از طبـل  ،اگر جان مرغ آشنا باشد
 .دهـد یاز آن خرب مـ »الْعرشُ بمَوتِ سَعدِ بن مَعاذ اِهْتَزَّ«، ندیبنش یبلندتــر جـــا

رخـت او از  ،بـود» اُولَئِكَ كَأألنَعامِ«: گانه و از جملة ًیمرغْ ب اذُ بِاللهِیوالعِ ،و اگر
آب بر دست گرفت و باز بنهـاد و  یقدح یوقت یحسن بصر .ه برندیه به هاویزاو

 یهً أهَـلِ النـارِ فِـیـذَكَـرْتُ أُمْنِ« :گفـت.دندیپرسـ .ظاهر شد یبر و یحالت .نخورد
ْ مِمّا رَزَقَكُـمُ اللـهُیضُوا عَلیأفَ« »لنارِا  یخ سـالهایاز مشـا یكـیو  .»نْا مِنً الْماءِ أوَ

رْتُ فـ :ن از چه افتاد ؟ گفـتیدند كه ایپرس یاز و .هوش گشته بودیدراز ب  یتَفَكـَّ
اگـر . »لِغافلٍ مِن وَرائِهِ الْمـوتُ ،عَجبَاً لِضاحِكٍ مِن وَرائِهِ النّارُ ،مَیسَهَرِ أهَلِ الْجَح
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پنـدارم كـه بعـد از آن خـرم و  ،ینـیان بیـچهره خـوب رو ،بعد از سه روز از مرگ
  .ینیشادان ننش

  یفَمَنْظَرِ ،نَظُر اِىلیفَمَنْ شاءَ فَل
  سَهْلُ یمَن ظَنَّ أنَّ الْهَو رُ اِىلینَذِ   

جـاوِرْ أهَـلَ الْقبـورِ و زُرْهـا « گفـت یرا مـ یابـوذرّ غفـار ه السّـالمُیعل د عالمیس
ــ ،انــاً تُــذَكَرُكَ اَآلخِــرَهَیأح بــه  .»حْزِنُــكَیحَــرًكُ قلبَــكَ یعِ الْجنَــازهَ لَعَــلَّ ذلــكَ یو شَ

 یو با عربتـ ،»و هُوَ أنَ ْتَجْعَلَ الْغائبَ حاضراً« یزان برگذر با فكرتیگورستان عز
  .كند ییتا تو را راهنما ،»و هُوَ أنَ تَجْعَلَ الْحاضرَ غائباً«

  دْمَعُ بِالْبُكاءِ تَنيِلَ الْعَیوَخلً سب
  امِ الشَّبابِ رجوعُیسَ ألِیفَل  

آدمَ  یكُـلُّ بنـ« و» الْمَقْتِ الْغفلهُ عـن الْموعظـهِ یبادِرِ الْفَوتَ فَمِن دَواعِ« و قال
  .» الْمُستَغْفِرونَنيَ الْخَطّائِريُخَطّاءُ و خ
  یـامنِـَا الْخَوالِیاً الَٔیسَق

  یكَوَْجه خـالِـ یاِذْ خُالُ ْوجه  
  لَتُنا نَـهــارّیـنـا و لَبِتْ

  یــالـیامنُــا لَیصِــرْنــا و أَ  
  .طلب درمان هم فرمان است

  ییان تو تویزار شو از خود كه زیب
  ییمنگر به ستاره كآسمان تو تو  

و دل بـه  ،دیـبا یتن بـه صـفت قـارون مـ .»و ظاهِرَك لِلْخَلقِ ،اِجْعَلْ باطنَكَ لِلهِ«
ــه گذشــتگان نگرســت .یصــفت موســ ــ بنيب ــدگان گسســنت  ،اســت یداری و از مان

و همــه فرمانــدهان  ،ســه داران غصــه خــواران باشــندیفــردا همــة ك .یاریهشــ

ال تَحْسَـبَنَّ اْألمْهـالَ « .»هْیسُـلطانِ یهَلَـكَ عَنـَّ ،هْیـمالِ یعَنـَّ یما أغَنـ« .سرگردانان
  » ال نَوْمَ أثَقَلُ مِنَ الْغَفلِه« ف» اِهماالً

  بَتِهیشَبِ یاً فشْیذَمَّ ع یاِذا الفَت
  ؟ یقولُ اِذا عصرُ الشبَّابِ مَضیفَما    
  و قد تَعَوَّضْتُ عن كُلَّ بِمُشبِهِهِ

  امِ الصبَّا عِوضَــاًیفَما وَجَدْتُ الَٔ  
ُ ال تَـدرِ« داد یش را پند میلقمان پسر خو اِسـتعِدَّ لَـهُ قبـلَ أَنْ  ،لْقـاكَی یمتَـ یأمَرْ

  .»فجَأكَی
  اسَ مُذْ خُلِقُواو ال خِالفَ بِأَنَّ النّ

   نيِ الْقوان یرُومونَ مَعْكُوسِیما یف   
  ا مُجــازَفــَهًینْفَقُ الْعمُرُ الدّنیاِذْ 

  نِیها بِالْموازینْفَــقُ فیوالْمــالُ    
 :كـه یهـر سـاعت آواز داد .فروخت و گرما مُفرط بود یخ میدر تابستان  یمرد«
  .»ذوُبُیاِرْحَمُوا لِمَن رأسُ مالِهِ ! داران یخر یا

  به مراد یشد عمرو نشد ساخته كار
  زاد یدراز دارم ب یش رهیدر پ

اسـت و  یمـرد یمتابعـت هـو »نَ آمَنُوا أنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِاللهِیأنِ لِلَّذیأَ لَمْ «
از  یو مباشرت محظورات و ارتكاب مناه ،»تَ مَنِ اتَّخَذَ الَهَهُ هَواهُیأفَرَأ« یمغو
ت اسـت و یاعجاب حجاب هدا .»مَن أطَالَ اْألمَلَ أسَاءَ الْعملَ« :ف ،زدین خیا

و لكـنْ  ،هـذَا اْال بِـرامِ یلَما أَقْدَمتُ عَلـ یو لَوْال أنَك اسْتَنْصَحْتَنِ .تیحاجب غوا
 یحت بـه جـاینصـ .»كُمُ النَّصرُینِ فَعَلَیالدَّ یوِ انِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِ« تعاىل قالَ اللهُ
صِبْها و یفَاِنْ لَمْ «. »نيِالقلمُ أَ حَدُ اللًسانَ« و ،ت تذكره را نوشتمن كلمایآوردم و ا
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و اگـر غـوّاص  ،مراد در دام مبذول اسـت یماه ،اگر به ساحل گذرد .»ابلُ فَطَلُّ
ركَ یـأ َّخ لَـكَ كُلَّمـا لَق« .جوهر فرد مَـأمول اسـت ،وار در لُجّه غوطه خورد كَ ذَكـَّ

ت الزم یجمع .»ناراًیكَفَّكَ د یكَ وَضَعَ فیمِن أ َخِ كُلَّما لَق  لَكَريُخ ،حَظَّكَ مِنَ اللهِ
چنانكـه  ،ردینقصان پـذ یادت شود و نه از جاهلیز ید تا نه از واردیبا یذات م

كن تـا ممازجـت  یو تدبّر م .دیخواه تا مجاورت حاصل آ یم .ا استیصفت در
 دیـق اكـرب گویدصـ یكـیو  .یطلب تا از قالت بـا حالـت رسـ یو ترقّ ،ظاهر گردد

 قُولُیو كانَ  .یأوْرَدَنِ یفَمازِلْتُ أْ قولُ اللهُ اللهُ حتّ» الْمَوارِدَ یورِدُ نِی یكانَ لِسان«
و  »صْـفُویفَمَـن  یوَ ابْتَلـ ،لْغُـویوَ اسْـتَمَعَ فَمَـنْ  ،لْهُـویعَلِمَ فَمَنْ  عزَّوجلَّ اِن َّ اللهَ«
 كـانَ رسـولُ اللـهِ اللهُ عنهُ َ یرض سعودٍفقد قالَ ابنُ م .دیفزایكن تا مالمت ن یترقّ
اَمهِ عَلیتَخوَّلُنـا بِالْمَواعظـهِ أَ حی هِ و سـلْمَیاللهُ عل یصلَّ ن یـو ا .»نـایانـاً مَخافَـهَ السـَّ

 ،لَعَـلَّ قلبَـكَ تَنتَبِـهُ .گنجهـا شـناس ید بسیات دان و كلريخ یكلمات را افتتاح بس
وْمُهُ شَـرَّاً مِـن یو مَن كانَ  ،وْماهُ فَهُوَ مَغبونًی یاستَو مَنِ« و .كَ مُشتَبِهًیفَاِنَّ أمْرَكَ عَلَ

  .»النُّقصانِ یادهِ فهوَ فِیالزً یكُنْ فِیو مَن لَمْ  ،أ َمْسِهِ فَهُوَ مَلعونُّ
  شب من یك تر است هر زمانیتار

   یا رب شب من سحر ندارد گوئی
ان یـبـه پا اندر سفر عشق شدن آسـان اسـت و! بزرگ جهان و مالذ دوستان  یا

ار مـردم یـد و عیاب كـه آفتـاب بـه مغـرب رسـیـخـود را در .بردن كار جوانمردان
  .مكارم اخالمندرِس گشت و مَعالم صحبت مُنطمِس شد .دیبگرد

  أ َكنافِهِمْ یعاشُ فینَ یذَهَبَ الَّذِ
  خَلَفٍ كَجِلْدِ اْأل َجْرَبِ  یتُ فیو بَقِ

رِهِ و أعْـدیـاِخـوانُ الْعَالن«: شرت دوسـتانیو ب ن یو مخلـص تـر .گشـتند» رَهِیاءُ السـَّ
 .»مِنْـكَ حَسـنهً دَفَنهـا یو اِنْ رَأ ،ىَٔهً أ َذاعَهـایمِنْـكَ سَـ یاِنْ رَأ« برادران آن بود كه

ْ  لِبعضٍ عَدُوُ اَّال یاْألَ خِالّءُ «اد داری »الًیلَمْ أتخِذْ فالناً خل یتَنِیا لَی« وْمَئِذٍ بَعضهُمُ
ذِ« :م بر رخنـه دارچش .به مگذار »نيَالْمتُّق هُ  یقُـلْ اِنَّ الْمَـوْتَ الـَّ تَفِـروُّنَ مِنـهُ فَاِنـَّ
فاطمـه  ،در خـاك نهادنـد هیـصلوات اللـه عل ابد را و چون خواجه ازل .»كُمْیمُالقِ
 یفَ طابَـتْ أنَفُسُـكُمْ أَ نْ تَحْثُـوا عَلـیـك« :گفـت یبا انس م الله عنها یرض زهرا

  ؟»رسولِ اللهِ التُّرابَ
  ا چونا اهالن مشو غرهین دنیو زر ابه زور 

  ینینه آن ب ینین بیده نه اید یكه تا بر هم زن
نْفَعُ مـالُ و البنـونَ اّال مَـن یوْمُ الی« .»نْقَلِبُونَیمُنْقَلَبٍ  ینَ ظَلَمُوا أ َ یعْلمُ الَّذیوسَ«
تا خود چـه . هِیءُ اِلیما تَلْتَجِ وَ اقْدِمْ اِىل ،هِیدَعْ ما تَنْدِمُ عل .»مٍیاللهَ بقلبٍ سل یأَ تَ

ا هَـدَ« تخم افكنده اند كه ا كَفُـوراًینَاهُ السّـبیاِنـّ ا شـاكراً و اِمـّ بـه صـد سـال  »لَ اِمـّ
خــــلق سخـــط خـالق  یو بـه رضـا ،دن خـذالن اسـتیعذاب ابد خر ،یزندگان

  .»دُورِالصُّ یالقُبورِ و حُصَّلَ ما فِ یعْلَمُ اِذا بُ�َعْثِرَ ما فِیأ َفَال « .اندوخنت حرمان
تهمت بر كردار خود نه  .»مِن قبلِ أَ نْ نَطْمِسَ وُجوهاً« دار شویاز خواب غفلت ب

با حق معاملت به صـدق كـن  .زدیآزار از خلق بردار تا جنگ برخ .دريمت گیتا ق
اسِ ،كُنْ وَرَعاً تَكُنْ أَ عْبَدَ النّاسِ« .و با خَلق به خُلق  ،و كُـنْ قَنِعـاً تَكُـنْ أشْـكَرَ النـّ

وَ أَ حْسِنْ جِـوارَ مَـن جـاوَرَكَ تَكُـنْ  ،ما تُحِبُّ لِنَفسْكَ تَكُنْ مُومِناً] لِلنّاسِ[اْحِبب وَ
ل را از بتخانـة آذر یخل .»تُ الْقَلْبَیمیو أَ قِلَّ الضَّحْكَ فَانِ كَثْرَهَ الضَّحْكِ  ،مسلماً

 نـوح بنگـر و یو كنعان را از سـرا .خوان یم» تِیمِنَ الْمَ یخْرِجُ الْحَی«  و درنيب
و  ،ان زلـت محـو نكـردیـ كه زنياثبات آدم ب .دان یم» یتَ مِنَ الْحَیخْرِجُ الْمَی«

   .س نگر كه اثبات طاعت سود نداشتیمحو ابل
  وصالَكُم یاْأل َرْضِ أ َبْغِ ینَواحِ یبِأ َ

  و أ َنْتُمْ مُلُوكُ ما لِمَقْصُدِ كُمْ نَحْوُ  
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تصـرّف آن گـدا در  ،فرسـتند ییبه آشـنا یغامیپ ییبه زبان گدا تعاىل و چون حق
  .راد محض باشدیانه ایآن م

  دالله اگر چه خوب كردار بود
  در خلوت معشوقه گر انبار بود    

و مرا در آن واسطة مخلص  ،سین كلمات را به سمع دل شنو و بر لوح جان نویا
لِقـاءُ أ َهـلِ « و. و سُدَّدَ فَمِنَ النّاسِ مَنِ اذا سُئِلَ أُ لْهِمَ و وُفًقَ. صادق دان یو مُنْهِ
و  ،وبِیـعَـنِ العُ یو نُصْحُهُم عَـرِ ،وبِیو كالمُهُمْ تحفهُ الْغُ ،» عمارَه القلوبِريِالْخَ
و  یدو رو ،و كشـته ،باشـد یبـو یبـ یخود رو گـل .رَ مُفْلِحـاًیـفْلَحُ مَنْ لَمْ یفَ یك
عـالم بـه  یآبـادان« .»قلبِـكَاْ آلخِـرَهِ بِ یو فـ ،ا بِبَـدَنِكَیالـدّن یكُنْ فِ« .دارد یبو

 ،كه از آموخنت ننـگ نـدارد یو جاهل ،كه به علم كار كند یعالم :چهار كس است
  .»ا نفروشدیكه آخرت به دن یشیو درو ،كه حق مال به شرع گذارد یو توانگر

  دیان نرسیث ما به پایشب رفت و حد
  ث ما بود دراز یشب را چه گنه حد   

و  ،و اقبــال موافــق ،و ســعادت مســاعد ،ق داردیــق رفیــتوف ســبحانه و تعــاىل حــق
و غـرض از  ،ونريا و سـمعت بـیو طاعت از ر ،مان از اضاعت مصونیبضاعت ا

 و. مِ طَوْلِهِیبمنًهِ و فضلِهِ و عَم .و مدد الطاف هر روز افزون ،مصارع السُّوء مأمون
والْحمـدُ اِللـهِ » نْفَـعُی و عِلـمٍ ال ،خْشَـعُیو قلبٍ ال  ،سْمَعُینَعُوذُ بِاللهِ مِن دُعاء ال «

   .ّنيربً الْعالم
  رمضان ۱۸ وم االحدیتَمّت 

  


