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ﺑﺷﻧو از ﻧﯽ ،ﭼون ﺣﻛﺎﯾت ﻣﯾﻛﻧد
ﮐز ﻧﯾﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﻣرا ﺑﺑرﯾده اﻧد
ﺳﯾﻧﮫ ﺧواھم ﺷرﺣﮫ ﺷرﺣﮫ از ﻓراق
ھر ﻛﺳﯽ ﻛﺎو دور ﻣﺎﻧد از اﺻل ِ ﺧوﯾش
ﻣن ﺑﮫ ھر ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻧﺎﻻن ﺷدم
ھر ﻛﺳﯽ از ظ ّن ﺧود ،ﺷد ﯾﺎر ﻣن
ِﺳ ّر ﻣن از ﻧﺎﻟﮥ ﻣن دور ﻧﯾﺳت
ﺗن ز ﺟﺎن و ،ﺟﺎن ز ﺗن ﻣﺳﺗور ﻧﯾﺳت
ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎی و ،ﻧﯾﺳت ،ﺑﺎد
آﺗش اﺳت اﯾن
ِ
آﺗش ِﻋﺷق اﺳت ﻛﺎﻧدر ﻧﯽ ﻓﺗﺎد
ﻧﯽ ﺣرﯾف ھر ﻛﮫ از ﯾﺎری ﺑ ُرﯾد
ھﻣﭼو ﻧﯽ زھری و ﺗرﯾﺎﻗﯽ ﻛﮫ دﯾد ؟
ﻧﯽ ﺣدﯾث را ِه ﭘ ُر ﺧون ﻣﯾﻛﻧد
* دو دھﺎن دارﯾم ﮔوﯾﺎ ھﻣﭼو ﻧﯽ
* ﯾﮑدھﺎن ﻧﺎﻻن ﺷده ﺳوی ﺷﻣﺎ
* ﻟﯾﮏ داﻧد ،ھر ﮐﮫ او را ﻣﻧظر اﺳت
* دﻣدﻣﮫ اﯾن ﻧﺎی از دﻣﮭﺎی اوﺳت
ﻣﺣرم اﯾن ھوش ،ﺟز ﺑﯽ ھوش ﻧﯾﺳت
* ﮔر ﻧﺑودی ﻧﺎﻟﮫ ﻧﯽ را ﺛﻣر
در ﻏم ﻣﺎ روزھﺎ ﺑﯾﮕﺎه ﺷد
روزھﺎ ﮔر رﻓت ،ﮔو رو ،ﺑﺎك ﻧﯾﺳت
ھر ﻛﮫ ﺟز ﻣﺎھﯽ ،ز آﺑش ﺳﯾر ﺷد
درﻧﯾﺎﺑد ﺣﺎل ﭘﺧﺗﮫ ،ھﯾﭻ ﺧﺎم
* ﺑﺎده در ﺟوﺷش ﮔدای ﺟوش ِ ﻣﺎﺳت
* ﺑﺎده از ﻣﺎ ﻣﺳت ﺷد ،ﻧﯽ ﻣﺎ از او
* ﺑر ﺳﻣﺎع راﺳت ھر ﺗن ﭼﯾر ﻧﯾﺳت
ﺑﻧد ﺑﮕﺳل ،ﺑﺎش آزاد ،ای ﭘﺳر
ﮔر ﺑرﯾزی ﺑﺣر را در ﻛوزه ای
ﻛوزۀ ﭼﺷم ﺣرﯾﺻﺎن ﭘُر ﻧﺷد
ھر ﻛﮫ را ﺟﺎﻣﮫ ز ﻋﺷﻘﯽ ﭼﺎك ﺷد
ﺷﺎد ﺑﺎش ای ﻋﺷق ِ ﺧوش ﺳودای ﻣﺎ
ای دوای ﻧﺧوت و ﻧﺎﻣوس ﻣﺎ
ﺟﺳم ِ ﺧﺎك از ﻋﺷق ﺑر اﻓﻼك ﺷد

واز ﺟداﺋﯽ ھﺎ ﺷﻛﺎﯾت ﻣﯾﻛﻧد
از ﻧﻔﯾرم ﻣرد و زن ﻧﺎﻟﯾده اﻧد
ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم ﺷرح درد اﺷﺗﯾﺎق
ﺑﺎز ﺟوﯾد روزﮔﺎر وﺻل ِ ﺧوﯾش
ﺟﻔت ﺑَد ﺣﺎﻻن و ﺧوش ﺣﺎﻻن ﺷدم
از درون ﻣن ﻧَ َﺟﺳت اﺳرار ﻣن
ﻟﯾك ﭼﺷم و ﮔوش را آن ﻧور ﻧﯾﺳت
ﻟﯾك ﻛس را دﯾ ِد ﺟﺎن دﺳﺗور ﻧﯾﺳت
ھر ﻛﮫ اﯾن آﺗش ﻧدارد ،ﻧﯾﺳت ﺑﺎد
ﺟوﺷش ﻋﺷق اﺳت ﻛﺎﻧدر ﻣﯽ ﻓﺗﺎد
ﭘرده ھﺎﯾش ﭘرده ھﺎی ﻣﺎ درﯾد
ھﻣﭼو ﻧﯽ دﻣﺳﺎز و ﻣﺷﺗﺎﻗﯽ ﻛﮫ دﯾد ؟
ﻗﺻﮫ ھﺎی ﻋﺷق ِ ﻣﺟﻧون ﻣﯾﻛﻧد
ﯾﮏ دھﺎن ﭘﻧﮭﺎﻧﺳت در ﻟﺑﮭﺎی وی
ھﺎی و ھوﺋﯽ در ﻓﮑﻧده در ﺳﻣﺎ
ﺳر اﺳت
ﮐﺎﯾن دھﺎن اﯾن ﺳری ھم ،زآن َ
ھﺎی و ھوی روح از ھﯾﮭﺎی اوﺳت
ﻣر زﺑﺎن را ﻣﺷﺗری ،ﺟز ﮔوش ﻧﯾﺳت
ﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧرا ﭘ ُر ﻧﮑردی از ﺷﮑر
روزھﺎ ﺑﺎ ﺳوزھﺎ ھﻣراه ﺷد
ﺗو ﺑﻣﺎن ،ای آﻧﻛﮫ ﭼون ﺗو ،ﭘﺎك ﻧﯾﺳت
ھر ﻛﮫ ﺑﯽ روزﯾﺳت ،روزش دﯾر ﺷد
ﭘس ﺳﺧن ﻛوﺗﺎه ﺑﺎﯾد ،واﻟﺳﻼم
ﭼرخ در ﮔردش اﺳﯾر ھوش ِ ﻣﺎﺳت
ﻗﺎﻟب از ﻣﺎ ھﺳت ﺷد ،ﻧﯽ ﻣﺎ از او
طﻌﻣﮫ ھر ﻣرﻏﮑﯽ اﻧﺟﯾر ﻧﯾﺳت
ﭼﻧد ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻧد ﺳﯾم و ﺑﻧد زر
ﭼﻧد ُﮔﻧﺟد؟ ﻗﺳﻣت ﯾك روزه ای
ﺗﺎ ﺻدف ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺷد ،ﭘ ُر د ُّر ﻧﺷد
او ز ﺣرص و ﻋﯾب ،ﻛﻠـ ّﯽ ﭘﺎك ﺷد
ای طﺑﯾب ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻠﺗﮭﺎی ﻣﺎ
ای ﺗو اﻓﻼطون و ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﻣﺎ
ﻛوه در رﻗص آﻣد و ﭼﺎﻻك ﺷد
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ﻋﺷق ،ﺟﺎن طور آﻣد ﻋﺎﺷﻘﺎ
ﺳر ﭘﻧﮭﺎن اﺳت اﻧدر زﯾر و ﺑم
* آﻧﭼﮫ ﻧﯽ ﻣﯾﮕوﯾد اﻧدر اﯾن دو ﺑﺎب
ﺑﺎ ﻟب دﻣﺳﺎز ﺧود ﮔر ﺟﻔﺗﻣﯽ
ھر ﻛﮫ او از ھﻣزﺑﺎﻧﯽ ﺷد ﺟدا
ﭼوﻧﻛﮫ ُﮔل رﻓت و ﮔﻠﺳﺗﺎن در ﮔذﺷت
* ﭼوﻧﮑﮫ ُﮔل رﻓت و ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺷد ﺧراب
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺷوق اﺳت و ،ﻋﺎﺷق ﭘرده ای
ﭼون ﻧﺑﺎﺷد ﻋﺷق را ﭘروای او
* ﭘَر و ﺑﺎل ِ ﻣﺎ ﮐﻣﻧ ِد ﻋﺷق اوﺳت
ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ ھوش دارم ﭘﯾش و ﭘس ؟
* ﻧور او در ﯾَﻣن و ﯾَﺳر و ﺗﺣت و ﻓوق
ﻋﺷق ﺧواھد ﻛﺎﯾن ﺳﺧن ﺑﯾرون ﺑود
آﯾﻧﮫ ات داﻧﯽ ﭼرا ﻏ ّﻣﺎز ﻧﯾﺳت ؟
* آﯾﻧﮫ ﮐز زﻧﮓ آﻻﯾش ُﺟداﺳت
رو ﺗو زﻧﮕﺎر از ُرخ او ﭘﺎک ﮐن
* اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺷﻧو از ﮔوش ِ دل
* ﻓﮭم اﮔر دارﯾد ،ﺟﺎن را ره دھﯾد

طور ﻣﺳت و ،ﺧ َّر ﻣوﺳﯽ ﺻﺎﻋﻘﺎ
ﻓﺎش اﮔر ﮔوﯾم ﺟﮭﺎن ﺑر ھم زﻧم
ﮔر ﺑﮕوﯾم ﻣن ،ﺟﮭﺎن ﮔردد ﺧراب
ھﻣﭼو ﻧﯽ ﻣن ﮔﻔﺗﻧﯾﮭﺎ ﮔﻔﺗﻣﯽ
ﺑﯾﻧوا ﺷد ،ﮔر ﭼﮫ دارد ﺻد ﻧوا
ﻧﺷﻧوی زآن ﭘس ز ﺑﻠﺑل ﺳر ﮔذﺷت
ﺑوی ُﮔل را از ﮐﮫ ﺟوﺋﯾم؟ از ُﮔﻼب
زﻧده ﻣﻌﺷوق اﺳت و ،ﻋﺎﺷق ُﻣرده ای
او ﭼو ﻣرﻏﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﯽ ﭘر ،وای ،او
ﻣو ﮐﺷﺎﻧش ﻣﯾﮑﺷد ﺗﺎ ﮐوی دوﺳت
ﭼون ﻧﺑﺎﺷد ﻧور ﯾﺎرم ﭘﯾش و ﭘس
ﺑر ﺳر و ﺑر ﮔردﻧم ﭼون ﺗﺎج و طوق
آﯾﻧﮫ ﻏ ّﻣﺎز ﻧﺑود ،ﭼون ﺑود ؟
زآﻧﮑﮫ زﻧﮕﺎر از رﺧش ﻣﻣﺗﺎز ﻧﯾﺳت
ﭘ ُر ﺷﻌﺎع ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺧداﺳت
ﺑﻌد از آن ،آن ﻧور را ادراک ﮐن
ﺗﺎ ﺑرون آﺋﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ،زآب و ِﮔل
ﺑﻌد از آن ،از ﺷوق ،ﭘﺎ در ره ﻧﮭﯾد

)اﻋراف(143:

 .2ﺣﮑﺎﯾت ﻋﺎﺷق ﺷدن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑر ﻛﻧﯾزك و ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﻛﻧﯾزك و ﺗدﺑﯾر در ﺻﺣت او
ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ﻧﻘد ﺣﺎل ﻣﺎﺳت آن
ﺑﺷﻧوﯾد ای دوﺳﺗﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن
ھم زدﻧﯾﺎ ،ھم ز ﻋﻘﺑﯽ ،ﺑر ﺧورﯾم
* ﻧﻘد ﺣﺎل ﺧوﯾش را ﮔر ﭘﯽ ﺑرﯾم
ﻣﻠك دﻧﯾﺎ ﺑودش و ،ھم ﻣﻠك دﯾن
ﺑود ﺷﺎھﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش از اﯾن
ﺑﺎ ﺧواص ﺧوﯾش از ﺑﮭر ﺷﻛﺎر
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﺎه روزی ﺷد ﺳوار
ﻧﺎﮔﮭﺎن در دام ِ ﻋﺷق او ﺻﯾد ﮔﺷت
* ﺑﮭر ﺻﯾدی ﻣﯾﺷد او ﺑر ﮐوه و دﺷت
ﺷد ﻏﻼم آن ﻛﻧﯾزك ﺟﺎن ِ ﺷﺎه
ﯾك ﻛﻧﯾزك دﯾد ﺷﮫ ﺑر ﺷﺎه راه
داد ﻣﺎل و آن ﻛﻧﯾزك را ﺧرﯾد
ﻣرغ ﺟﺎﻧش در ﻗﻔس ﭼون ﻣﯽ طﭘﯾد
آن ﻛﻧﯾزك از ﻗﺿﺎ ﺑﯾﻣﺎر ﺷد
ﭼون ﺧرﯾد او را و ﺑرﺧوردار ﺷد
ﯾﺎﻓت ﭘﺎﻻن ،ﮔرگ ،ﺧر را در رﺑود
آن ﯾﻛﯽ ﺧر داﺷت ،ﭘﺎﻻﻧش ﻧﺑود
آب را ﭼون ﯾﺎﻓت ،ﺧود ﻛوزه ﺷﻛﺳت
ﻛوزه ﺑودش ،آب ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺑﮫ دﺳت
ﮔﻔت :ﺟﺎن ھر دو در دﺳت ﺷﻣﺎﺳت
ﺷﮫ طﺑﯾﺑﺎن ﺟﻣﻊ ﻛرد از ﭼپ و راﺳت
دردﻣﻧد و ﺧﺳﺗﮫ ام ،درﻣﺎﻧم اوﺳت
ﺟﺎن ﻣن ﺳﮭل اﺳت ،ﺟﺎن ﺟﺎﻧم اوﺳت
ﺑرد ﮔﻧﺞ و د ُّر و ﻣرﺟﺎن ﻣرا
ھر ﻛﮫ درﻣﺎن ﻛرد ﻣر ﺟﺎن ﻣرا
ﻓﮭم ﮔرد آرﯾم و اﻧﺑﺎزی ﻛﻧﯾم
ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﻧدش :ﻛﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎزی ﻛﻧﯾم
ھر اﻟم را در ﻛف ﻣﺎ ﻣرھﻣﯽ اﺳت
ھر ﯾﻛﯽ از ﻣﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﺎﻟﻣﯽ اﺳت
ﭘس ﺧدا ﺑﻧﻣودﺷﺎن ،ﻋﺟز ﺑﺷر
"ﮔر ﺧدا ﺧواھد" ﻧﮕﻔﺗﻧد از ﺑطر
ﻧﯽ ھﻣﯾن ﮔﻔﺗن ،ﻛﮫ ﻋﺎرض ﺣﺎﻟﺗﯽ اﺳت
ﺗرك اﺳﺗﺛﻧﺎ ،ﻣرادم ﻗﺳوﺗﯽ اﺳت
ِ
ﺟﺎن او ﺑﺎ ﺟﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺳت ﺟﻔت
ای ﺑﺳﺎ ﻧﺎورده اﺳﺗﺛﻧﺎ ،ﺑﮫ ﮔﻔت
ﮔﺷت رﻧﺞ اﻓزون و ﺣﺎﺟت ﻧﺎروا
ھر ﭼﮫ ﻛردﻧد از ﻋﻼج و از دوا
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آن ﻛﻧﯾزك از ﻣرض ﭼون ﻣوی ﺷد
* ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ،طﺑﯾب اﺑﻠﮫ ﺷود
از ﻗﺿﺎ ﺳرﻛﻧﮕﺑﯾن ﺻﻔرا ﻓزود
از ھﻠﯾﻠﮫ ﻗﺑض ﺷد ،اطﻼق رﻓت
* ﺳﺳﺗﯽ دل ﺷد ﻓزون و ﺧواب ﮐم
* ﺷرﺑت و ادوﯾﮫ و اﺳﺑﺎب او

اﺷك ﺧون ﭼون ﺟوی ﺷد
ﭼﺷم ﺷﺎه از ِ
آن دوا در ﻧﻔﻊ ﺧود ﮔﻣره ﺷود
روﻏن ﺑﺎدام ﺧﺷﻛﯽ ﻣﯾﻧﻣود
آب آﺗش را ﻣدد ﺷد ،ھﻣﭼو ﻧﻔت
ﺳوزش ﭼﺷم و دل ﭘر درد و ﻏم
از طﺑﯾﺑﺎن رﯾﺧت ﯾﮑﺳر آب رو

 .3ظﺎھر ﺷدن ﻋﺟز طﺑﯾﺑﺎن از ﻣﻌﺎﻟﺟﮥ ﻛﻧﯾزك ﺑر ﭘﺎدﺷﺎه و رو آوردن ﺑدرﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﯾﻘﯽ
ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺟد دوﯾد
ﺷﮫ ﭼو ﻋﺟز آن طﺑﯾﺑﺎن را ﺑدﯾد
ﺳﺟده ﮔﺎه از اﺷك ﺷﮫ ،ﭘر آب ﺷد
رﻓت در ﻣﺳﺟد ،ﺳوی ﻣﺣراب ﺷد
ﺧوش زﺑﺎن ﺑﮕﺷﺎد در ﻣدح و ﺛﻧﺎ
ﭼون ﺑﮫ ﺧوﯾش آﻣد ز ﻏرﻗﺎب ﻓﻧﺎ
ﻣن ﭼﮫ ﮔوﯾم؟ ﭼون ﺗو ﻣﯾداﻧﯽ ﻧﮭﺎن
ﻛﺎی ﻛﻣﯾﻧﮫ ﺑﺧﺷﺷت ﻣﻠك ﺟﮭﺎن
ﻟطف ﻋﺎم ِ ﺗو ﺑﺎﺷد ھدر
ﭘﯾش
* ﺣﺎل ﻣﺎ و اﯾن طﺑﯾﺑﺎن ،ﺳر ﺑﺳر
ِ
ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺎ ﻏﻠط ﻛردﯾم راه
ای ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﺎﺟت ﻣﺎ را ﭘﻧﺎه
زود ھم ﭘﯾدا ﻛﻧش ﺑر ظﺎھرت
ﻟﯾك ﮔﻔﺗﯽ :ﮔر ﭼﮫ ﻣﯾداﻧم ِﺳ َرت
اﻧدر آﻣد ﺑﺣر ﺑﺧﺷﺎﯾش ﺑﮫ ﺟوش
ﭼون ﺑر آورد از ﻣﯾﺎن ﺟﺎن ﺧروش
دﯾد در ﺧواب او ،ﻛﮫ ﭘﯾری رو ﻧﻣود
در ﻣﯾﺎن ﮔرﯾﮫ ﺧواﺑش در رﺑود
ﮔر ﻏرﯾﺑﯽ آﯾدت ﻓردا ز ﻣﺎﺳت
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ﻣژده ،ﺣﺎﺟﺎﺗت رواﺳت
ﺻﺎدﻗش دان ،ﮐﺎو اﻣﯾن و ﺻﺎدق اﺳت
ﭼوﻧﻛﮫ آﯾد ،او ﺣﻛﯾم ِ ﺣﺎذق اﺳت
در ﻣزاﺟش ﻗدرت ﺣق را ﺑﺑﯾن
در ﻋﻼﺟش ﺳﺣر ﻣطﻠق را ﺑﺑﯾن
ﮔﺷﺗﮫ ﻣﻣﻠوک ﮐﻧﯾزک ،ﺷﺎه ﺷد
* ﺧﻔﺗﮫ ﺑود ،آن ﺧواب دﯾد ،آﮔﺎه ﺷد
آﻓﺗﺎب از ﺷرق ،اﺧﺗر ﺳوز ﺷد
ﭼون رﺳﯾد آن وﻋده ﮔﺎه و روز ﺷد
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد آﻧﭼﮫ ﺑﻧﻣودﻧد ﺳر
ﺑود اﻧدر ﻣﻧظره ﺷﮫ ﻣﻧﺗظر
آﻓﺗﺎﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾﮫ ای
دﯾد ﺷﺧﺻﯽ ،ﮐﺎﻣﻠﯽ ،ﭘُر ﻣﺎﯾﮫ ای
ﻧﯾﺳت ﺑود و ھﺳت ،ﺑر ﺷﻛل ﺧﯾﺎل
ﻣﯾرﺳﯾد از دور ﻣﺎﻧﻧد ھﻼل
ﺗو ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑﯾن روان
ﻧﯾﺳت وش ﺑﺎﺷد ﺧﯾﺎل اﻧدر ﺟﮭﺎن
واز ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻓﺧرﺷﺎن و ﻧﻧﮕﺷﺎن
ﺑر ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺻﻠﺣﺷﺎن و ﺟﻧﮕﺷﺎن
ﻋﻛس ﻣﮫ روﯾﺎن ﺑ ُﺳﺗﺎن ﺧداﺳت
آن ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ ﻛﮫ دام اوﻟﯾﺎﺳت
در ُرخ ﻣﮭﻣﺎن ھﻣﯽ آﻣد ﭘدﯾد
آن ﺧﯾﺎﻟﯽ را ﻛﮫ ﺷﮫ در ﺧواب دﯾد
ﻧﯾﮏ ﺑﯾن ﺑﺎﺷﯽ ،اﮔر اھل دﻟﯽ
* ﻧور ﺣق ظﺎھر ﺑود اﻧدر وﻟﯽ
از ﺳر و ﭘﺎﯾش ھﻣﯽ ﻣﯾﺗﺎﻓت ﻧور
* آن وﻟﯽ ﺣق ﭼو ﭘﯾدا ﺷد ز دور
ﭘﯾش آن ﻣﮭﻣﺎن ﻏﯾب ﺧوﯾش رﻓت
ﺷﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﺎﺟﯾﺎن واﭘﯾش رﻓت
ﭼون ﺷﮑر ﮔوﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﯾوﺳت او ﺑورد
* ﺿﯾف ﻏﯾﺑﯽ را ﭼو اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐرد
ھر دو ﺟﺎن ،ﺑﯽ دوﺧﺗن ﺑر دوﺧﺗﮫ
ھر دو ﺑﺣری آﺷﻧﺎ آﻣوﺧﺗﮫ
آن ﯾﮑﯽ ﻣﺧﻣور و ،آن دﯾﮕر ﺷراب
* آن ﯾﮑﯽ ﭼون ﺗﺷﻧﮫ ،وآﻧدﯾﮕر ﭼو آب
ﻟﯾك ﻛﺎر از ﻛﺎر ﺧﯾزد در ﺟﮭﺎن
ﮔﻔت :ﻣﻌﺷوﻗم ﺗو ﺑودﺳﺗﯽ ﻧﮫ آن
از ﺑرای ﺧدﻣﺗت ﺑﻧدم ﻛﻣر
ای ﻣرا ﺗو ﻣﺻطﻔﯽ ،ﻣن ﭼون ﻋﻣر
 .4در ﺧواﺳﺗن ﺗوﻓﯾق رﻋﺎﯾت ادب و وﺧﺎﻣت ﺑﯽ ادﺑﯽ

ﺑﯽ ادب ﻣﺣروم ﻣﺎﻧد از ﻟطف رب
ﺑﻠﻛﮫ آﺗش در ھﻣﮫ آﻓﺎق زد
ﺑﯽ ﺷری و ﺑﯾﻊ و ﺑﯽ ﮔﻔت و ﺷﻧﯾد
ﺑﯽ ادب ﮔﻔﺗﻧد :ﻛو ﺳﯾر و ﻋدس؟
ﻣﺎﻧد رﻧﺞ زرع و ﺑﯾل و داﺳﻣﺎن
ﺧوان ﻓرﺳﺗﺎد و ﻏﻧﯾﻣت ﺑر طﺑق
ﭼوﻧﮑﮫ ﮔﻔت :اﻧزل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﺎﺋده
ﭼون ﮔداﯾﺎن زﻟﮫ ھﺎ ﺑرداﺷﺗﻧد
داﺋم اﺳت و ﻛم ﻧﮕردد از زﻣﯾن
ﻛﻔر ﺑﺎﺷد ﻧزد ﺧوان ﻣﮭﺗری
آن در رﺣﻣت ﺑر اﯾﺷﺎن ﺷد ﻓراز
ﺑﻌد از آن زآن ﺧوان ﻧﺷد ﮐس ﻣﻧﺗﻔﻊ
وز زﻧﺎ اﻓﺗد وﺑﺎ اﻧدر ﺟﮭﺎت
آن ز ﺑﯽ ﺑﺎﻛﯽ و ﮔﺳﺗﺎﺧﯾﺳت ھم
ره زن ﻣردان ﺷد و ،ﻧﺎﻣرد اوﺳت
وز ادب ﻣﻌﺻوم و ﭘﺎك آﻣد ﻣﻠك
ﺷد ﻋزازﯾﻠﯽ ز ﺟرات رد ﺑﺎب
ﮔردد اﻧدر وادی ﺣﯾرت ﻏرﯾق
زآﻧﮑﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧدارد اﯾن ﮐﻼم
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از ﺧدا ﺟوﺋﯾم ﺗوﻓﯾق ادب
ﺑﯽ ادب ﺗﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺧود را داﺷت ﺑد
ﻣﺎﺋده از آﺳﻣﺎن در ﻣﯾرﺳﯾد
در ﻣﯾﺎن ﻗوم ﻣوﺳﯽ ﭼﻧد ﻛس
ﻣﻧﻘطﻊ ﺷد ﺧوان و ﻧﺎن از آﺳﻣﺎن
ﺑﺎز ﻋﯾﺳﯽ ﭼون ﺷﻔﺎﻋت ﻛرد ،ﺣق
* ﻣﺎﺋده از آﺳﻣﺎن ﺷد ﻋﺎﺋده
ﺑﺎز ﮔﺳﺗﺎﺧﺎن ادب ﺑﮕذاﺷﺗﻧد
ﮐرد ﻋﯾﺳﯽ ﻻﺑﮫ اﯾﺷﺎن را ﻛﮫ اﯾن
ﺑد ﮔﻣﺎﻧﯽ ﻛردن و ﺣرص آوری
زآن ﮔدا روﯾﺎن ﻧﺎدﯾده ز آز
* ﻧﺎن و ﺧوان از آﺳﻣﺎن ﺷد ﻣﻧﻘطﻊ
اﺑر ﺑرﻧﺎﯾد ﭘﯽ ﻣﻧﻊ زﻛﺎت
ھر ﭼﮫ ﺑر ﺗو آﯾد از ظﻠﻣﺎت و ﻏم
ھر ﻛﮫ ﺑﯽ ﺑﺎﻛﯽ ﻛﻧد در راه دوﺳت
از ادب ﭘر ﻧور ﮔﺷﺗﺳت اﯾن ﻓﻠك
ﺑُد ز ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﻛﺳوف آﻓﺗﺎب
* ھر ﮐﮫ ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﮐﻧد اﻧدر طرﯾق
* ﺣﺎل ﺷﺎه و ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺑرﮔو ﺗﻣﺎم
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 .5ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎ آن طﺑﯾب اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در ﺧواﺑش ﺑﺷﺎرت ﺑﻣﻼﻗﺎت او داده ﺑودﻧد
ﺷﺎه ﺑود او ،ﻟﯾﮏ ﺑس دروﯾش رﻓت
* ﺷﮫ ﭼو ﭘﯾش ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺧوﯾش رﻓت
ھﻣﭼو ﻋﺷق اﻧدر دل و ﺟﺎﻧش ﮔرﻓت
دﺳت ﺑﮕﺷﺎد و ﻛﻧﺎراﻧش ﮔرﻓت
از ﻣﻘﺎم و راه ﭘرﺳﯾدن ﮔرﻓت
دﺳت و ﭘﯾﺷﺎﻧﯾش ﺑوﺳﯾدن ﮔرﻓت
ﮔﻔت :ﮔﻧﺟﯽ ﯾﺎﻓﺗم آﺧر ﺑﮫ ﺻﺑر
ﭘرس ﭘرﺳﺎن ﻣﯽ ﻛﺷﯾدش ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻدر
ﻣﯾوۀ ﺷﯾرﯾن دھد ،ﭘر ﻣﻧﻔﻌت
* ﺻﺑر ﺗﻠﺦ آﻣد ،وﻟﯾﮑن ﻋﺎﻗﺑت
ﻣﻌﻧﯽ "اﻟﺻﺑر ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔرج"
ﮔﻔت :ای ﻧور ﺣق و دﻓﻊ ﺣرج
ﻣﺷﻛل از ﺗو ﺣل ﺷود ﺑﯽ ﻗﯾل و ﻗﺎل
ای ﻟﻘﺎی ﺗو ﺟواب ھر ﺳؤال
دﺳت ﮔﯾری ھر ﻛﮫ ﭘﺎﯾش در ِﮔل اﺳت
ﺗرﺟﻣﺎﻧﯽ ھر ﭼﮫ ﻣﺎ را در دل اﺳت
"إن ﺗﻐب ﺟﺎء اﻟﻘﺿﺎء ﺿﺎق اﻟﻔﺿﺎ"
ﻣرﺣﺑﺎ ﯾﺎ ﻣﺟﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﻣرﺗﺿﯽ
ﻗد ردی ﻛ ﱠَﻼ ﻟَ ِﺋ ْن ﻟَ ْم ﯾﻧﺗﮫ
أﻧت ﻣوﻟﯽ اﻟﻘوم ﻣن ﻻ ﯾﺷﺗﮭﯽ
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 .6ﺑردن ﭘﺎدﺷﺎه طﺑﯾب را ﺑر ﺳر ﺑﯾﻣﺎر ﺗﺎ ﺣﺎل او را ﺑﺑﯾﻧد
دﺳت او ﺑﮕرﻓت و ﺑ ُرد اﻧدر ﺣرم
ﭼون ﮔذﺷت آن ﻣﺟﻠس و ﺧوان ِ ﻛرم
ﺑﻌد از آن در ﭘﯾش رﻧﺟورش ﻧﺷﺎﻧد
ﻗﺻﮥ رﻧﺟور و رﻧﺟوری ﺑﺧواﻧد
ھم ﻋﻼﻣﺎﺗش ،ھم اﺳﺑﺎﺑش ﺷﻧﯾد
رﻧﮓ رو و ﻧﺑض و ﻗﺎروره ﺑدﯾد
آن ﻋﻣﺎرت ﻧﯾﺳت وﯾران ﻛرده اﻧد
ﮔﻔت :ھر دارو ﻛﮫ اﯾﺷﺎن ﻛرده اﻧد
أﺳﺗﻌﯾذ ﷲ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗرون
ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑودﻧد از ﺣﺎل درون
ﻟﯾك ﭘﻧﮭﺎن ﻛرد و ،ﺑﺎ ﺳﻠطﺎن ﻧﮕﻔت
دﯾد رﻧﺞ و ،ﻛﺷف ﺷد ﺑر وی ﻧﮭﻔت
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رﻧﺟش از ﺻﻔرا و از ﺳودا ﻧﺑود
دﯾد از زارﯾش ،ﻛﺎو زار دل اﺳت
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭘﯾداﺳت از زاری دل
ﻋﻠت ﻋﺎﺷق ز ﻋﻠﺗﮭﺎ ﺟداﺳت
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮔر زﯾن ﺳر و ،ﮔر زان ﺳر اﺳت
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾم ﻋﺷق را ﺷرح و ﺑﯾﺎن
ﮔر ﭼﮫ ﺗﻔﺳﯾر زﺑﺎن روﺷﻧﮕر اﺳت
ﭼون ﻗﻠم اﻧدر ﻧوﺷﺗن ﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓت
* ﭼون ﺳﺧن در وﺻف اﯾن ﺣﺎﻟت رﺳﯾد
ﻋﻘل در ﺷرﺣش ﭼو ﺧر در ِﮔل ﺑﺧﻔت
آﻓﺗﺎب آﻣد دﻟﯾل آﻓﺗﺎب
از وی ار ﺳﺎﯾﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﯾدھد
ﺳﺎﯾﮫ ﺧواب آرد ﺗو را ھﻣﭼون ﺳﻣر
ﺧود ﻏرﯾﺑﯽ در ﺟﮭﺎن ﭼون ﺷﻣس ﻧﯾﺳت
ﺷﻣس در ﺧﺎرج اﮔر ﭼﮫ ھﺳت ﻓرد
ﻟﯾﮏ ﺷﻣﺳﯽ ﮐﮫ از او ﺷد ھﺳت اﺛﯾر
در ﺗﺻور ،ذات او راُ ،ﮔﻧﺞ ﻛو ؟
* ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﮐﮫ ﻧور ﻣطﻠق اﺳت
ﭼون ﺣدﯾث روی ﺷﻣس اﻟدﯾن رﺳﯾد
واﺟب آﻣد ﭼوﻧﻛﮫ ﺑ ُردم ﻧﺎم او
اﯾن ﻧﻔس ﺟﺎن ،داﻣﻧم ﺑر ﺗﺎﻓﺗﺳت
ﮐز ﺑرای ﺣق ﺻﺣﺑت ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﺗﺎ زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺧﻧدان ﺷود
* ﮔﻔﺗم :ای دور اوﻓﺗﺎده از ﺣﺑﯾب
ﻻ ﺗﻛﻠﻔﻧﯽ ﻓﺈﻧﯽ ﻓﯽ اﻟﻔﻧﺎ
ﻛل ﺷﯾﺋﯽ ﻗﺎﻟﮫ ﻏﯾر اﻟﻣﻔﯾق
* ھر ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ﻣواﻓق ﭼون ﻧﺑود
ﻣن ﭼﮫ ﮔوﯾم؟ ﯾك رﮔم ھﺷﯾﺎر ﻧﯾﺳت
* ﺧود ﺛﻧﺎ ﮔﻔﺗن ز ﻣن ،ﺗرک ﺛﻧﺎﺳت
ﺷرح اﯾن ھﺟران و اﯾن ﺧون ﺟﮕر
ﻗﺎل أطﻌﻣﻧﯽ ﻓﺈﻧﯽ ﺟﺎﺋﻊ
ﺻوﻓﯽ اﺑن اﻟوﻗت ﺑﺎﺷد ای رﻓﯾق
* ﺻوﻓﯽ اﺑن اﻟﺣﺎل ﺑﺎﺷد در ﻣﺛﺎل
ﺗو ﻣﮕر ﺧود ﻣرد ﺻوﻓﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ؟
ﺳر ﯾﺎر
ﮔﻔﺗﻣش ﭘوﺷﯾده ﺧوﺷﺗر ّ
ﺳر دﻟﺑران
ﺧوﺷﺗر آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ّ
ﮔﻔت :ﻣﻛﺷوف و ﺑرھﻧﮫ ﺑﯽ ﻏﻠول
ﺑﺎز ﮔو اﺳرار و رﻣز ﻣرﺳﻠﯾن
ﭘرده ﺑردار و ﺑرھﻧﮫ ﮔو ﻛﮫ ﻣن

ﺑوی ھر ھﯾزم ﭘدﯾد آﯾد ز دود
ﺗن ﺧوش اﺳت و ،او ﮔرﻓﺗﺎر دل اﺳت
ﻧﯾﺳت ﺑﯾﻣﺎری ﭼو ﺑﯾﻣﺎری دل
ﻋﺷق اﺻطرﻻب اﺳرار ﺧداﺳت
ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺎ را ﺑدان ﺷﮫ رھﺑر اﺳت
ﭼون ﺑﮫ ﻋﺷق آﯾم ﺧﺟل ﮔردم از آن
ﻟﯾك ﻋﺷق ﺑﯽ زﺑﺎن روﺷﻧﺗر اﺳت
ﭼون ﺑﮫ ﻋﺷق آﻣد ،ﻗﻠم ﺑر ﺧود ﺷﻛﺎﻓت
ھم ﻗﻠم ﺑﺷﮑﺳت و ھم ﮐﺎﻏذ درﯾد
ﺷرح ﻋﺷق و ﻋﺎﺷﻘﯽ ھم ﻋﺷق ﮔﻔت
ﮔر دﻟﯾﻠت ﺑﺎﯾد ،از وی رو ﻣﺗﺎب
ﺷﻣس ھر دم ﻧور ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯾدھد
ﺷ ﱠق اﻟﻘﻣر
ﭼون ﺑر آﯾد ﺷﻣس ا ْﻧ َ
ﺷﻣس ِ ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯾﯽ ﻛش اﻣس ﻧﯾﺳت
ﻣﺛل آن ھم ﻣﯾﺗوان ﺗﺻوﯾر ﻛرد
ﻧﺑودش در ذھن و در ﺧﺎرج ﻧظﯾر
ﺗﺎ در آﯾد در ﺗﺻور ﻣﺛل او
آﻓﺗﺎب اﺳت و ز اﻧوار ﺣق اﺳت
ﺷﻣس ﭼﺎرم آﺳﻣﺎن ﺳر در ﻛﺷﯾد
ﺷرح ﻛردن رﻣزی از اﻧﻌﺎم او
ﺑوی ﭘﯾراھﺎن ﯾوﺳف ﯾﺎﻓﺗﺳت
ﺑﺎز ﮔو رﻣزی از آن ﺧوش ﺣﺎﻟﮭﺎ
ﻋﻘل و روح و دﯾده ﺻد ﭼﻧدان ﺷود
ھﻣﭼو ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ دور اﺳت از طﺑﯾب
ﻛﻠت أﻓﮭﺎﻣﯽ ﻓﻼ أﺣﺻﯽ ﺛﻧﺎ
إن ﺗﻛﻠف أو ﺗﺻﻠف ﻻ ﯾﻠﯾق
ﭼون ﺗﮑﻠف ﻧﯾﮏ ﻧﺎﻻﯾق ﻧﺑود
ﺷرح آن ﯾﺎری ﻛﮫ او را ﯾﺎر ﻧﯾﺳت
ﮐﺎﯾن دﻟﯾل ھﺳﺗﯽ و ھﺳﺗﯽ ﺧطﺎﺳت
اﯾن زﻣﺎن ﺑﮕذار ﺗﺎ وﻗت دﮔر
و اﻋﺗﺟل ﻓﺎﻟوﻗت ﺳﯾف ﻗﺎطﻊ
ﻧﯾﺳت ﻓردا ﮔﻔﺗن از ﺷرط طرﯾق
ﮔرﭼﮫ ھر دو ﻓﺎرﻗﻧد از ﻣﺎه و ﺳﺎل
ھﺳت را از ﻧﺳﯾﮫ ﺧﯾزد ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺧود ﺗو در ﺿﻣن ﺣﻛﺎﯾت ﮔوش دار
ﮔﻔﺗﮫ آﯾد در ﺣدﯾث دﯾﮕران
ﺑﺎز ﮔو ،زﺟرم ﻣده ای ﺑواﻟﻔﺿول
آﺷﻛﺎرا ﺑﮫ ﻛﮫ ﭘﻧﮭﺎن ذﻛر دﯾن
ﻣﯽ ﻧﮕﻧﺟم ﺑﺎ ﺻﻧم در ﭘﯾرھن

ﻧﯽ ﺗو ﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﯽ ﻛﻧﺎرت ،ﻧﯽ ﻣﯾﺎن
ﺑرگ ﻛﺎه
ﺑر ﻧﺗﺎﺑد ﻛوه را ﯾك
ِ
اﻧدﻛﯽ ﮔر ﺑﯾش ﺗﺎﺑد ،ﺟﻣﻠﮫ ﺳوﺧت
ﺑﯾش از اﯾن از ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﻣﮕوی
رو ﺗﻣﺎم اﯾن ﺣﻛﺎﯾت ﺑﺎز ﮔوی
ﻟب ﺑدوز و دﯾده ﺑر ﺑﻧد اﯾن زﻣﺎن
ﺑﯾش از اﯾن از ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﻣﮕو
رو ﺗﻣﺎم آن ﺣﮑﺎﯾت ﺑﺎز ﮔو
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ﮔﻔﺗم :ار ﻋرﯾﺎن ﺷود او در ﻋﯾﺎن
آرزو ﻣﯾﺧواه ،ﻟﯾك اﻧدازه ﺧواه
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻛز وی اﯾن ﻋﺎﻟم ﻓروﺧت
ﻓﺗﻧﮫ و آﺷوب و ﺧون رﯾزی ﻣﺟوی
اﯾن ﻧدارد آﺧر ،از آﻏﺎز ﮔوی
* ﺗﺎ ﻧﮕردد ﺧون دل و ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
ﻓﺗﻧﮫ و آﺷوب و ﺧون رﯾزی ﻣﺟو
اﯾن ﻧدارد آﺧر از آﻏﺎز ﮔو
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 .7ﺧﻠوت طﻠﺑﯾدن آن وﻟﯽ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭت درﯾﺎﻓﺗن رﻧﺞ ﻛﻧﯾزك
وز درون ھﻣداﺳﺗﺎن ﺷﺎه ﺷد
* ﭼون ﺣﮑﯾم از اﯾن ﺳﺧن آﮔﺎه ﺷد
دور ﻛن ھم ﺧوﯾش و ھم ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ،ﺧﻠوﺗﯽ ﻛن ﺧﺎﻧﮫ را
ﺗﺎ ﺑﭘرﺳم از ﻛﻧﯾزك ﭼﯾزھﺎ
ﻛس ﻧدارد ﮔوش در دھﻠﯾزھﺎ
ﺗﺎ ﺑﭘرﺳد از ﮐﻧﯾزک او ﻓﺳون
* ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد ﺷﺎه و ﺷد ﺑرون
ﺟز طﺑﯾب و ﺟز ھﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎر ،ﻧﯽ
ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧد و ،ﯾك دﯾﺎر ﻧﯽ
ﻛﮫ ﻋﻼج اھل ھر ﺷﮭری ﺟداﺳت
ﻧرم ﻧرﻣك ﮔﻔت :ﺷﮭر ﺗو ﻛﺟﺎﺳت؟
ﺧوﯾﺷﯽ و ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﯾﺳﺗت؟
واﻧدر آن ﺷﮭر از ﻗراﺑت ﻛﯾﺳﺗت؟
ﺑﺎز ﻣﯾﭘرﺳﯾد از ﺟور ﻓﻠك
دﺳت ﺑر ﻧﺑﺿش ﻧﮭﺎد و ﯾك ﺑﮫ ﯾك
ﭘﺎی ﺧود را ﺑر ﺳر زاﻧو ﻧﮭد
ﭼون ﻛﺳﯽ را ﺧﺎر در ﭘﺎﯾش ﺧﻠد
ور ﻧﯾﺎﺑد ،ﻣﯾﻛﻧد ﺑﺎ ﻟب ﺗرش
وز ﺳر ﺳوزن ،ھﻣﯽ ﺟوﯾد ﺳرش
ﺧﺎر در دل ﭼون ﺑود؟ واده ﺟواب
ﺧﺎر در ﭘﺎ ،ﺷد ﭼﻧﯾن دﺷوار ﯾﺎب
دﺳت ﻛﯽ ﺑودی ﻏﻣﺎن را ﺑر ﻛﺳﯽ؟
ﺧﺎر دل را ﮔر ﺑدﯾدی ھر ﺧﺳﯽ
ﺧر ﻧداﻧد دﻓﻊ آن ،ﺑر ﻣﯾﺟﮭد
ﻛس ﺑﮫ زﯾر دم ﺧر ،ﺧﺎری ﻧﮭد
ﺟﻔﺗﮫ ﻣﯽ اﻧداﺧت ،ﺻد ﺟﺎ زﺧم ﻛرد
ﺧر ز ﺑﮭر دﻓﻊ ﺧﺎر ،از ﺳوز و درد
ﺣﺎذﻗﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻣرﮐز ﺗﻧد
* آن ﻟﮕد ،ﮐﯽ دﻓﻊ ﺧﺎر او ﮐﻧد؟
ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﻛﮫ ﺧﺎری ﺑر ﻛﻧد
ﺑر ﺟﮭد آن ﺧﺎر ﻣﺣﻛﻣﺗر زﻧد
دﺳت ﻣﯾزد ،ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ آزﻣود
آن ﺣﻛﯾم ﺧﺎرﭼﯾن اﺳﺗﺎد ﺑود
ﺑﺎز ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﺣﺎل دوﺳﺗﺎن
زآن ﻛﻧﯾزك ﺑر طرﯾق داﺳﺗﺎن
از ﻣﻘﺎم و ﺧواﺟﮕﺎن و ﺷﮭر ﺗﺎش
ﺑﺎ ﺣﻛﯾم او رازھﺎ ﻣﯾﮕﻔت ﻓﺎش
ﺳوی ﻧﺑض و ﺟﺳﺗﻧش ﻣﯾداﺷت ھوش
ﺳوی ﻗﺻﮫ ﮔﻔﺗﻧش ﻣﯾداﺷت ﮔوش
او ﺑود ﻣﻘﺻود ﺟﺎﻧش در ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧﺑض از ﻧﺎم ﻛﯽ ﮔردد ﺟﮭﺎن
ﺑﻌد از آن ﺷﮭر دﮔر را ﻧﺎم ﺑرد
دوﺳﺗﺎن ﺷﮭر او را ﺑر ﺷﻣرد
در ﻛداﻣﯾن ﺷﮭر ﻣﯾﺑودی ﺗو ﺑﯾش؟
ﮔﻔت :ﭼون ﺑﯾرون ﺷدی از ﺷﮭر ﺧوﯾش
رﻧﮓ روی و ﻧﺑض او دﯾﮕر ﻧﮕﺷت
ﻧﺎم ﺷﮭری ﮔﻔت و زآن ھم در ﮔذﺷت
ﺑﺎز ﮔﻔت از ﺟﺎی و از ﻧﺎن و ﻧﻣك
ﺧواﺟﮕﺎن و ﺷﮭرھﺎ را ﯾك ﺑﮫ ﯾك
ﻧﯽ رﮔش ﺟﻧﺑﯾد و ،ﻧﯽ رخ ﮔﺷت زرد
ﺷﮭر ﺷﮭر و ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺻﮫ ﻛرد
ﺗﺎ ﺑﭘرﺳﯾد از ﺳﻣرﻗﻧد ﭼو ﻗﻧد
ﻧﺑض او ﺑر ﺣﺎل ﺧود ﺑُد ﺑﯽ ﮔزﻧد
آب از ﭼﺷﻣش روان ﺷد ھﻣﭼو ﺟوی
* آه ﺳردی ﺑرﮐﺷﯾد آن ﻣﺎه روی
ﺧواﺟﮫ ای زرﮔر در آن ﺷﮭرم ﺧرﯾد
* ﮔﻔت :ﺑﺎزرﮔﺎﻧم آﻧﺟﺎ آورﯾد

ﭼون ﺑﮕﻔت اﯾن ،زآﺗش ﻏم ﺑرﻓروﺧت
ﻛز ﺳﻣرﻗﻧدی ،زرﮔر ﻓرد ﺷد
اﺻل آن درد و ﺑﻼ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓت
او ﺳر ﭘل ﮔﻔت و ﻛوی ﻏﺎﺗﻔر
آن ﮐﻧﯾزک را ،ﮐﮫ رﺳﺗﯽ از ﻋذاب
در ﻋﻼﺟت ﺳﺣرھﺎ ﺧواھم ﻧﻣود
آن ﻛﻧم ﺑﺎ ﺗو ،ﻛﮫ ﺑﺎران ﺑﺎ ﭼﻣن
ﺑر ﺗو ﻣن ﻣﺷﻔق ﺗرم از ﺻد ﭘدر
ﮔر ﭼﮫ ﺷﺎه از ﺗو ﻛﻧد ﺑس ﺟﺳﺗﺟو
ﺑر ﮐﺳﯽ اﯾن در ﻣﮑن زﻧﮭﺎر ﺑﺎز
آن ﻣرادت ،زودﺗر ﺣﺎﺻل ﺷود
زود ﮔردد ﺑﺎ ﻣراد ﺧوﯾش ﺟﻔت
ِﺳ ّر آن ،ﺳر ﺳﺑزی ﺑﺳﺗﺎن ﺷود
ﭘرورش ﻛﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧدی زﯾر ﻛﺎن ؟
ﻛرد آن رﻧﺟور را اﯾﻣن ز ﺑﯾم
وﻋده ھﺎ ﺑﺎﺷد ﻣﺟﺎزی ،ﺗﺎﺳﮫ ﮔﯾر
وﻋدۀ ﻧﺎاھل ﺷد ،رﻧﺞ روان
ور ﻧﺧواھﯽ ﮐرد ،ﺑﺎﺷﯽ ﺳرد و ﺧﺎم
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* در ﺑر ﺧود داﺷت ﺷﺷﻣﺎه و ﻓروﺧت
ﻧﺑض ﺟﺳت و روی ﺳرخ و زرد ﺷد
ﭼون ز رﻧﺟور آن ﺣﻛﯾم اﯾن راز ﯾﺎﻓت
ﮔﻔت :ﻛوی او ﻛدام اﺳت در ﮔذر
* ﮔﻔت آﻧﮕﮫ ،آن ﺣﮑﯾم ﺑﺎ ﺻواب
ﮔﻔت :داﻧﺳﺗم ﻛﮫ رﻧﺟت ﭼﯾﺳت ،زود
ﺷﺎد ﺑﺎش و ﻓﺎرغ و اﯾﻣن ،ﻛﮫ ﻣن
ﻣن ﻏم ﺗو ﻣﯾﺧورم ،ﺗو ﻏم ﻣﺧَر
ھﺎن و ھﺎن اﯾن راز را ﺑﺎ ﻛس ﻣﮕو
* ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﭘﯾش ﮐس ﻣﮕﺷﺎی راز
ﭼوﻧﻛﮫ اﺳرارت ﻧﮭﺎن در دل ﺷود
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر :ھر آﻧﮑو ﺳر ﻧﮭﻔت
داﻧﮫ ﭼون اﻧدر زﻣﯾن ﭘﻧﮭﺎن ﺷود
زر و ﻧﻘره ﮔر ﻧﺑودﻧدی ﻧﮭﺎن
ّ
وﻋده ھﺎ و ﻟطﻔﮭﺎی آن ﺣﻛﯾم
وﻋده ھﺎ ﺑﺎﺷد ﺣﻘﯾﻘﯽ دل ﭘذﯾر
وﻋدۀ اھل ﻛرم ،ﮔﻧﺞ روان
* وﻋده را ﺑﺎﯾد وﻓﺎ ﮐردن ﺗﻣﺎم
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 .8درﯾﺎﻓﺗن آن طﺑﯾب اﻟﮭﯽ رﻧﺞ ﮐﻧﯾزک را و ﺑﺷﺎه واﻧﻣودن
ﺻورت رﻧﺞ ﮐﻧﯾزک ﺑﺎز ﯾﺎﻓت
* آن ﺣﮑﯾم ﻣﮭرﺑﺎن ﭼون راز ﯾﺎﻓت
ﺷﺎه را زآن ﺷﻣﮫ ای آﮔﺎه ﻛرد
ﺑﻌد از آن ﺑرﺧﺎﺳت ،ﻋزم ﺷﺎه ﻛرد
در ﭼﻧﯾن ﻏم ،ﻣوﺟب ﺗﺄﺧﯾر ﭼﯾﺳت؟
* ﺷﺎه ﮔﻔت :اﮐﻧون ﺑﮕو ﺗدﺑﯾر ﭼﯾﺳت؟
ﺣﺎﺿر آرﯾم از ﭘﯽ اﯾن درد را
ﮔﻔت :ﺗدﺑﯾر آن ﺑود ،ﻛﺎن ﻣرد را
ﮔردد آﺳﺎن اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺷﮑل ،ﺑدو
* ﺗﺎ ﺷود ﻣﺣﺑوب ﺗو ﺧوﺷدل ،ﺑدو
طﺎﻟب اﯾن ﻓﺿل و اﯾﺛﺎرش ﮐﻧﻧد
* ﻗﺎﺻدی ﺑﻔرﺳت ﮐﺎﺧﺑﺎرش ﮐﻧﻧد
ﺑﺎ زر و ﺧﻠﻌت ﺑده او را ﻏرور
ﻣرد زرﮔر را ﺑﺧوان زآن ﺷﮭر دور
ﺑﮭر زر ،ﮔردد ز ﺧﺎن و ﻣﺎن ﺟدا
* ﭼون ﺑﺑﯾﻧد ﺳﯾم و زر ،آن ﺑﯾﻧوا
ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻔﻠس را ﮐﮫ ﺧوش رﺳوا ﮐﻧد
* زر ﺧرد را واﻟﮫ و ﺷﯾدا ﮐﻧد
ﻣر ِد ﻋﺎﻗل ﯾﺎﺑد او را ﻧﯾﮏ ﻧﯾﮏ
* زر اﮔر ﭼﮫ ﻋﻘل ﻣﯾﺂرد ،وﻟﯾﮏ
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 .9ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘﺎدﺷﺎه رﺳوﻻن ﺑﮫ ﺳﻣرﻗﻧد در طﻠب آن ﻣرد زرﮔر
ﭘﻧد او را از دل و از ﺟﺎن ﺷﻧﯾد
* ﭼوﻧﮑﮫ ﺳﻠطﺎن از ﺣﮑﯾم آﻧرا ﺷﻧﯾد
ھر ﭼﮫ ﮔوﺋﯽ آﻧﭼﻧﺎن ﮐن ،آن ﮐﻧم
* ﮔﻔت :ﻓرﻣﺎن ﺗو را ،ﻓرﻣﺎن ﮐﻧم
ﺣﺎذﻗﺎن و ﻛﺎﻓﯾﺎن ﺑس ﻋدول
ﭘس ﻓرﺳﺗﺎد آن طرف ﯾك دو رﺳول
ﭘﯾش آن زرﮔر ز ﺷﺎھﻧﺷﮫ ﺑﺷﯾر
ﺗﺎ ﺳﻣرﻗﻧد آﻣدﻧد آن دو اﻣﯾر
ﻓﺎش اﻧدر ﺷﮭرھﺎ از ﺗو ﺻﻔت
ﻛﺎی ﻟطﯾف اﺳﺗﺎد ﻛﺎﻣل ﻣﻌرﻓت
اﺧﺗﯾﺎرت ﻛرد ،زﯾرا ﻣﮭﺗری
ﻧك ﻓﻼن ﺷﮫ ،از ﺑرای زرﮔری
ﭼون ﺑﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯽ و ﻧدﯾم
اﯾﻧك اﯾن ﺧﻠﻌت ﺑﮕﯾر و زر و ﺳﯾم
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ﻣرد ،ﻣﺎل و ﺧﻠﻌت ﺑﺳﯾﺎر دﯾد
اﻧدر آﻣد ﺷﺎدﻣﺎن در راه ﻣرد
اﺳب ﺗﺎزی ﺑر ﻧﺷﺳت و ﺷﺎد ﺗﺎﺧت
ای ﺷده اﻧدر ﺳﻔر ﺑﺎ ﺻد رﺿﺎ
در ﺧﯾﺎﻟش ﻣﻠك و ﻋز و ﻣﮭﺗری
ﭼون رﺳﯾد از راه آن ﻣرد ﻏرﯾب
ﺳوی ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﺑردش ﺧوش ﺑﮫ ﻧﺎز
ﺷﺎه دﯾد او را و ﺑس ﺗﻌظﯾم ﻛرد
* ﭘس ﺑﻔرﻣودش ﮐﮫ ﺑر ﺳﺎزد ز زر
* ھم ز اﻧواع اواﻧﯽ ﺑﯽ ﻋدد
* زر ﮔرﻓت آﻧﻣرد و ﺷد ﻣﺷﻐول ﮐﺎر
ﭘس ﺣﻛﯾﻣش ﮔﻔت :ﻛﺎی ﺳﻠطﺎن ﻣﮫ
ﺗﺎ ﻛﻧﯾزك در وﺻﺎﻟش ﺧوش ﺷود
ﺷﮫ ﺑدو ﺑﺧﺷﯾد آن ﻣﮫ روی را
ﻣدت ﺷش ﻣﺎه ﻣﯾراﻧدﻧد ﻛﺎم
ﺑﻌد از آن از ﺑﮭر او ﺷرﺑت ﺑﺳﺎﺧت
ﭼون ز رﻧﺟوری ﺟﻣﺎل او ﻧﻣﺎﻧد
ﭼون ﻛﮫ زﺷت و ﻧﺎﺧوش و رخ زرد ﺷد
ﻋﺷﻘﮭﺎﯾﯽ ﻛز ﭘﯽ رﻧﮕﯽ ﺑود
ﻛﺎش ﻛﺎن ھم ﻧﻧﮓ ﺑودی ﯾك ﺳری
ﺧون دوﯾد از ﭼﺷم ھﻣﭼون ﺟوی او
ﭘر او
دﺷﻣن طﺎوس آﻣدّ ،
* ﭼوﻧﮑﮫ زرﮔر از ﻣرض ﺑد ﺣﺎل ﺷد
ﮔﻔت :ﻣن آن آھوﯾم ﻛز ﻧﺎف ﻣن
ای ﻣن آن روﺑﺎ ِه ﺻﺣرا ،ﻛز ﻛﻣﯾن
ای ﻣن آن ﭘﯾﻠﯽ ﻛﮫ زﺧم ﭘﯾل ﺑﺎن
آن ﻛﮫ ﻛﺷﺗﺳﺗم ﭘﯽ ﻣﺎدون ﻣن

ﻏره ﺷد ،از ﺷﮭر و ﻓرزﻧدان ﺑُرﯾد
ﺑﯽ ﺧﺑر ﻛﺎن ﺷﺎه ،ﻗﺻد ﺟﺎﻧش ﻛرد
ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﺧوﯾش را ﺧﻠﻌت ﺷﻧﺎﺧت
ﺧود ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧوﯾش ،ﺗﺎ ﺳوء اﻟﻘﺿﺎ
ﮔﻔت ﻋزراﺋﯾل :رو آری ﺑری
اﻧدر آوردش ﺑﮫ ﭘﯾش ﺷﮫ طﺑﯾب
ﺗﺎ ﺑﺳوزد ﺑر ﺳر ﺷﻣﻊ طراز
ﻣﺧزن زر را ﺑدو ﺗﺳﻠﯾم ﻛرد
از ﺳوار و طوق و ﺧﻠﺧﺎل و ﮐﻣر
ﮐﺎﻧﭼﻧﺎن در ﺑزم ﺷﺎھﻧﺷﮫ ﺳزد
ﺑﯾﺧﺑر زاﯾﻧﺣﺎﻟت و اﯾن ﮐﺎر زار
آن ﻛﻧﯾزك را ﺑدﯾن ﺧواﺟﮫ ﺑده
زآب وﺻﻠش ،دﻓﻊ اﯾن آﺗش ﺷود
ﺟﻔت ﻛرد آن ھر دو ﺻﺣﺑت ﺟوی را
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﺣت آﻣد آن دﺧﺗر ﺗﻣﺎم
ﺗﺎ ﺑﺧورد و ﭘﯾش دﺧﺗر ﻣﯾﮕداﺧت
ﺟﺎن دﺧﺗر در وﺑﺎل او ﻧﻣﺎﻧد
اﻧدك اﻧدك در دل او ﺳرد ﺷد
ﻋﺷق ﻧﺑود ،ﻋﺎﻗﺑت ﻧﻧﮕﯽ ﺑود
ﺗﺎ ﻧرﻓﺗﯽ ﺑر وی آن ﺑد داوری
دﺷﻣن ﺟﺎن وی آﻣد ،روی او
ﻓر او
ای ﺑﺳﺎ ﺷﮫ را ﺑﻛﺷﺗﮫّ ،
وز ﮔدازش ﺷﺧص او ﭼون ﻧﺎل ﺷد
رﯾﺧت آن ﺻﯾﺎد ﺧون ﺻﺎف ﻣن
ﺳر ﺑرﯾدﻧدم ﺑرای ﭘوﺳﺗﯾن
رﯾﺧت ﺧوﻧم از ﺑرای اﺳﺗﺧوان
ﻣﯾﻧداﻧد ﻛﮫ ﻧﺧﺳﺑد ﺧون ﻣن

9.35

ﺑر ﻣن اﺳت اﻣروز و ﻓردا ﺑر وی اﺳت

ﺧون ﭼون ﻣن ﻛس ،ﭼﻧﯾن ﺿﺎﯾﻊ ﻛﯽ اﺳت؟
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ﮔر ﭼﮫ دﯾوار اﻓﻛﻧد ﺳﺎﯾﮥ دراز
اﯾن ﺟﮭﺎن ﻛوه اﺳت و ﻓﻌل ﻣﺎ ﻧدا
اﯾن ﺑﮕﻔت و رﻓت در دم زﯾر ﺧﺎك
زآﻧﻛﮫ ﻋﺷق ﻣردﮔﺎن ﭘﺎﯾﻧده ﻧﯾﺳت
ﻋﺷق زﻧده در روان و در ﺑﺻر
ﻋﺷق آن زﻧده ﮔزﯾن ﻛﺎو ﺑﺎﻗﯽ اﺳت
ﻋﺷق آن ﺑﮕزﯾن ﻛﮫ ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺑﯾﺎ
ﺗو ﻣﮕو :ﻣﺎ را ﺑدان ﺷﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺳت

ﺑﺎز ﮔردد ﺳوی او ،آن ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎز
ﺳوی ﻣﺎ آﯾد ﻧداھﺎ را ﺻدا
آن ﻛﻧﯾزك ﺷد ز ﻋﺷق و رﻧﺞ ﭘﺎك
زآﻧﻛﮫ ﻣرده ﺳوی ﻣﺎ آﯾﻧده ﻧﯾﺳت
ھر دﻣﯽ ﺑﺎﺷد ز ﻏﻧﭼﮫ ﺗﺎزه ﺗر
واز ﺷراب ﺟﺎن ﻓزاﯾت ﺳﺎﻗﯽ اﺳت
ﯾﺎﻓﺗﻧد از ﻋﺷق او ﻛﺎر و ﻛﯾﺎ
ﺑﺎ ﻛرﯾﻣﺎن ﻛﺎرھﺎ دﺷوار ﻧﯾﺳت
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 .10ﺑﯾﺎن آن ﻛﮫ ﻛﺷﺗن ﻣرد زرﮔر ﺑﮫ اﺷﺎره اﻟﮭﯽ ﺑود ﻧﮫ ﺑﮭوای ﻧﻔس
ﻧﮫ ﭘﯽ اوﻣﯾد ﺑود و ،ﻧﮫ ز ﺑﯾم
ﻛﺷﺗن آن ﻣرد ﺑر دﺳت ﺣﻛﯾم

ﺗﺎ ﻧﯾﺎﻣد اﻣر و اﻟﮭﺎم از اﻟﮫ
ﺳر آن را درﻧﯾﺎﺑد ﻋﺎم ﺧﻠق
ّ
ھر ﭼﮫ ﻓرﻣﺎﯾد ،ﺑود ﻋﯾن ﺻواب
ﻧﺎﯾب اﺳت و دﺳت او دﺳت ﺧداﺳت
ﺷﺎد و ﺧﻧدان ،ﭘﯾش ﺗﯾﻐش ﺟﺎن ﺑده
ﭘﺎك اﺣﻣد ﺑﺎ اﺣد
ھﻣﭼو ﺟﺎن ِ
ﻛﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺧوﯾش ﺧوﺑﺎﻧﺷﺎن ُﻛﺷﻧد
ﺗو رھﺎ ﻛن ﺑد ﮔﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺑرد
در ﺻﻔﺎ ،ﻏش ﻛﯽ ھﻠد ﭘﺎﻟودﮔﯽ؟
ا ّن ﺑﻌض اﻟظ ّن اﺗم آﺧر ﺑﺧوان
ﺗﺎ ﺑر آرد ﻛوره از ﻧﻘره ﺟﻔﺎ
ﺗﺎ ﺑﺟوﺷد ،ﺑر ﺳر آرد ،زر ز ﺑَد
او ﺳﮕﯽ ﺑودی دراﻧﻧده ،ﻧﮫ ﺷﺎه
ﻧﯾك ﻛرد او ،ﻟﯾك ﻧﯾك ﺑد ﻧﻣﺎ
ﺻد درﺳﺗﯽ در ﺷﻛﺳت ﺧﺿر ھﺳت
ﺷد از آن ﻣﺣﺟوب ،ﺗو ﺑﯽ ﭘر ﻣﭘر
ﻣﺳت ﻋﻘل اﺳت او ،ﺗو ﻣﺟﻧوﻧش ﻣدان
ﻛﺎﻓرم ﮔر ﺑُردﻣﯽ ﻣن ﻧﺎم او
ﺑد ﮔﻣﺎن ﮔردد ز ﻣدﺣش ﻣﺗﻘﯽ
ﺧﺎص ﺑود و ،ﺧﺎﺻﮥ ﷲ ﺑود
ﺳوی ﺗﺧت و ﺑﮭﺗرﯾن ﺟﺎھﯽ ﻛﺷد
ﺷرع ﻣﯾدارد روا ،ﺑﮕذار ﮐﺎم
آﻧﭼﮫ در وھﻣت ﻧﯾﺎﯾد ،آن دھد
ﻛﯽ ﺷدی آن ﻟطف ﻣطﻠق ﻗﮭر ﺟو؟
ﻣﺎدر ﻣﺷﻔق در آن ﻏم ﺷﺎد ﻛﺎم
دور دور اﻓﺗﺎده ای ،ﺑﻧﮕر ﺗو ﻧﯾك
ﺑو ﮐﮫ ﯾﺎﺑﯽ از ﺑﯾﺎﻧم ﺣﺻﮫ ای
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او ﻧﻛﺷﺗش از ﺑرای طﺑﻊ ﺷﺎه
آن ﭘﺳر را ﻛش ﺧﺿر ،ﺑﺑرﯾد ﺣﻠق
آﻧﻛﮫ از ﺣق ﯾﺎﺑد او وﺣﯽ و ﺧطﺎب
آﻧﻛﮫ ﺟﺎن ﺑﺧﺷد ،اﮔر ﺑﻛﺷد رواﺳت
ھﻣﭼو اﺳﻣﺎﻋﯾل ﭘﯾﺷش ﺳر ﺑﻧﮫ
ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧد ﺟﺎﻧت ﺧﻧدان ﺗﺎ اﺑد
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎم ﻓرح آﻧﮕﮫ ِﻛﺷﻧد
ﺷﺎه ،آن ﺧون از ﭘﯽ ﺷﮭوت ﻧﻛرد
ﺗو ﮔﻣﺎن ﺑردی ﻛﮫ ﻛرد آﻟودﮔﯽ
* ﺑﮕذر از ظن ﺧطﺎ ،ای ﺑدﮔﻣﺎن
ﺑﮭر آن اﺳت اﯾن رﯾﺎﺿت وﯾن ﺟﻔﺎ
ﺑﮭر آن اﺳت اﻣﺗﺣﺎن ﻧﯾك و ﺑد
ﮔر ﻧﺑودی ﻛﺎرش اﻟﮭﺎم اﻟﮫ
ﭘﺎك ﺑود از ﺷﮭوت و ﺣرص و ھوا
ﮔر ِﺧﺿر در ﺑﺣر ﻛﺷﺗﯽ را ﺷﻛﺳت
َوھم ﻣوﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻧور و ھﻧر
آن ُﮔل ﺳرخ اﺳت ،ﺗو ﺧوﻧش ﻣﺧوان
ﮔر ﺑُدی ﺧون ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎم او
ﻣﯽ ﺑﻠرزد ﻋرش از ﻣدح ﺷﻘﯽ
ﺷﺎه ﺑود و ﺷﺎه ﺑس آﮔﺎه ﺑود
آن ﻛﺳﯽ را ﻛش ﭼﻧﯾن ﺷﺎھﯽ ُﻛﺷد
* ﻗﮭر ﺧﺎﺻﯽ ،از ﺑرای ﻟطف ﻋﺎم
* ﻧﯾم ﺟﺎن ﺑﺳﺗﺎﻧد و ،ﺻد ﺟﺎن دھد
ﮔر ﻧدﯾدی ﺳود او در ﻗﮭر او
طﻔل ﻣﯾﺗرﺳد ز ﻧﯾش اﺣﺗﺟﺎم
ﺗو ﻗﯾﺎس از ﺧوﯾش ﻣﯾﮕﯾری ،وﻟﯾك
ﭘﯾﺷﺗر آ ﺗﺎ ﺑﮕوﯾم ﻗﺻﮫ ای
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 .11ﺣﻛﺎﯾت ﻣرد ﺑﻘﺎل و طوطﯽ و روﻏن رﯾﺧﺗن طوطﯽ در دﻛﺎن
ﺧوش ﻧوا و ﺳﺑز و ﮔوﯾﺎ طوطﯾﯽ
ﺑود ﺑﻘﺎﻟﯽ و او را طوطﯾﯽ
ﻧﻛﺗﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳوداﮔران
ﺑر دﻛﺎن ﺑودی ﻧﮕﮭﺑﺎن دﻛﺎن
در ﻧوای طوطﯾﺎن ﺣﺎذق ﺑدی
در ﺧطﺎب آدﻣﯽ ﻧﺎطق ﺑدی
ﺑر دﮐﺎن طوطﯽ ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣود
* ﺧواﺟﮫ روزی ﺳوی ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود
ﺑﮭر ﻣوﺷﯽ ،طوطﯾﮏ از ﺑﯾم ﺟﺎن
* ﮔرﺑﮫ ای ﺑر ﺟﺳت ﻧﺎﮔﮫ از دﮐﺎن
ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی روﻏن ُﮔل را ﺑرﯾﺧت
ﺟﺳت از ﺻدر دﻛﺎن ،ﺳوﯾﯽ ﮔرﯾﺧت
ﺑر دﻛﺎن ﺑﻧﺷﺳت ﻓﺎرغ ﺧواﺟﮫ وش
از ﺳوی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻣد ﺧواﺟﮫ اش
ﺑر ﺳرش زد ،ﮔﺷت طوطﯽ ﻛل ز ﺿرب
دﯾد ﭘُر روﻏن دﻛﺎن و ﺟﺎش ﭼرب
ﻣرد ﺑﻘﺎل از ﻧداﻣت آه ﻛرد
روزﻛﯽ ﭼﻧدی ﺳﺧن ﻛوﺗﺎه ﻛرد
ﻛﺎﻓﺗﺎب ﻧﻌﻣﺗم ﺷد زﯾر ﻣﯾﻎ
رﯾش ﺑر ﻣﯾﻛﻧد و ﻣﯾﮕﻔت :ای درﯾﻎ
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دﺳت ﻣن ﺑﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑودی آن زﻣﺎن
ھدﯾﮫ ھﺎ ﻣﯾداد ھر دروﯾش را
ﺑﻌد ﺳﮫ روز و ﺳﮫ ﺷب ﺣﯾران و زار
* ﺑﺎ ھزاران ﻏﺻﮫ و ﻏم ﮔﺷﺗ ِﮫ ﺟﻔت
* ﻣﯾﻧﻣود آن ﻣرغ را ھر ﮔون ﺷﮕﻔت
* دﻣﺑدم ﻣﯾﮕﻔت از ھر در ﺳﺧن
* ﺑر اﻣﯾد آﻧﮑﮫ ﻣرغ آﯾد ﺑﮕﻔت
ﺟوﻟﻘﯾﯽ ﺳر ﺑرھﻧﮫ ﻣﯽ ﮔذﺷت
طوطﯽ اﻧدر ﮔﻔت آﻣد در زﻣﺎن
از ﭼﮫ ای ﻛل ﺑﺎ ﻛﻼن آﻣﯾﺧﺗﯽ؟
از ﻗﯾﺎﺳش ﺧﻧده آﻣد ﺧﻠق را
ﻛﺎر ﭘﺎﻛﺎن را ﻗﯾﺎس از ﺧود ﻣﮕﯾر
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ،زﯾن ﺳﺑب ﮔﻣراه ﺷد
* اﺷﻘﯾﺎ را دﯾده ﺑﯾﻧﺎ ﻧﺑود
ھﻣﺳری ﺑﺎ اﻧﺑﯾﺎ ﺑرداﺷﺗﻧد
ﮔﻔﺗﮫ اﯾﻧك :ﻣﺎ ﺑﺷر اﯾﺷﺎن ﺑﺷر
اﯾن ﻧداﻧﺳﺗﻧد اﯾﺷﺎن از ﻋﻣﯽ
ھر دو ﮔون زﻧﺑور ﺧوردﻧد از ﻣﺣل
ھر دو ﮔون آھو ﮔﯾﺎ ﺧوردﻧد و آب
ھر دو ﻧﯽ ﺧوردﻧد از ﯾك آب ﺧَر
ﺻد ھزاران اﯾن ﭼﻧﯾن اﺷﺑﺎه ﺑﯾن
اﯾن ﺧورد ،ﮔردد ﭘﻠﯾدی زو ﺟدا
اﯾن ﺧورد ،زاﯾد ھﻣﮫ ﺑﺧل و ﺣﺳد
اﯾن زﻣﯾن ﭘﺎك و ،آن ﺷورﺳت و ﺑد
ھر دو ﺻورت ﮔر ﺑﮭم ﻣﺎﻧد رواﺳت
ﺟز ﻛﮫ ﺻﺎﺣب ذوق ،ﻛﮫ ﺷﻧﺎﺳد ﺑﯾﺎب؟
* ﺟز ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ذوق ،ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳد طﻌوم؟
ﺳﺣر را ﺑﺎ ﻣﻌﺟزه ﻛرده ﻗﯾﺎس
ﺳﺎﺣران ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ از اﺳﺗﯾزه را
زﯾن ﻋﺻﺎ ،ﺗﺎ آن ﻋﺻﺎ ﻓرﻗﯾﺳت ژرف
ﻟﻌﻧﺔ ﷲ ،اﯾن ﻋﻣل را در ﻗﻔﺎ
ﻛﺎﻓران اﻧدر ﻣری ﺑوزﯾﻧﮫ طﺑﻊ
ھر ﭼﮫ ﻣردم ﻣﯾﻛﻧد ﺑوزﯾﻧﮫ ھم
او ﮔﻣﺎن ﺑرده ﻛﮫ ﻣن ﮐردم ﭼو او
اﯾن ﻛﻧد از اﻣر و ،آن ﺑﮭر ﺳﺗﯾز
آن ﻣﻧﺎﻓق ﺑﺎ ﻣواﻓق در ﻧﻣﺎز
در ﻧﻣﺎز و روزه و ﺣﺞ و زﻛﺎت
ﻣوﻣﻧﺎن را ﺑرد ﺑﺎﺷد ﻋﺎﻗﺑت
ﮔر ﭼﮫ ھر دو ﺑر ﺳر ﯾك ﺑﺎزﯾﻧد

ﻛﮫ زدم ﻣن ﺑر ﺳر آن ﺧوش زﺑﺎن
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑد ﻧطق ﻣرغ ﺧوﯾش را
ﺑر دﻛﺎن ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑُد ﻧوﻣﯾدوار
ﮐﺎی ﻋﺟب ،اﯾن ﻣرغ ﮐﯽ آﯾد ﺑﮕﻔت ؟
واز ﺗﻌﺟب ،ﻟب ﺑدﻧدان ﻣﯾﮕرﻓت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﻛﺎﻧدر آﯾد او ﺳﺧن
ﭼﺷم او را ﺑﺎ ﺻور ﻣﯾﮑرد ﺟﻔت
ﺑﺎ ﺳر ﺑﯽ ﻣو ،ﭼو ﭘﺷت طﺎس و طﺷت
ﺑﺎﻧﮓ ﺑر دروﯾش ﺑر زد :ﮐﺎﯾﻔﻼن
ﺗو ﻣﮕر از ﺷﯾﺷﮫ روﻏن رﯾﺧﺗﯽ؟
ﻛو ﭼو ﺧود ﭘﻧداﺷت ﺻﺎﺣب دﻟق را
ﮔر ﭼﮫ ﻣﺎﻧد در ﻧوﺷﺗن ﺷﯾر و ،ﺷﯾر
ﻛم ﻛﺳﯽ ز اﺑدال ﺣق آﮔﺎه ﺷد
ﻧﯾﮏ و ﺑد در دﯾدﺷﺎن ﯾﮑﺳﺎن ﻧﻣود
اوﻟﯾﺎ را ھﻣﭼو ﺧود ﭘﻧداﺷﺗﻧد
ﻣﺎ و اﯾﺷﺎن ﺑﺳﺗﮥ ﺧواﺑﯾم و ﺧَور
ھﺳت ﻓرﻗﯽ در ﻣﯾﺎن ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎ
ﻟﯾك ﺷد زآن ﻧﯾش و ،زﯾن دﯾﮕر ﻋﺳل
زﯾن ﯾﻛﯽ ﺳرﮔﯾن ﺷد و ،زآن ﻣﺷك ﻧﺎب
اﯾن ﯾﻛﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ،آن ﭘر از ﺷﻛر
ﻓرﻗﺷﺎن ،ھﻔﺗﺎد ﺳﺎﻟﮫ راه ﺑﯾن
آن ﺧورد ،ﮔردد ھﻣﮫ ﻧور ﺧدا
و آن ﺧورد ،زاﯾد ھﻣﮫ ﻧور اﺣد
اﯾن ﻓرﺷﺗﮥ ﭘﺎك و ،آن دﯾو اﺳت و دد
ب ﺷﯾرﯾن را ﺻﻔﺎﺳت
ب ﺗﻠﺦ و آ ِ
آ ِ
او ﺷﻧﺎﺳد آب ﺧوش از ﺷوره آب
ﺷﮭد را ﻧﺎﺧورده ،ﮐﯽ داﻧد ز ﻣوم؟
ھر دو را ﺑر ﻣﻛر ﭘﻧدارد اﺳﺎس
ﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﭼون ﻋﺻﺎی او ﻋﺻﺎ
زﯾن ﻋﻣل ﺗﺎ آن ﻋﻣل ،راھﯽ ﺷﮕرف
رﺣﻣﺔ ﷲ ،آن ﻋﻣل را در وﻓﺎ
آﻓﺗﯽ آﻣد درون ﺳﯾﻧﮫ طﺑﻊ
آن ﻛﻧد ﻛز ﻣرد ﺑﯾﻧد دم ﺑﮫ دم
ﻓرق را ﻛﯽ داﻧد آن اﺳﺗﯾزه ﺧو؟
ﺑر ﺳر اﺳﺗﯾزه روﯾﺎن ﺧﺎك رﯾز
از ﭘﯽ اﺳﺗﯾزه آﯾد ،ﻧﯽ ﻧﯾﺎز
ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓق ﻣوﻣﻧﺎن در ﺑرد و ﻣﺎت
ﺑر ﻣﻧﺎﻓق ،ﻣﺎت اﻧدر آﺧرت
ﻟﯾﮏ ﺑﺎ ھم ﻣروزی و رازﯾﻧد
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ھر ﯾﻛﯽ ﺳوی ﻣﻘﺎم ﺧود رود
ﻣوﻣﻧش ﮔوﯾﻧد ﺟﺎﻧش ﺧوش ﺷود
ﻧﺎم آن ﻣﺣﺑوب ،از ذات وی اﺳت
ﻣﯾم و واو و ﻣﯾم و ﻧون ﺗﺷرﯾف ﻧﯾﺳت
ﮔر ﻣﻧﺎﻓق ﺧواﻧﯾش ،اﯾن ﻧﺎم دون
ﮔرﻧﮫ اﯾن ﻧﺎم اﺷﺗﻘﺎق دوزخ اﺳت
زﺷﺗﯽ اﯾن ﻧﺎم ﺑد ،از ﺣرف ﻧﯾﺳت
ﺣرف ،ظرف آﻣد ،در او ﻣﻌﻧﯽ ﭼو آب
ﺑﺣر ﺗﻠﺦ و ﺑﺣر ﺷﯾرﯾن در ﺟﮭﺎن
واﻧﮕﮫ اﯾن ھر دو ،ز ﯾك اﺻﻠﯽ روان
زر ﻗﻠب و زر ﻧﯾﻛو در ﻋﯾﺎر
ھر ﻛﮫ را در ﺟﺎن ﺧدا ﺑﻧﮭد ﻣﺣك
* آﻧﭼﮫ ﮔﻔت :اﺳﺗﻔت ﻗﻠﺑﮏ ﻣﺻطﻔﯽ
در دھﺎن ِ زﻧده ﺧﺎﺷﺎك ار ﺟﮭد
ﺧﺎﺷﺎك ُﺧرد
در ھزاران ﻟﻘﻣﮫ ﯾك
ِ
ﺣس دﻧﯾﺎ ،ﻧردﺑﺎن اﯾن ﺟﮭﺎن
ﺻﺣت اﯾن ﺣس ،ﺑﺟوﺋﯾد از طﺑﯾب
ﺻﺣت اﯾن ﺣس ز ﻣﻌﻣوری ﺗن
ﺷﺎ ِه ﺟﺎن ،ﻣر ﺟﺳم را وﯾران ﻛﻧد
ای ﺧﻧﮏ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭر ﻋﺷق و ﺣﺎل
ﻛرد وﯾران ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭر ﮔﻧﺞ زر
آب را ﺑُﺑرﯾد و ﺟو را ﭘﺎك ﻛرد
ﭘوﺳت را ﺑﺷﻛﺎﻓت ،ﭘﯾﻛﺎن را ﻛﺷﯾد
ﻗﻠﻌﮫ وﯾران ﻛرد و از ﻛﺎﻓر ِﺳﺗد
ﻛﺎر ﺑﯾﭼون را ﻛﮫ ﻛﯾﻔﯾت ﻧﮭد؟
ﮔﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﻧﻣﺎﯾد و ،ﮔﮫ ﺿد اﯾن
* ﮐﺎﻣﻼن ﮐز ِﺳ ّر ﺗﺣﻘﯾق آﮔﮭﻧد
ﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﯾران ﻛﮫ ﭘﺷﺗش ﺳوی اوﺳت
آن ﯾﻛﯽ را روی او ﺷد ﺳوی دوﺳت
روی ھر ﯾك ﻣﯾﻧﮕر ﻣﯾدار ﭘﺎس
* دﯾدن داﻧﺎ ﻋﺑﺎدت ،اﯾن ﺑود
ﭼون ﺑﺳﯽ اﺑﻠﯾس آدم روی ھﺳت
ﺑﺎﻧﮓ ﺻﻔﯾر
زاﻧﻛﮫ ﺻﯾﺎد آورد
ِ
ﺑﺷﻧود آن ﻣرغ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﻧس ﺧوﯾش
ﺣرف دروﯾﺷﺎن ﺑدزدد ﻣر ِد دون
ﻛﺎر ﻣردان روﺷﻧﯽ و ﮔرﻣﯽ اﺳت
ﺷﯾر ﭘﺷﻣﯾن از ﺑرای ﻛد ﻛﻧﻧد
ﺑو ﻣﺳﯾﻠم را ﻟﻘب ﻛذاب ﻣﺎﻧد
آن ﺷراب ﺣق ﺧﺗﺎﻣش ﻣﺷك ﻧﺎب

ھر ﯾﻛﯽ ﺑر وﻓق ﻧﺎم ﺧود رود
ور ﻣﻧﺎﻓق ﺗﻧد و ﭘر آﺗش ﺷود
ﻧﺎم اﯾن ﻣﺑﻐوض ،ز آﻓﺎت وی اﺳت
ﻟﻔظ ﻣوﻣن ﺟز ﭘﯽ ﺗﻌرﯾف ﻧﯾﺳت
ھﻣﭼو ﻛژدم ﻣﯽ ﺧﻠد در اﻧدرون
ﭘس ﭼرا در وی ﻣذاق دوزخ اﺳت؟
ﺗﻠﺧﯽ آن آب ﺑﺣر ،از ظرف ﻧﯾﺳت
ﺑﺣر ﻣﻌﻧﯽ ِﻋ ْﻧدَه ُ أ ُ ﱡم اﻟﻛﺗﺎب
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑَ ْرزَ ٌ
خ ﻻ ﯾﺑﻐﯾﺎن
درﮔذر زﯾن ھر دو رو ﺗﺎ اﺻل آن
ﺑﯽ ﻣﺣك ھرﮔز ﻧداﻧﯽ ز اﻋﺗﺑﺎر
ھر ﯾﻘﯾن را ﺑﺎز داﻧد او ز ﺷك
آن ﮐﺳﯽ داﻧد ،ﮐﮫ ﭘُر ﺑود از وﻓﺎ
آﻧﮕﮫ آراﻣد ﻛﮫ ﺑﯾروﻧش ﻧﮭد
ﭼون در آﻣد ،ﺣس زﻧده ﭘﯽ ﺑﺑرد
ﺣس ﻋﻘﺑﺎ ،ﻧردﺑﺎن آﺳﻣﺎن
ﺻﺣت آن ﺣس ﺑﺟوﺋﯾد از ﺣﺑﯾب
ﺻﺣت آن ﺣس ز ﺗﺧرﯾب ﺑدن
ﺑﻌد وﯾراﻧﯾش آﺑﺎدان ﻛﻧد
ﺑذل ﮐرد او ﺧﺎن و ﻣﺎن و ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل
وز ھﻣﺎن ﮔﻧﺟش ﻛﻧد ﻣﻌﻣورﺗر
ﺑﻌد از آن در ﺟو روان ﻛرد آب ﺧَورد
ﭘوﺳت ﺗﺎزه ﺑﻌد از آﺗش ﺑردﻣﯾد
ﺑﻌد از آن ﺑر ﺳﺎﺧﺗش ﺻد ﺑرج و ﺳد
اﯾن ﻛﮫ ﮔﻔﺗم ھم ﺿرورت ﻣﯾدھد
ﺟز ﻛﮫ ﺣﯾراﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﻛﺎر دﯾن
ﺑﯾﺧود و ﺣﯾران و ﻣﺳت و واﻟﮫ اﻧد
ت دوﺳت
ﺑل ُﭼﻧﺎن ﺣﯾران ﮐﮫ ﻏرق و ﻣﺳ ِ
وﯾن ﯾﻛﯽ را روی او ﺧود روی دوﺳت
ﺑو ﻛﮫ ﮔردی ﺗو ز ﺧدﻣت رو ﺷﻧﺎس
ﻓﻘﺢ اﺑواب ﺳﻌﺎدت ،اﯾن ﺑود
ﭘس ﺑﮫ ھر دﺳﺗﯽ ﻧﺷﺎﯾد داد دﺳت
ﺗﺎ ﻓرﯾﺑد ﻣرغ را ،آن ﻣرغ ﮔﯾر
از ھوا آﯾد ﺑﯾﺎﺑد دام و ﻧﯾش
ﺗﺎ ﺑﺧواﻧد ﺑر ﺳﻠﯾﻣﯽ زان ﻓﺳون
ﻛﺎر دوﻧﺎن ﺣﯾﻠﮫ و ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ اﺳت
ﺑو ﻣﺳﯾﻠم را ﻟﻘب اﺣﻣد ﻛﻧﻧد
ﻣر ﻣﺣﻣد را اوﻟو اﻻﻟﺑﺎب ﻣﺎﻧد
ﺑﺎده را ﺧﺗﻣش ﺑود ،ﮔﻧد و ﻋذاب

 .12داﺳﺗﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭودان ﻛﮫ ﻧﺻراﻧﯾﺎن را ﻣﯽ ﻛﺷت از ﺑﮭر ﺗﻌﺻب ﻣﻠت ﺧود و ﺣﮑﺎﯾت آن اﺳﺗﺎد و
ﺷﺎﮔرد
دﺷﻣن ﻋﯾﺳﯽ و ﻧﺻراﻧﯽ ﮔداز
ﺑود ﺷﺎھﯽ در ﺟﮭودان ظﻠم ﺳﺎز
12.1
ﺟﺎن ﻣوﺳﯽ او و ،ﻣوﺳﯽ ﺟﺎن او
ﻋﮭد ﻋﯾﺳﯽ ﺑود و ﻧوﺑت آن او
12.2
آن دو دﻣﺳﺎز ﺧداﺋﯽ را ﺟدا
ﺷﺎ ِه اﺣول ﻛرد در راه ﺧدا
12.3
رو ﺑرون آر از وﺛﺎق آن ﺷﯾﺷﮫ را
ﮔﻔت اﺳﺗﺎد اﺣوﻟﯽ را ،ﻛﺎﻧدرآ
12.4
ﺷﯾﺷﮫ ﭘﯾش ﭼﺷم او دو ﻣﯾﻧﻣود
* ﭼون درون ﺧﺎﻧﮫ اﺣول رﻓت زود
12.5
ﭘﯾش ﺗو آرم؟ ﺑﻛن ﺷرح ﺗﻣﺎم
ﮔﻔت اﺣول :زان دو ﺷﯾﺷﮫ ﻣن ﻛدام
12.6
اﺣوﻟﯽ ﺑﮕذار و اﻓزون ﺑﯾن ﻣﺷو
ﮔﻔت اﺳﺗﺎد :آن دو ﺷﯾﺷﮫ ﻧﯾﺳت ،رو
12.7
ﮔﻔت اﺳﺗﺎ :زان دو ﯾك را ﺑر ﺷﻛن
ﮔﻔت :ای اﺳﺗﺎ ﻣرا طﻌﻧﮫ ﻣزن
12.8
ﻣرد اﺣول ﮔردد از ﻣﯾﻼن و ﺧﺷم
ﭼون ﯾﻛﯽ ﺑﺷﻛﺳت ھر دو ﺷد ز ﭼﺷم
12.9
ﭼون ﺷﻛﺳت آن ﺷﯾﺷﮫ را ،دﯾﮕر ﻧﺑود
ﺷﯾﺷﮫ ﯾك ﺑود و ﺑﮫ ﭼﺷﻣش دو ﻧﻣود
12.10
ز اﺳﺗﻘﺎﻣت روح را ﻣﺑدل ﻛﻧد
ﺧﺷم و ﺷﮭوت ،ﻣرد را اﺣول ﻛﻧد
12.11
ﺻد ﺣﺟﺎب از دل ﺑﮫ ﺳوی دﯾده ﺷد
ﭼون ﻏرض آﻣد ،ھﻧر ﭘوﺷﯾده ﺷد
12.12
ﻛﯽ ﺷﻧﺎﺳد ظﺎﻟم از ﻣظﻠوم زار؟
ﭼون دھد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮫ دل رﺷوت ﻗرار
12.13
ﮔﺷت اﺣول ،ﻛﺎﻻﻣﺎن ﯾﺎ رب اﻣﺎن
ﺷﺎه از ﺣﻘد ﺟﮭوداﻧﮫ ﭼﻧﺎن
12.14
ﻛﮫ ﭘﻧﺎھم دﯾن ﻣوﺳﯽ را و ﭘﺷت
ﺻد ھزاران ﻣوﻣن و ﻣظﻠوم ﻛﺷت
12.15
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

 .13ﺣﮑﺎﯾت وزﯾر ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﮑر او در ﺗﻔرﯾق ﺗرﺳﺎﯾﺎن
ﻛﺎو ﺑر آب از ﻣﻛر ﺑر ﺑﺳﺗﯽ ﮐره
ﺷﮫ وزﯾری داﺷت رھزن ﻋﺷوه ِده
دﯾن ﺧود را از ﻣﻠك ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧﻧد
ﮔﻔت :ﺗرﺳﺎﯾﺎن ﭘﻧﺎه ﺟﺎن ﻛﻧﻧد
ﮐم ُﮐش اﯾﺷﺎن را و دﺳت از ﺧون ﺑﺷو
* ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﮔﻔت :ای ﺷﮫ اﺳرار ﺟو
دﯾن ﻧدارد ﺑوی ،ﻣﺷك و ﻋود ﻧﯾﺳت
ﻛم ﻛش اﯾﺷﺎن را ﻛﮫ ﻛﺷﺗن ﺳود ﻧﯾﺳت
ظﺎھرش ﺑﺎ ﺗوﺳت و ﺑﺎطن ﺑر ﺧﻼف
ِﺳر ،ﭘﻧﮭﺎن اﺳت اﻧدر ﺻد ﻏﻼف
ﭼﺎرۀ آن ﻣﻛر و آن ﺗزوﯾر ﭼﯾﺳت؟
ﺷﺎه ﮔﻔﺗش :ﭘس ﺑﮕو ﺗدﺑﯾر ﭼﯾﺳت؟
ﻧﯽ ھوﯾدا دﯾن و ،ﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﺋﯽ
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧد در ﺟﮭﺎن ﻧﺻراﻧﺋﯽ

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

 .14ﺗﻠﺑﯾس اﻧدﯾﺷﯾدن وزﯾر ﺑﺎ ﻧﺻﺎری و ﻣﮑر او
ﺑﯾﻧﯽ ام ﺑﺷﻛﺎف و ﻟب ،از ﺣﻛم ﻣر
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ﮔوش و دﺳﺗم را ﺑﺑر
ﺗﺎ ﺑﺧواھد ﯾك ﺷﻔﺎﻋﺗﮕر ﻣرا
ﺑﻌد از آن ،در زﯾر دار آور ﻣرا
ﺑر ﺳر راھﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﺎر ﺳو
ﺑر ﻣﻧﺎدﯾﮕﺎه ﻛن ،اﯾن ﻛﺎر ﺗو
ﺗﺎ در اﻧدازم ﺑر اﯾﺷﺎن ﺻد ﻓﺗور
آﻧﮕﮭم از ﺧود ﺑران ﺗﺎ ﺷﮭر دور
ﮐﺎر اﯾﺷﺎن ،ﺳر ﺑﺳر ﺷورﯾده ﮔﯾر
* ﭼون ﺷوﻧد آﻧﻘوم از ﻣن دﯾن ﭘذﯾر
ﮐﺎھﻧﺎن ،ﺧﯾره ﺷوﻧد اﻧدر ﻓﻧم
* در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﻓﺗﻧﮫ و ﺷور اﻓﮑﻧم
آن ﻧﻣﯾﺂﯾد ﮐﻧون اﻧدر ﺑﯾﺎن
* آﻧﭼﮫ ﺧواھم ﮐرد ﺑﺎ ﻧﺻراﻧﯾﺎن
دام دﯾﮕر ﮔون ﻧﮭم در ﭘﯾﺷﺷﺎن
* ﭼون ﺷﻣﺎرﻧدم اﻣﯾن و رازدان
واﻧدر اﯾﺷﺎن اﻓﮑﻧم ،ﺻد دﻣدﻣﮫ
* واز ﺣﯾل ﺑﻔرﯾﺑم اﯾﺷﺎن را ھﻣﮫ
ﺑر زﻣﯾن رﯾزﻧد ،ﮐوﺗﮫ ﺷد ﺳﺧن
* ﺗﺎ ﺑدﺳت ﺧوﯾش ،ﺧون ﺧوﯾﺷﺗن

ای ﺧدای ،ای راز دان ،ﻣﯾداﻧﯽ ام
وز ﺗﻌﺻب ﻛرد ﻗﺻد ﺟﺎن ﻣن
آﻧﭼﮫ دﯾن اوﺳت ،ظﺎھر آن ﻛﻧم
ﻣﺗﮭم ﺷد ﭘﯾش ﺷﮫ ﮔﻔﺗﺎر ﻣن
از دل ﻣن ،ﺗﺎ دل ﺗو روزن اﺳت
ﺣﺎل دﯾدم ،ﮐﯽ ﻧﯾوﺷم ﻗﺎل ﺗو؟
او ﺟﮭوداﻧﮫ ﺑﻛردی ﭘﺎره ام
ﺻد ھزاران ﻣﻧﺗش ﺑر ﺟﺎن ﻧﮭم
واﻗﻔم ﺑر ﻋﻠم دﯾﻧش ،ﻧﯾك ﻧﯾك
در ﻣﯾﺎن ﺟﺎھﻼن ﮔردد ھﻼك
ﮔﺷﺗﮫ اﯾم اﯾن دﯾن ﺣق را رھﻧﻣﺎ
ﺗﺎ ﺑﮫ ُزﻧّﺎر اﯾن ﻣﯾﺎن را ﺑﺳﺗﮫ اﯾم
ﺑﺷﻧوﯾد اﺳرار ﻛﯾش او ﺑﮫ ﺟﺎن
ﺳر ﻧﮭﻧدم ،ﺟﻣﻠﮫ ﺟوﯾﻧد اھﺗدا
از دﻟش اﻧدﯾﺷﮫ را ﮐﻠﯽ ﺑﺑرد
ﺧﻠق ﺣﯾران ﻣﺎﻧده زان راز ﻧﮭﻔت
ﺗﺎ ﮐﮫ واﻗف ﺷد ز ﺣﺎﻟش ﻣرد و زن
ﻛرد در دﻋوت ﺷروع ،او ﺑﻌد از آن
ﻣﯾﺷدﻧد اﻧدر ﻏم او اﺷﮑﺑﺎر
از ﺣﺳد ﻣﯾﺧﯾزد اﯾﻧﮭﺎ ﺳر ﺑﺳر

14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19
14.20
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26
14.27
14.28
14.29
14.30

ﭘس ﺑﮕوﯾم :ﻣن ﭘﺳر ِ ﻧﺻراﻧﯾم
ﺷﺎه واﻗف ﮔﺷت از اﯾﻣﺎن ﻣن
ﺧواﺳﺗم ﺗﺎ دﯾن ز ﺷﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧم
ﺷﺎه ﺑوﺋﯽ ﺑرد از اﺳرار ﻣن
ﮔﻔت :ﮔﻔت ﺗو ﭼو در ﻧﺎن ﺳوزن اﺳت
ﻣن از آن روزن ﺑدﯾدم ﺣﺎل ﺗو
ﮔر ﻧﺑودی ﺟﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﭼﺎره ام
ﺑﮭر ﻋﯾﺳﯽ ﺟﺎن ﺳﭘﺎرم ،ﺳر دھم
ﺟﺎن درﯾﻐم ﻧﯾﺳت از ﻋﯾﺳﯽ ،وﻟﯾك
ﺣﯾف ﻣﯾﺂﯾد ﻣرا ،ﻛﺎن دﯾن ﭘﺎك
ﺷﻛر ﯾزدان را و ﻋﯾﺳﯽ را ،ﻛﮫ ﻣﺎ
واز ﺟﮭودی ،واز ﺟﮭودان ،رﺳﺗﮫ اﯾم
دور ،دور ﻋﯾﺳﯽ اﺳت ،ای ﻣردﻣﺎن
* ﭼون ﺷﻣﺎرﻧدم اﻣﯾن و ﻣﻘﺗدا
ﭼون وزﯾر آن ﻣﮑر را ﺑر ﺷﮫ ﺷﻣرد
ﻛرد ﺑﺎ وی ﺷﺎه ،آن ﻛﺎری ﻛﮫ ﮔﻔت
* ﮐرد رﺳواﯾش ﻣﯾﺎن اﻧﺟﻣن
راﻧد او را ﺟﺎﻧب ﻧﺻراﻧﯾﺎن
* ﭼون ﭼﻧﯾن دﯾدﻧد ﺗرﺳﺎﯾﺎﻧش ،زار
* ﺣﺎل ﻋﺎﻟم اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ،ای ﭘﺳر

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17

 .15ﺟﻣﻊ آﻣدن ﻧﺻﺎری ﺑﺎ وزﯾر و راز ﮔﻔﺗن او ﺑﺎ اﯾﺷﺎن
اﻧدك اﻧدك ﺟﻣﻊ ﺷد در ﻛوی او
ﺻد ھزاران ﻣرد ﺗرﺳﺎ ﺳوی او
ﺳر اﻧﮑﻠﯾون وُ ،زﻧّﺎر و ﻧﻣﺎز
او ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻛرد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ راز
ّ
داﺋﻣﺎ ز اﻓﻌﺎل و اﻗوال ﻣﺳﯾﺢ
* او ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮑرد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻓﺻﯾﺢ
ﻟﯾك در ﺑﺎطن ،ﺻﻔﯾر و دام ﺑود
او ﺑﮫ ظﺎھر واﻋظ اﺣﻛﺎم ﺑود
ﻣﻠﺗﻣس ﺑودﻧد ﻣﻛر ﻧﻔس ﻏول
ﺑﮭر اﯾن ﺑﻌﺿﯽ ﺻﺣﺎﺑﮫ از رﺳول
در ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎ و در اﺧﻼص ﺟﺎن
ﻛﺎو ﭼﮫ آﻣﯾزد ز اﻏراض ﻧﮭﺎن؟
ﻋﯾب ﺑﺎطن را ﺑﺟﺳﺗﻧدی ،ﻛﮫ ﻛو؟
ﻓﺿل ظﺎھر را ﻧﺟﺳﺗﻧدی از او
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾدﻧد ﭼون ﮔل از ﻛرﻓس
ﻣو ﺑﮫ ﻣو و ذره ذره ﻣﻛر ﻧﻔس
ﺗﺎ ﺑدان ﺷد وﻋظ ﺗذﮐﯾرش ﺣﺳن
* ﮔﻔت زان ﻓﺻﻠﯽ ﺣذﯾﻔﮫ ﺑﺎ ﺣﺳن
ﺧﯾره ﮔﺷﺗﻧدی در آن وﻋظ و ﺑﯾﺎن
* ﻣوﺷﮑﺎﻓﺎن ﺻﺣﺎﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎن
ﺧود ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻗوت ﺗﻘﻠﯾد ﻋﺎم ؟
دل ﺑدو دادﻧد ﺗرﺳﺎﯾﺎن ﺗﻣﺎم
ﻧﺎﯾب ﻋﯾﺳﯾش ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﻧد
در درون ﺳﯾﻧﮫ ِﻣﮭرش ﻛﺎﺷﺗﻧد
ای ﺧدا ﻓرﯾﺎد رس ،ﻧﻌم اﻟﻣﻌﯾن
او ﺑﮫ ﺳر دﺟﺎل ﯾك ﭼﺷم ﻟﻌﯾن
ﻣﺎ ﭼو ﻣرﻏﺎن ﺣرﯾص ﺑﯽ ﻧوا
ﺻد ھزاران دام و داﻧﺳت ،ای ﺧدا
ھر ﯾﻛﯽ ﮔر ﺑﺎز و ﺳﯾﻣرﻏﯽ ﺷوﯾم
دﻣﺑدم ﭘﺎ ﺑﺳﺗﮥ دام ﻧوﯾم
ﺳوی داﻣﯽ ﻣﯾروﯾم ای ﺑﯽ ﻧﯾﺎز
ﻣﯾرھﺎﻧﯽ ھر دﻣﯽ ﻣﺎ را و ﺑﺎز
ﮔﻧدم ﺟﻣﻊ آﻣده ﮔم ﻣﯾﻛﻧﯾم
ﻣﺎ در اﯾن اﻧﺑﺎر ﮔﻧدم ﻣﯾﻛﻧﯾم
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ﻣﯽ ﻧﯾﻧدﯾﺷﯾم آﺧر ﻣﺎ ﺑﮫ ھوش
ﻣوش ﺗﺎ اﻧﺑﺎر ﻣﺎ ﺣﻔره زدﺳت
ﺷر ﻣوش ﻛن
اول ای ﺟﺎن ،دﻓﻊ ّ
ﺑﺷﻧو از اﺧﺑﺎر آن ﺻدر اﻟﺻدور
ﮔر ﻧﮫ ﻣوش دزد در اﻧﺑﺎر ﻣﺎﺳت
رﯾزه رﯾزه ﺻدق ھر روزه ،ﭼرا
ﺑس ﺳﺗﺎرۀ آﺗش از آھن ﺟﮭﯾد
ﻟﯾك در ظﻠﻣت ﯾﻛﯽ دزدی ﻧﮭﺎن
ﻣﯽ ُﻛﺷد اﺳﺗﺎرﮔﺎن را ﯾك ﺑﮫ ﯾك
ﭼون ﻋﻧﺎﯾﺎﺗت ﺷود ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﯾم
ﮔر ھزاران دام ﺑﺎﺷد ھر ﻗدم
ھر ﺷﺑﯽ از دام ﺗن ،ارواح را
ﻣﯾرھﻧد ارواح ھر ﺷب زﯾن ﻗﻔس
ﺷب ز زﻧدان ﺑﯽ ﺧﺑر زﻧداﻧﯾﺎن
ﻧﯽ ﻏم و اﻧدﯾﺷﮥ ﺳود و زﯾﺎن

ﻛﯾن ﺧﻠل در ﮔﻧدم اﺳت از ﻣﻛر ﻣوش
وز ﻓﻧش اﻧﺑﺎر ﻣﺎ وﯾران ﺷدﺳت
واﻧﮕﮫ اﻧدر ﺟﻣﻊ ﮔﻧدم ﺟوش ﻛن
ﻻ ﺻﻼة ﺗ ّم اﻻ ﺑﺎﻟﺣﺿور
ﮔﻧدم اﻋﻣﺎل ﭼل ﺳﺎﻟﮫ ﻛﺟﺎﺳت ؟
ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﻧﺎﯾد در اﯾن اﻧﺑﺎر ﻣﺎ ؟
وآن دل ﺳوزﯾده ﭘذرﻓت و ﻛﺷﯾد
ﻣﯽ ﻧﮭد اﻧﮕﺷت ﺑر اﺳﺗﺎرﮔﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧﻔروزد ﭼراﻏﯽ از ﻓﻠك
ﮐﯽ ﺑود ﺑﯾﻣﯽ از آن دزد ﻟﺋﯾم ؟
ﭼون ﺗو ﺑﺎ ﻣﺎﯾﯽ ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﻏم
ﻣﯾرھﺎﻧﯽ ،ﻣﯽ َﻛﻧﯽ اﻟواح را
ﻓﺎرﻏﺎن ،ﻧﮫ ﺣﺎﻛم و ﻣﺣﻛوم ﻛس
ﺷب ز دوﻟت ﺑﯽ ﺧﺑر ﺳﻠطﺎﻧﯾﺎن
ﻧﯽ ﺧﯾﺎل اﯾن ﻓﻼن و آن ﻓﻼن

 .16ﺗﻣﺛﯾل ﻣرد ﻋﺎرف و ﺗﻔﺳﯾر ﷲ ﯾﺗوﻓﯽ اﻻﻧﻔس ﺣﯾن ﻣوﺗﮭﺎ اﻟﺦ
ﮔﻔت اﯾزد ھُ ْم ُرﻗُود ٌ ،زﯾن ﻣرم
ﺣﺎل ﻋﺎرف اﯾن ﺑود ﺑﯽ ﺧواب ھم
ﭼون ﻗﻠم در ﭘﻧﺟﮥ ﺗﻘﻠﯾب رب
ﺧﻔﺗﮫ از اﺣوال دﻧﯾﺎ روز و ﺷب
ﻓﻌل ﭘﻧدارد ﺑﮫ ﺟﻧﺑش از ﻗﻠم
آن ﻛﮫ او ﭘﻧﺟﮫ ﻧﺑﯾﻧد در رﻗم
ﺧﻠق را ھم ﺧواب ﺣﺳﯽ در رﺑود
ﺷﻣﮫ ای زﯾن ﺣﺎل ،ﻋﺎرف واﻧﻣود
روﺣﺷﺎن آﺳوده و اﺑداﻧﺷﺎن
رﻓﺗﮫ در ﺻﺣرای ﺑﯾﭼون ﺟﺎﻧﺷﺎن
ھﻧدوی ﺷب را ﺑﮫ ﺗﯾﻎ اﻓﮑﻧد ﺳر
رک روز آﺧر ﭼو ﺑﺎزرﯾن ﺳﭘر
* ﺗُ ِ
ھر ﺗﻧﯽ از روح آﺑﺳﺗن ﺑود
* ﻣﯾل ھر ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺳوی ﺗن ﺑود
ﺟﻣﻠﮫ را در داد و در داور ﻛﺷﯽ
از ﺻﻔﯾری ،ﺑﺎز دام اﻧدر ﻛﺷﯽ
ﮐرﮐس زرﯾن ﮔردون ﭘر زﻧد
* ﭼوﻧﮑﮫ ﻧور ﺻﺑﺣدم ﺳر ﺑر زﻧد
ﺟﻣﻠﮫ را در ﺻورت آرد زان دﯾﺎر
ﺻﺑﺎح ،اﺳراﻓﯾل وار
اﻹ ْ
ﻓﺎ ِﻟ ُق ْ ِ
ھر ﺗﻧﯽ را ﺑﺎز آﺑﺳﺗن ﻛﻧد
روﺣﮭﺎی ﻣﻧﺑﺳط را ﺗن ﻛﻧد
ﺳر "اﻟﻧوم اخ اﻟﻣوت" اﺳت اﯾن
اﺳب ﺟﺎﻧﮭﺎ را ﻛﻧد ﻋﺎری ز زﯾن
ﺑر ﻧﮭد ﺑر ﭘﺎﯾﺷﺎن ﺑﻧد دراز
ﻟﯾك ﺑﮭر آن ﻛﮫ روز آﯾﻧد ﺑﺎز
و از ﭼراﮔﺎه آردش در زﯾر ﺑﺎر
ﺗﺎ ﻛﮫ روزش واﻛﺷد زان ﻣرﻏزار
ﺣﻔظ ﻛردی ،ﯾﺎ ﭼو ﻛﺷﺗﯽ ﻧوح را
ﻛﺎش ﭼون اﺻﺣﺎب ﻛﮭف آن روح را
وارھﯾدی اﯾن ﺿﻣﯾر و ﭼﺷم و ﮔوش
ﺗﺎ از اﯾن طوﻓﺎن ﺑﯾداری و ھوش
ﭘﮭﻠوی ﺗو ،ﭘﯾش ﺗو ھﺳت اﯾن زﻣﺎن
ای ﺑﺳﺎ اﺻﺣﺎب ﻛﮭف اﻧدر ﺟﮭﺎن
ُﻣﮭر ﺑر ﭼﺷم اﺳت و ،ﺑر ﮔوﺷت ،ﭼﮫ ﺳود؟

16.17

ﻏﺎر ﺑﺎ ﺗو ،ﯾﺎر ﺑﺎ ﺗو در ﺳرود

16.18

* ﺑﺎز دان ،ﮐز ﭼﯾﺳت اﯾن روﭘوﺷﮭﺎ؟

17.1

 .17ﺳوال ﮐردن ﺧﻠﯾﻔﮫ از ﻟﯾﻠﯽ و ﺟواب دادن ﻟﯾﻠﯽ او را
ﻛز ﺗو ﻣﺟﻧون ﺷد ﭘرﯾﺷﺎن و ﻏوی ؟
ﮔﻔت ﻟﯾﻠﯽ را ﺧﻠﯾﻔﮫ :ﻛﺎن ﺗوﺋﯽ؟

ﺧﺗم ﺣق ﺑر ﭼﺷم ھﺎ و ﮔوﺷﮭﺎ

ﮔﻔت :ﺧﺎﻣش ،ﭼون ﺗو ﻣﺟﻧون ﻧﯾﺳﺗﯽ
ھر دو ﻋﺎﻟم ﺑﯽ ﺧطر ﺑودی ﺗو را
در طرﯾق ﻋﺷق ﺑﯾداری ﺑد اﺳت
ھﺳت ﺑﯾدارﯾش از ﺧواﺑش ﺑﺗر
ﻣﺳت ﻏﻔﻠت ،ﻋﯾن ھﺷﯾﺎرﯾش ﺑﮫ
ھﺳت ﺑﯾداری ﭼو درﺑﻧدان ﻣﺎ
ﺧوف زوال
واز زﯾﺎن و ،ﺳود و ،از
ِ
ﻧﯽ ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن راه ﺳﻔر
دارد اوﻣﯾد و ،ﻛﻧد ﺑﺎ او ﻣﻘﺎل
آﻧﺧﯾﺎﻟش ﮔردد او را ﺻد وﺑﺎل
ﭘس ز ﺷﮭوت رﯾزد او ﺑﺎ دﯾو آب
او ﺑﮫ ﺧوﯾش آﻣد ،ﺧﯾﺎل از وی ﮔرﯾﺧت
آه از آن ﻧﻘش ﭘدﯾد ﻧﺎﭘدﯾد
ﻣﯾدود ﺑر ﺧﺎك ،ﭘران ﻣرغ وش
ﻣﯾدود ﭼﻧدان ﻛﮫ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﺷود
ﺑﯽ ﺧﺑر ﻛﮫ اﺻل آن ﺳﺎﯾﮫ ﻛﺟﺎﺳت
ﺗرﻛﺷش ﺧﺎﻟﯽ ﺷود در ﺟﺳت و ﺟو
از دوﯾدن در ﺷﻛﺎر ﺳﺎﯾﮫ ،ﺗﻔت
وارھﺎﻧد از ﺧﯾﺎل و ﺳﺎﯾﮫ اش
ﻣردۀ اﯾن ﻋﺎﻟم و ،زﻧدۀ ﺧدا

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
17.21

از دﮔر ﺧوﺑﺎن ﺗو اﻓزون ﻧﯾﺳﺗﯽ
* دﯾدۀ ﻣﺟﻧون اﮔر ﺑودی ﺗو را
* ﺑﺎﺧودی ﺗو ،ﻟﯾﮏ ﻣﺟﻧون ﺑﯾﺧود اﺳت
ھر ﻛﮫ ﺑﯾدار اﺳت او در ﺧواب ﺗر
ھر ﮐﮫ در ﺧواب اﺳت ،ﺑﯾدارﯾش ﺑﮫ
ﭼون ﺑﮫ ﺣق ﺑﯾدار ﻧﺑود ﺟﺎن ﻣﺎ
ﺟﺎن ھﻣﮫ روز از ﻟﮕدﻛوب ﺧﯾﺎل
ﻧﯽ ﺻﻔﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧدش ،ﻧﯽ ﻟطف و ﻓر
ﺧﻔﺗﮫ آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ او از ھر ﺧﯾﺎل
* ﻧﯽ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ از ﺧﯾﺎل آﯾد ﺑﺣﺎل
دﯾو را ﭼون ﺣور ﺑﯾﻧد او ﺑﮫ ﺧواب
ﭼون ﻛﮫ ﺗﺧم ﻧﺳل را در ﺷوره رﯾﺧت
ﺿﻌف ﺳر ﺑﯾﻧد از آن و ،ﺗن ﭘﻠﯾد
ﻣرغ ﺑر ﺑﺎﻻ ﭘران و ﺳﺎﯾﮫ اش
اﺑﻠﮭﯽ ﺻﯾﺎد آن ﺳﺎﯾﮫ ﺷود
ﺑﯽ ﺧﺑر ﻛﺎن ﻋﻛس آن ﻣرغ ھواﺳت
ﺗﯾر اﻧدازد ﺑﮫ ﺳوی ﺳﺎﯾﮫ او
ﺗرﻛش ﻋﻣرش ﺗﮭﯽ ﺷد ،ﻋﻣر رﻓت
ﺳﺎﯾﮥ ﯾزدان ﭼو ﺑﺎﺷد داﯾﮫ اش
ﺳﺎﯾﮥ ﯾزدان ﺑود ﺑﻧدۀ ﺧدا

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15

 .18در ﺗﺣرﯾص ﻣﺗﺎﺑﻌت وﻟﯽ ﻣرﺷد
ﺗﺎ رھﯽ از آﻓت آﺧر زﻣﺎن
داﻣن او ﮔﯾر زوﺗر ﺑﯽ ﮔﻣﺎن
َﯾف َﻣد ﱠ ِ ّ
ﻛو دﻟﯾل ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺧداﺳت
اﻟظ ﱠل ،ﻧﻘش اوﻟﯾﺎﺳت
ﻛ َ
ب اﻻﻓﻠﯾن ﮔو ﭼون ﺧﻠﯾل
اﻧدر اﯾن وادی ﻣرو ﺑﯽ اﯾن دﻟﯾل
ﻻ أ ُ ِﺣ ﱡ
داﻣن ﺷﮫ ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﺑﺗﺎب
رو ز ﺳﺎﯾﮫ ،آﻓﺗﺎﺑﯽ را ﺑﯾﺎب
از ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺑﭘرس
ره ﻧداﻧﯽ ﺟﺎﻧب اﯾن ﺳور و ﻋُرس
در ﺣﺳد اﺑﻠﯾس را ﺑﺎﺷد ﻏﻠو
ور ﺣﺳد ﮔﯾرد ﺗرا در ره ﮔﻠو
ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺟﻧﮓ دارد از ﺣﺳد
ﻛﺎو ز آدم ﻧﻧﮓ دارد از ﺣﺳد
ای ﺧﻧﮏ آﻧﮑش ،ﺣﺳد ھﻣراه ﻧﯾﺳت
ﻋﻘﺑﮫ ای زﯾن ﺻﻌﺑﺗر در راه ﻧﯾﺳت
از ﺣﺳد آﻟوده ﮔردد ﺧﺎﻧدان
اﯾن ﺟﺳد ﺧﺎﻧﮥ ﺣﺳد آﻣد ﺑدان
ﺑﺎز ِ ﺷﺎھﯽ از ﺣﺳد ﮔردد ﻏراب
* ﺧﺎن و ﻣﺎﻧﮭﺎ از ﺣﺳد ﮔردد ﺧراب
آن ﺟﺳد را ﭘﺎك ﻛرد ﷲ ،ﻧﯾك
ﮔر ﺟﺳد ﺧﺎﻧﮥ ﺣﺳد ﺑﺎﺷد ،وﻟﯾك
ﺟﺳم ِ ﭘُر از ﮐﺑر و ﭘُر ﺣﻘد و رﯾﺎ
* ﯾﺎﻓت ﭘﺎﮐﯽ از ﺟﻧﺎب ﮐﺑرﯾﺎ
َ
ﮔﻧﺞ ﻧور اﺳت ،ار طﻠﺳﻣش ﺧﺎﻛﯽ اﺳت
ط ِ ّﮭرا ﺑَﯾ ِﺗﯽ ،ﺑﯾﺎن ﭘﺎﻛﯽ اﺳت
ز آن ﺣﺳد دل را ﺳﯾﺎھﯾﮭﺎ رﺳد
ﭼون ﻛﻧﯽ ﺑر ﺑﯽ ﺣﺳد ﻣﻛر و ﺣﺳد
ﺧﺎك ﺑر ﺳر ﻛن ﺣﺳد را ،ھﻣﭼو ﻣﺎ
ﺧﺎك ﺷو ﻣردان ﺣق را زﯾر ﭘﺎ
 .19در ﺑﯾﺎن ﺣﺳد ﮐردن وزﯾر ﺟﮭود

ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺎطل ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ ﺑﺎد داد
زھر او در ﺟﺎن ﻣﺳﻛﯾﻧﺎن رﺳد
ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﯽ ﮔوش و ﺑﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻛﻧد
ﺑوی او را ﺟﺎﻧب ﻛوﺋﯽ ﺑرد
ﺑوی آن ﺑوی اﺳت ،ﻛﺎن دﯾﻧﯽ ﺑود
ﻛﻔر ﻧﻌﻣت آﻣد و ﺑﯾﻧﯾش ﺧَورد
ﭘﯾش اﯾﺷﺎن ﻣرده ﺷو ،ﭘﺎﯾﻧده ﺑﺎش
ﺧﻠق را ﺗو ﺑر ﻣﯾﺎور از ﻧﻣﺎز

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

آن وزﯾرك از ﺣﺳد ﺑودش ﻧژاد
ﺑر اﻣﯾد آﻧﻛﮫ از ﻧﯾش ﺣﺳد
ھر ﻛﺳﯽ ﻛﺎو از ﺣﺳد ،ﺑﯾﻧﯽ ﻛﻧد
ﺑﯾﻧﯽ آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ او ﺑوﺋﯽ ﺑرد
ھر ﻛﮫ ﺑوﯾش ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺑود
ﭼون ﻛﮫ ﺑوﺋﯽ ﺑرد و ،ﺷﻛر آن ﻧﻛرد
ﺷﻛر ﻛن ،ﻣر ﺷﺎﻛران را ﺑﻧده ﺑﺎش
ﭼون وزﯾر از ره زﻧﯽ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﺳﺎز

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16

 .20ﻓﮭم ﮐردن ﺣﺎذﻗﺎن ﻧﺻﺎری ،ﻣﮑر وزﯾر را
ﻛرده او از ﻣﻛر در ﻟوزﯾﻧﮫ ﺳﯾر
ﻧﺎﺻﺢ دﯾن ﮔﺷﺗﮫ آن ﻛﺎﻓر وزﯾر
ﻟذﺗﯽ ﻣﯾدﯾد و ،ﺗﻠﺧﯽ ﺟﻔت او
ھر ﻛﮫ ﺻﺎﺣب ذوق ﺑود ،از ﮔﻔت او
در ﺟﻼب ﻗﻧد زھری رﯾﺧﺗﮫ
ﻧﻛﺗﮫ ھﺎ ﻣﯾﮕﻔت او آﻣﯾﺧﺗﮫ
زاﻧﮑﮫ دارد ﺻد ﺑدی در زﯾر او
* ھﺎن ﻣﺷو ﻣﻐرور زان ﮔﻔت ﻧﮑو
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد ﻣرده ،آﻧرا ﻧﯾﺳت ﺟﺎن
* او ﭼو ﺑﺎﺷد زﺷت ،ﮔﻔﺗش زﺷت دان
ﭘﺎره ای از ﻧﺎن ﯾﻘﯾن ﮐﮫ ﻧﺎن ﺑود
ت اﻧﺳﺎن ،ﭘﺎره ای زاﻧﺳﺎن ﺑود
* ﮔﻔ ِ
ﺑر ﻣزاﺑل ھﻣﭼو ﺳﺑزه اﺳت ،اﯾﻔﻼن
* زان ﻋﻠﯽ ﻓرﻣود ﻧَﻘل ﺟﺎھﻼن
ﺑر ﻧﺟﺎﺳت ﺑﯾﺷﮑﯽ ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت
* ﺑر ﭼﻧﺎن ﺳﺑزه ھر آن ﮐو ﺑرﻧﺷﺳت
ﺗﺎ ﻧﻣﺎز ﻓرض او ﻧﺑود ﻋﺑس
* ﺑﺎﯾدش ﺧود را ﺑﺷﺳﺗن از ﺣدث
وز اﺛر ﻣﯾﮕﻔت :ﺟﺎن را ﺳﺳت ﺷو
ظﺎھرش ﻣﯾﮕﻔت :در ره ُﭼﺳت ﺷو
دﺳت و ﺟﺎﻣﮫ ،ﻣﯽ ﺳﯾﮫ ﮔردد ازو
ظﺎھر ﻧﻘره ،ﮔر اﺳﭘﯾد اﺳت و ﻧو
ﺗو ز ﻓﻌل او ﺳﯾﮫ ﻛﺎری ﻧﮕر
آﺗش ار ﭼﮫ ﺳرخ روی اﺳت از ﺷرر
ﻟﯾك ھﺳت از ﺧﺎﺻﯾت ،دزد ﺑﺻر
ﺑرق اﮔر ﭼﮫ ﻧور آﯾد در ﻧظر
ﮔﻔت او در ﮔردن او طوق ﺑود
ھر ﻛﮫ ﺟز آﮔﺎه و ﺻﺎﺣب ذوق ﺑود
ﺷد وزﯾر اﺗﺑﺎع ﻋﯾﺳﯽ را ﭘﻧﺎه
ﻣدت ﺷش ﺳﺎل در ھﺟران ﺷﺎه
ﭘﯾش اﻣر و ﺣﻛم او ﻣﯾﻣرد ﺧﻠق
دﯾن و دل را ﻛل ﺑدو ﺑﺳﭘرد ﺧﻠق
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 .21ﭘﯾﻐﺎم ﺷﺎه ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳوی وزﯾر ﭘر ﺗزوﯾر
ﺷﺎه را ﭘﻧﮭﺎن ﺑدو آراﻣﮭﺎ
در ﻣﯾﺎن ﺷﺎه و او ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎ
ﺗﺎ دھد ﭼون ﺧﺎک ،اﯾﺷﺎن را ﺑﺑﺎد
* آﺧر اﻻﻣر ،از ﺑرای آن ﻣراد
وﻗت آﻣد ،زود ﻓﺎرغ ﻛن دﻟم
ﭘﯾش او ﺑﻧوﺷت ﺷﮫ :ﻛﺎی ﻣﻘﺑﻠم
زﯾن ﻏﻣم آزاد ﮐن ،ﮔر وﻗت ھﺳت
* زاﻧﺗظﺎرم دﯾده و دل ﺑر رھﺳت
ﻛﺎﻓﻛﻧم در دﯾن ﻋﯾﺳﯽ ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ
ﮔﻔت :اﯾﻧك اﻧدر آن ﻛﺎرم ﺷﮭﺎ
ﺣﺎﻛﻣﺎﻧﺷﺎن ده اﻣﯾر و دو اﻣﯾر
ﻗوم ﻋﯾﺳﯽ را ﺑُد اﻧدر دار و ﮔﯾر
ﺑﻧده ﮔﺷﺗﮫ ﻣﯾر ﺧود را از طﻣﻊ
ھر ﻓرﯾﻘﯽ ﻣر اﻣﯾری را ﺗﺑﻊ
ﮔﺷﺗﮫ ﺑﻧد آن وزﯾر ﺑَد ﻧﺷﺎن
اﯾن ده و اﯾن دو اﻣﯾر و ﻗوﻣﺷﺎن
اﻗﺗدای ﺟﻣﻠﮫ ﺑر رﻓﺗﺎر او
اﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﻠﮫ ﺑر ﮔﻔﺗﺎر او
ﺟﺎن ﺑدادی ،ﮔر ﺑدو ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾر
ﭘﯾش او در وﻗت و ﺳﺎﻋت ھر اﻣﯾر
ﻓﺗﻧﮫ ای اﻧﮕﯾﺧت از ﻣﮑر و دھﺎ
* ﭼون زﺑون ﮐرد آن ﺟﮭودک ﺟﻣﻠﮫ را

ﻧﻘش ھر طوﻣﺎر ،دﯾﮕر ﻣﺳﻠﻛﯽ

21.12

ﺳﺎﺧت طوﻣﺎری ﺑﮫ ﻧﺎم ھر ﯾﻛﯽ
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 .22ﺗﺧﻠﯾط وزﯾر در اﺣﻛﺎم اﻧﺟﯾل و ﻣﮑر آن
اﯾن ﺧﻼف آن ،ز ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳر
ﺣﻛم ھﺎی ھر ﯾﻛﯽ ﻧوع دﮔر
رﻛن ﺗوﺑﮫ ﻛرده و ،ﺷرط رﺟوع
در ﯾﻛﯽ راه رﯾﺎﺿت را و ﺟوع
اﻧدر اﯾن ره ،ﻣﺧﻠﺻﯽ ﺟز ﺟود ﻧﯾﺳت
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ :رﯾﺎﺿت ﺳود ﻧﯾﺳت
ﺷرك ﺑﺎﺷد از ﺗو ﺑﺎ ﻣﻌﺑود ﺗو
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :ﺟوع و ﺟود ﺗو
در ﻏم و راﺣت ھﻣﮫ ﻣﻛر اﺳت و دام
ﺟز ﺗوﻛل ﺟز ﻛﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻣﺎم
ورﻧﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﺗوﻛل ﺗﮭﻣت اﺳت
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :واﺟب ﺧدﻣت اﺳت
ﺑﮭر ﻛردن ﻧﯾﺳت ،ﺷرح ﻋﺟز ﻣﺎﺳت
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :اﻣر و ﻧﮭﯾﮭﺎﺳت
ﻗدرت ﺣق را ﺑداﻧﯾم آن زﻣﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻋﺟز ﺧود ﺑﺑﯾﻧﯾم اﻧدر آن
ﻛﻔر ﻧﻌﻣت ﻛردن اﺳت آن ﻋﺟز ،ھﯾن
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :ﻋﺟز ﺧود ﻣﺑﯾن
ﻗدرت ﺧود ﻧﻌﻣت او دان ﻛﮫ ھوﺳت
ﻗدرت ﺧود ﺑﯾن ﻛﮫ اﯾن ﻗدرت از اوﺳت
ﺑت ﺑود ھر ﭼﮫ ﺑﮕﻧﺟد در ﻧظر
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ :ﻛز اﯾن دو ﺑر ﮔذر
ﻛﯾن ﻧظر ﭼون ﺷﻣﻊ آﻣد ﺟﻣﻊ را
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ :ﻣﻛش اﯾن ﺷﻣﻊ را
ﮔﺷﺗﮫ ھر ﻗوﻣﯽ اﺳﯾر ذﻟﺗﯽ
* از ھوای ﺧوﯾش در ھر ﻣﻠﺗﯽ
ﻛﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﯾم ﺷب ﺷﻣﻊ وﺻﺎل
از ﻧظر ﭼون ﺑﮕذری و از ﺧﯾﺎل
ﺗﺎ ﻋوض ﺑﯾﻧﯽ ﯾﮑﯽ را ﺻد ھزار
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ :ﺑﻛش ،ﺑﺎﻛﯽ ﻣدار
ﻟﯾﻠﯽ ات از ﺻﺑر ﭼون ﻣﺟﻧون ﺷود
ﻛﮫ ز ﻛﺷﺗن ،ﺷﻣﻊ ﺟﺎن اﻓزون ﺷود
ﭘﯾش آﯾد ﭘﯾش او دﻧﯾﺎ و ﺑﯾش
ﺗرك دﻧﯾﺎ ،ھر ﻛﮫ ﻛرد از زھد ﺧوﯾش
ﺑر ﺗو ﺷﯾرﯾن ﻛرد در اﯾﺟﺎد ﺣق
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :آﻧﭼت داد ﺣق
ﺧوﯾﺷﺗن را در ﻣﯾﻔﮕن در زﺣﯾر
ﺑر ﺗو آﺳﺎن ﻛرد و ﺧوش آن را ﺑﮕﯾر
ﻛﺎن ﻗﺑول طﺑﻊ ﺗو ،رد ّ اﺳت و ﺑد
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :ﺑﮕذار آن ِ ﺧَود
ھر ﯾﻛﯽ را ﻣﻠﺗﯽ ﭼون ﺟﺎن ﺷدﺳت
راھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﺳﺎن ﺷدﺳت
ھر ﺟﮭود و ﮔﺑر از او آﮔﮫ ﺷدی
ﮔر ﻣﯾﺳر ﻛردن ﺣق ره ﺑُدی
ﻛﮫ ﺣﯾﺎت دل ،ﻏذای ﺟﺎن ﺑود
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ :ﻣﯾﺳر آن ﺑود
ﺑر ﻧﯾﺎرد ھﻣﭼو ﺷوره رﯾﻊ و ﻛﺷت
ھر ﭼﮫ ذوق طﺑﻊ ﺑﺎﺷد ﭼون ﮔذﺷت
ﺟز ﺧﺳﺎرت ﭘﯾش ﻧﺎرد ،ﺑﯾﻊ او
ﺟز ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد رﯾﻊ او
ﻧﺎم او ﺑﺎﺷد ﻣﻌﺳر ﻋﺎﻗﺑت
آن ﻣﯾﺳر ﻧﺑود اﻧدر ﻋﺎﻗﺑت
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﻧﮕر ﺟﻣﺎل اﯾن و آن
ﺗو ﻣﻌﺳر ،از ﻣﯾﺳر ﺑﺎز دان
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﯾﻧﯽ ﻧﯾﺎﺑﯽ در ﺣﺳب
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :اﺳﺗﺎدی طﻠب
دور ﺷو ﺗﺎ ﯾﺎﺑﯽ از ﺣق اﺋﺗﻼف
* ﭼﺷم ﺑر ﺳر و ﻧدارد اﯾﺗﻼف
ﻻﺟرم ﮔﺷﺗﻧد اﺳﯾر زﻟﺗﯽ
ﻋﺎﻗﺑت دﯾدﻧد ھر ﮔون اﻣﺗﯽ
ور ﻧﮫ ،ﻛﯽ ﺑودی ز دﯾﻧﮭﺎ اﺧﺗﻼف؟
ﻋﺎﻗﺑت دﯾدن ﻧﺑﺎﺷد دﺳت ﺑﺎف
زاﻧﻛﮫ اﺳﺗﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎ ھم ﺗوﯾﯽ
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :اﺳﺗﺎ ھم ﺗوﯾﯽ
رو ﺳر ﺧود ﮔﯾر و ﺳر ﮔردان ﻣﺷو
ﻣرد ﺑﺎش و ،ﺳﺧرۀ ﻣردان ﻣﺷو
ﻣﯽ ﻧﮕﻧﺟد در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ دوﺋﯽ
* در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺗوﺋﯽ
ھر ﻛﮫ او دو ﺑﯾﻧد اﺣول ﻣردﻛﯾﺳت
* اﯾﻧﮭﻣﮫ آﻏﺎز ﻣﺎ ،آﺧر ﯾﮑﯾﺳت
اﯾن ﻛﮫ اﻧدﯾﺷد؟ ﻣﮕر ﻣﺟﻧون ﺑود
در ﯾﻛﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ :ﺻد ﯾك ﭼون ﺑود؟

ﭼون ﯾﻛﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺑﮕو ،زھر و ﺷﻛر
روز و ﺷب ﺑﯾن ﺧﺎر و ُﮔل ،ﺳﻧﮓ و ﮔﮭر
ﻛﯽ ﺗو از ﮔﻠزار وﺣدت ﺑو ﺑری ؟
از ﺳﻣﮏ رو ﺗﺎ ﺳﻣﺎک ،ای ﻣﻌﻧوی
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ھر ﯾﻛﯽ ﻗوﻟﯽ اﺳت ،ﺿد ھﻣدﮔر
* در ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺧﺗﻼف و در ﺻور
ﺗﺎ ز زھر و ،از ﺷﻛر در ﻧﮕذری
* وﺣدت اﻧدر وﺣدت اﺳت اﯾن ﻣﺛﻧوی
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 .23در ﺑﯾﺎن آﻧﻛﮫ اﺧﺗﻼف در ﺻورت و روش اﺳت ﻧﮫ در ﺣﻘﯾﻘت
ﺑر ﻧوﺷت آن دﯾن ﻋﯾﺳﯽ را ﻋدو
زﯾن ﻧﻣط وﯾن ﻧوع ،ده طوﻣﺎر و دو
وز ﻣزاج ﺧ ّم ﻋﯾﺳﯽ ،ﺧو ﻧداﺷت
او ز ﯾك رﻧﮕﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑو ﻧداﺷت
ﺳﺎده و ﯾك رﻧﮓ ﮔﺷﺗﯽ ،ﭼون ﺿﯾﺎ
ﺟﺎﻣﮥ ﺻد رﻧﮓ ،زآن ﺧم ﺻﻔﺎ
ﺑل ﻣﺛﺎل ﻣﺎھﯽ و آب زﻻل
ﻧﯾﺳت ﯾﻛرﻧﮕﯽ ﻛز او ﺧﯾزد ﻣﻼل
ﻣﺎھﯾﺎن را ﺑﺎ ﯾﺑوﺳت ﺟﻧﮕﮭﺎﺳت
ﮔر ﭼﮫ در ﺧﺷﻛﯽ ھزاران رﻧﮕﮭﺎﺳت
ﺗﺎ ﺑدان ﻣﺎﻧد ﺧدا ﻋز و ﺟل
ﻛﯾﺳت ﻣﺎھﯽ؟ ﭼﯾﺳت درﯾﺎ در ﻣﺛل؟
ﺳﺟده آرد ﭘﯾش آن درﯾﺎی ﺟود
ﺻد ھزاران ﺑﺣر و ﻣﺎھﯽ در وﺟود
ﺗﺎ ﺑدان ،آن ﺑﺣر د ُّر اﻓﺷﺎن ﺷده
ﭼﻧد ﺑﺎران ﻋطﺎ ﺑﺎران ﺷده
ﺗﺎ ﻛﮫ اﺑر و ﺑﺣر ﺟود آﻣوﺧﺗﮫ
ﭼﻧد ﺧورﺷﯾد ﻛرم اﻓروﺧﺗﮫ
ﺗﺎ ﺑدان ،آن ذره ﺳر ﮔردان ﺷده
* ﭼﻧد ﺧورﺷﯾد ﮐرم ﺗﺎﺑﺎن ﺑده
ﺗﺎ ﺷده داﻧﮫ ،ﭘذﯾرﻧدۀ زﻣﯾن
ﭘرﺗو ذاﺗش ،زده ﺑر ﻣﺎء و طﯾن
ﺑﯽ ﺧﯾﺎﻧت ﺟﻧس آن ﺑرداﺷﺗﯽ
ﺧﺎك اﻣﯾن و ،ھر ﭼﮫ در وی ﻛﺎﺷﺗﯽ
ﻛﺎﻓﺗﺎب ﻋدل ﺑر وی ﺗﺎﻓﺗﺳت
اﯾن اﻣﺎﻧت ،ز آن ﻋﻧﺎﯾت ﯾﺎﻓﺗﺳت
ﺧﺎك ﺳرھﺎ را ﻧﺳﺎزد آﺷﻛﺎر
ﺗﺎ ﻧﺷﺎن ﺣق ﻧﯾﺎرد ﻧو ﺑﮭﺎر
اﯾن ھﻧرھﺎ ،وﯾن اﻣﺎﻧت ،وﯾن ﺳداد
آن ﺟوادی ﻛﮫ ،ﺟﻣﺎدی را ﺑداد
زﻣﮭرﯾر ،از ﻗﮭر ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﺷود
* آن ﺟﻣﺎد از ﻟطف ،ﭼون ﺟﺎن ﻣﯾﺷود
ﮐل ﺷﯾﺊ ﻣن ظرﯾف ھو ظرﯾف
* آن ﺟﻣﺎدی ﮔﺷت از ﻓﺿﻠش ﻟطﯾف
ﻏﺎﻓﻼن را ﻛرده ﻗﮭر او ﺿرﯾر
ھر ﺟﻣﺎدی را ﻛﻧد ﻓﺿﻠش ﺧﺑﯾر
ﺑﺎ ﻛﮫ ﮔوﯾم؟ در ﺟﮭﺎن ﯾك ﮔوش ﻧﯾﺳت
ﺟﺎن و دل را طﺎﻗت اﯾن ﺟوش ﻧﯾﺳت
ھر ﻛﺟﺎ ﺳﻧﮕﯽ ﺑُد ،از وی ﯾﺷم ﮔﺷت
ھر ﻛﺟﺎ ﮔوﺷﯽ ﺑُد ،از وی ﭼﺷم ﮔﺷت
ﻣﻌﺟزه ﺑﺧش اﺳت ،ﭼﺑود ﺳﯾﻣﯾﺎ؟
ﻛﯾﻣﯾﺎ ﺳﺎز اﺳت ،ﭼﺑود ﻛﯾﻣﯾﺎ؟
ﻛﺎﯾن دﻟﯾل ھﺳﺗﯽ و ،ھﺳﺗﯽ ﺧطﺎﺳت
اﯾن ﺛﻧﺎ ﮔﻔﺗن ز ﻣن ،ﺗرك ﺛﻧﺎﺳت
ﭼﯾﺳت ھﺳﺗﯽ ﭘﯾش او ﻛور و ﻛﺑود ؟
ﭘﯾش ھﺳت وی ﺑﺑﺎﯾد ،ﻧﯾﺳت ﺑود
ﮔرﻣﯽ ﺧورﺷﯾد را ﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﮔر ﻧﺑودی ﻛور ،از او ﺑﮕداﺧﺗﯽ
ﻛﯽ ﻓﺳردی ھﻣﭼو ﯾﺦ اﯾن ﻧﺎﺣﯾت ؟
ور ﻧﺑودی او ﻛﺑود از ﺗﻌزﯾت
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 .24ﺑﯾﺎن ﺧﺳﺎرت وزﯾر در اﯾن ﺧدﻋﮫ و ﻣﮑر
ﭘﻧﺟﮫ ﻣﯾزد ﺑﺎ ﻗدﯾم ﻧﺎﮔزﯾر
ھﻣﭼو ﺷﮫ ﻧﺎدان و ﻏﺎﻓل ﺑُد وزﯾر
ﻻﯾزال و ﻟم ﯾزل ،ﻓرد ﺑﺻﯾر
ﯽ ﻗدﯾر
* ﻧﺎﮔزﯾر ﺟﻣﻠﮫ ،ﮐﺎن ﺣ ّ
ﺻد ﭼو ﻋﺎﻟم ھﺳت ﮔرداﻧد ﺑﮫ دم
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻗﺎدر ﺧداﺋﯽ ﻛز ﻋدم
ﭼوﻧﻛﮫ ﭼﺷﻣت را ﺑﮫ ﺧود ﺑﯾﻧﺎ ﻛﻧد
ﺻد ﭼو ﻋﺎﻟم در ﻧظر ﭘﯾدا ﻛﻧد
ﭘﯾش ﻗدرت ،ذره ای ﻣﯽ دان ،ﻛﮫ ﻧﯾﺳت
ﮔر ﺟﮭﺎن ﭘﯾﺷت ﺑزرگ و ﺑﯽ ﺑﻧﯾﺳت
ھﯾن دوﯾد آن ﺳو ،ﻛﮫ ﺻﺣرای ﺷﻣﺎﺳت
اﯾن ﺟﮭﺎن ﺧود ﺣﺑس ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺷﻣﺎﺳت

ﻧﻘش ﺻورت ﭘﯾش آن ﻣﻌﻧﯽ ،ﺳد اﺳت
در ﺷﻛﺳت از ﻣوﺳﺋﯽ ،ﺑﺎ ﯾك ﻋﺻﺎ
ﭘﯾش ﻋﯾﺳﯽ و دﻣش ،اﻓﺳوس ﺑود
ﭘﯾش ﺣرف اﻣﯾﺋﯽ اش ،ﻋﺎر ﺑود
ﭼون ﻧﻣﯾرد؟ ﮔر ﻧﺑﺎﺷد او ﺧﺳﯽ
ﻣرغ زﯾرك ﺑﺎ دو ﭘﺎ ،آوﯾﺧت او
ﺟز ﺷﻛﺳﺗﮫ ،ﻣﯽ ﻧﮕﯾرد ﻓﺿل ﺷﺎه
ﻛﺎن ﺧﯾﺎل اﻧدﯾش را ،ﺷد رﯾش ﮔﺎو
ﺧﺎك ﭼﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺣﺷﯾش او ﺷوی؟
ﭼﯾﺳت ﺻورت ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﺟﻧون ﺷوی ؟
ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل ﺗو ،ﺑﻼی ﺟﺎن ﺗوﺳت
آﯾت ﺗﺻوﯾرﺷﺎن را ﻧﺳﺦ ﮐرد
ﻣﺳﺦ ﻛرد او را ﺧدا و ،زَ ھره ﻛرد
ﺧﺎك و ِﮔل ﮔﺷﺗن ،ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ای ﻋﻧود؟
ﺳوی آب و ﮔل ﺷدی در اﺳﻔﻠﯾن
زآن وﺟودی ﻛﮫ ،ﺑُد آن رﺷك ﻋﻘول
ﭘﯾش آن ﻣﺳﺦ ،اﯾن ﺑﮫ ﻏﺎﯾت دون ﺑود
آدم ﻣﺳﺟود را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﭼﻧد ﭘﻧداری ﺗو ﭘﺳﺗﯽ را ﺷرف ؟
اﯾن ﺟﮭﺎن را ﭘر ﻛﻧم از ﺧود ھﻣﯽ
ﺗﺎب ﺧور ﺑﮕذاردش از ﯾﮏ ﻧظر
ﻧﯾﺳت ﮔرداﻧد ﺧدا ،از ﯾك ﺷرار
ﻋﯾن آن زَ ھرآب را ،ﺷرﺑت ﻛﻧد
ﺧﺎر را ُﮔل ،ﺟﺳﻣﮭﺎ را ﺟﺎن ﮐﻧد
ِﻣﮭرھﺎ اﻧﮕﯾزد از اﺳﺑﺎب ﻛﯾن
اﯾﻣﻧﯽ روح ﺳﺎزد ،ﺑﯾم را
وز ﺳﺑب ﺳوزﯾش ،ﺳوﻓﺳطﺎﺋﯾم
وز ﺳﺑب ﺳوزﯾش ھم ،ﺣﯾران ﺷدم

24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.20
24.21
24.22
24.23
24.24
24.25
24.26
24.27
24.28
24.29
24.30
24.31
24.32
24.33
24.34

اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﺣدود و آن ﺧود ﺑﯽ ﺣد اﺳت
ﺻد ھزاران ﻧﯾزۀ ﻓرﻋون را
ﺻد ھزاران طب ﺟﺎﻟﯾﻧوس ﺑود
ﺻد ھزاران دﻓﺗر اﺷﻌﺎر ﺑود
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻏﺎﻟب ﺧداوﻧدی ،ﻛﺳﯽ
ﺑس دل ﭼون ﻛوه را ،اﻧﮕﯾﺧت او
ﻓﮭم و ﺧﺎطر ﺗﯾز ﻛردن ﻧﯾﺳت راه
ای ﺑﺳﺎ ﮔﻧﺞ آﮐﻧﺎن ُِ ،ﻛﻧﺞ ﻛﺎو
ﮔﺎو ﻛﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺗو رﯾش او ﺷوی؟
زر و ﻧﻘره ﭼﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﻔﺗون ﺷوی؟
* ّ
* اﯾن ﺳرا و ﺑﺎغ ﺗو ،زﻧدان ﺗوﺳت
* آﻧﺟﻣﺎﻋت را ﮐﮫ اﯾزد ﻣﺳﺦ ﮐرد
ﭼون زﻧﯽ از ﻛﺎر ﺑد ﺷد روی زرد
ﻋورﺗﯽ را زَ ھره ﻛردن ،ﻣﺳﺦ ﺑود
روح ﻣﯾﺑردت ﺳوی ﭼرخ ﺑرﯾن
ﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﺳﺦ ﻛردی زﯾن ﺳﻔول
ﭘس ﺑﺗر زﯾن ﻣﺳﺦ ﻛردن ﭼون ﺑود؟
اﺳب ھﻣت ﺳوی اﺧﺗر ﺗﺎﺧﺗﯽ
آﺧر آدم زاده ای ای ﻧﺎﺧﻠف
ﭼﻧد ﮔوﯾﯽ :ﻣن ﺑﮕﯾرم ﻋﺎﻟﻣﯽ؟
ﮔر ﺟﮭﺎن ﭘر ﺑرف ﮔردد ﺳرﺑﮫ ﺳر
وزر ِ او وِ ،وزر ِ ﭼون او ،ﺻد ھزار
ﻋﯾن آن ﺗﺧﯾﯾل را ،ﺣﻛﻣت ﻛﻧد
* در ﺧراﺑﯽ ،ﮔﻧﺟﮭﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد
آن ﮔﻣﺎن اﻧﮕﯾز را ﺳﺎزد ﯾﻘﯾن
ﭘرورد در آﺗش اﺑراھﯾم را
* از ﺳﺑب ﺳﺎزﯾش ،ﻣن ﺳوداﺋﯾم
* در ﺳﺑب ﺳﺎزﯾش ،ﺳرﮔردان ﺷدم
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 .25ﻣﻛر ﮐردن وزﯾر و در ﺧﻠوت ﻧﺷﺳﺗن و ﺷور اﻓﮑﻧدن در ﻗوم
دﯾن ﻋﯾﺳﯽ را ﺑَدل ﮐرد ،از ﻓﺳﺎد
* ﭼون وزﯾر ﻣﺎﮐر ﺑد اﻋﺗﻘﺎد
وﻋظ را ﺑﮕذاﺷت ،در ﺧﻠوت ﻧﺷﺳت
ﻣﻛر دﯾﮕر آن وزﯾر از ﺧود ﺑﺑﺳت
ﺑود در ﺧﻠوت ،ﭼﮭل ،ﭘﻧﺟﺎه روز
در ﻣرﯾدان در ﻓﻛﻧد از ﺷوق ﺳوز
از ﻓراق ﺣﺎل و ،ﻗﺎل و ،ذوق او
ﺧﻠق دﯾواﻧﮫ ﺷدﻧد از ﺷوق او
از رﯾﺎﺿت ﮔﺷﺗﮫ در ﺧﻠوت ،دو ﺗو
ﻻﺑﮫ و زاری ھﻣﯽ ﻛردﻧد و ،او
ﺑﯽ ﻋﺻﺎ ﻛش ،ﭼون ﺑود اﺣوال ﻛور؟
ﮔﻔﺗﮫ اﯾﺷﺎن :ﺑﯽ ﺗو ﻣﺎ را ﻧﯾﺳت ﻧور
ﺑﯾش از اﯾن ﻣﺎ را ﻣدار از ﺧود ﺟدا
از ﺳر اﻛرام و ،از ﺑﮭر ﺧدا
ﺑر ﺳر ﻣﺎ ﮔﺳﺗران آن ﺳﺎﯾﮫ ﺗو
ﻣﺎ ﭼو طﻔﻼﻧﯾم و ،ﻣﺎ را داﯾﮫ ﺗو
ﻟﯾك ﺑﯾرون آﻣدن دﺳﺗور ﻧﯾﺳت
ﮔﻔت :ﺟﺎﻧم از ﻣﺣﺑﺎن دور ﻧﯾﺳت

وآن ﻣرﯾدان در ﺿراﻋت آﻣدﻧد
از دل و دﯾن ﻣﺎﻧده ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗو ﯾﺗﯾم
ﻣﯾزﻧﯾم از ﺳوز دل ،دﻣﮭﺎی ﺳرد
ﻣﺎ ز ﺷﯾر ﺣﻛﻣت ﺗو ﺧورده اﯾم
ﻟطف ﻛن ،اﻣروز را ﻓردا ﻣﻛن
ﺑﯽ ﺗو ﮔردﻧد آﺧر از ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻼن
آب را ﺑﮕﺷﺎ ،ز ﺟو ﺑر دار ﺑﻧد
ﷲ ﷲ ،ﺧﻠق را ﻓرﯾﺎد رس

25.10
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25.14
25.15
25.16
25.17

آن اﻣﯾران در ﺷﻔﺎﻋت آﻣدﻧد
ﻛﺎﯾن ﭼﮫ ﺑد ﺑﺧﺗﯾﺳت ﻣﺎ را؟ ای ﻛرﯾم
ﺗو ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯾﻛﻧﯽ و ،ﻣﺎ ز درد
ﻣﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر ﺧوﺷت ﺧو ﻛرده اﯾم
ﷲ ﷲ ،اﯾن ﺟﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻛن
ﻣﯾدھد دل ﻣر ﺗرا؟ ﻛﺎﯾن ﺑﯾدﻻن
ﺟﻣﻠﮫ در ﺧﺷﻛﯽ ﭼو ﻣﺎھﯽ ﻣﯾطﭘﻧد
ای ﻛﮫ ﭼون ﺗو در زﻣﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﻛس
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 .26دﻓﻊ ﮐردن وزﯾر ﻣرﯾدان را
وﻋظ و ﮔﻔﺗﺎر زﺑﺎن و ﮔوش ﺟو
ﮔﻔت :ھﺎن ای ﺳﺧرﮔﺎن ﮔﻔت وﮔو
ﺑﻧ ِد ﺣس ،از ﭼﺷم ﺧود ﺑﯾرون ﻛﻧﯾد
ﭘﻧﺑﮫ اﻧدر ﮔوش ﺣس دون ﻛﻧﯾد
ﺗﺎ ﻧﮕردد اﯾن ﻛر ،آن ﺑﺎطن ﻛر اﺳت
ﭘﻧﺑﮥ آن ﮔوش ﺳر ،ﮔوش ﺳر اﺳت
ار ِﺟ ِﻌﯽ را ﺑﺷﻧوﯾد
ﺑﯽ ﺣس و ﺑﯽ ﮔوش و ﺑﯽ ﻓﻛرت ﺷوﯾد
ﺗﺎ ﺧطﺎب ْ
ﺗو ز ﮔﻔت ﺧواب ﻛﯽ ﺑوﺋﯽ ﺑری ؟
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻔت و ﮔوی ِ ﭘﻧدار اﻧدری
ﺳﯾر ﺑﺎطن ھﺳت ﺑﺎﻻی ﺳﻣﺎ
ﺳﯾر ﺑﯾروﻧﺳت ،ﻓﻌل و ﻗول ﻣﺎ
ﻣوﺳﯽ ﺟﺎن ،ﭘﺎی در درﯾﺎ ﻧﮭﺎد
ﺣس ،ﺧﺷﻛﯽ دﯾد ،ﻛز ﺧﺷﻛﯽ ﺑزاد
ﮔﺎه ﮐوه و ،ﮔﺎه ﺻﺣرا ،ﮔﺎه دﺷت
ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﻣر اﻧدر ره ﺧﺷﮑﯽ ﮔذﺷت
ﺳﯾر ﺟﺎن ،ﭘﺎ در دل درﯾﺎ ﻧﮭﺎد
ﺳﯾر ﺟﺳم ﺧﺷك ،ﺑر ﺧﺷﻛﯽ ﻓﺗﺎد
ﻣوج درﯾﺎ را ،ﻛﺟﺎ ﺧواھﯽ ﺷﻛﺎﻓت؟
آب ﺣﯾوان ،از ﻛﺟﺎ ﺧواھﯽ ﺗو ﯾﺎﻓت؟
ﻣوج آﺑﯽ ﺻﺣو و ﺳُﻛر اﺳت و ﻓﻧﺎﺳت
ﻣوج ﺧﺎﻛﯽ ،ﻓﮭم و وھم و ﻓﻛر ﻣﺎﺳت
ﺗﺎ از اﯾن ﻣﺳﺗﯽ ،از آن ﺟﺎﻣﯽ ﻧﻔور
ﺗﺎ در اﯾن ﻓﮑری ،از آن ﺳُﻛری ﺗو دور
ﻣدﺗﯽ ﺧﺎﻣوش ﺧو ﻛن ،ھوش دار
ﮔﻔت و ﮔوی ظﺎھر آﻣد ﭼون ﻏﺑﺎر
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 .27ﻣﻛرر ﻛردن ﻣرﯾدان ﻛﮫ ﺧﻠوت را ﺑﺷﻛن
اﯾن ﻓرﯾب و ،اﯾن ﺟﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﮕو
ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﻧد :ای ﺣﻛﯾم رﺧﻧﮫ ﺟو
ﺑﯾدل و ﺟﺎﻧﯾم ،ﭼﻧدﯾن اﯾن ﻋﺗﯾب؟
* ﻣﺎ اﺳﯾراﻧﯾم ،ﺗﺎ ﮐﯽ زﯾن ﻓرﯾب؟
ﻣرﺣﻣت ﮐن ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ
* ﭼون ﭘذﯾرﻓﺗﯽ ﺗو ﻣﺎ را زاﺑﺗدا
درد ﻣﺎ را ھم دوا داﻧﺳﺗﮫ ای
* ﺿﻌف و ﻋﺟز و ﻓﻘر ﻣﺎ داﻧﺳﺗﮫ ای
ﻗوت ﻛﺎر ﻧﮫ
ﭼﺎر ﭘﺎ را ،ﻗدر طﺎﻗت ﺑﺎر ﻧﮫ
ﺑر ﺿﻌﯾﻔﺎن ،ﻗدر ّ
طﻌﻣﮥ ھر ﻣرغ ،اﻧﺟﯾری ﻛﯽ اﺳت؟
داﻧﮥ ھر ﻣرغ ،اﻧدازۀ وی اﺳت
طﻔل ﻣﺳﻛﯾن را از آن ﻧﺎن ﻣرده ﮔﯾر
طﻔل را ﮔر ﻧﺎن دھﯽ ،ﺑر ﺟﺎی ﺷﯾر
ھم ﺑﺧود ﮔردد دﻟش ﺟوﯾﺎی ﻧﺎن
ﭼوﻧﻛﮫ دﻧداﻧﮭﺎ ﺑر آرد ،ﺑﻌد از آن
ﻟﻘﻣﮥ ھر ﮔرﺑﮥ دران ﺷود
ﻣرغ ﭘَر ﻧﺎرﺳﺗﮫ ،ﭼون ﭘران ﺷود
ﺑﯽ ﺗﻛﻠف ،ﺑﯽ ﺻﻔﯾر ﻧﯾك و ﺑد
ﭼون ﺑر آرد ﭘر ،ﺑﭘرد او ﺑﮫ ﺧَود
ﮔوش ﻣﺎ را ،ﮔﻔت ﺗو ،ھُش ﻣﯾﻛﻧد
دﯾو را ،ﻧطق ﺗو ،ﺧﺎﻣش ﻣﯾﻛﻧد
ﺧﺷك ﻣﺎ ﺑﺣر اﺳت ،ﭼون درﯾﺎ ﺗوﺋﯽ
ﮔوش ﻣﺎ ھوش اﺳت ،ﭼون ﮔوﯾﺎ ﺗوﺋﯽ
ای ﺳﻣﺎك از ﺗو ﻣﻧور ﺗﺎ ﺳﻣك
ﺑﺎ ﺗو ،ﻣﺎ را ﺧﺎك ﺑﮭﺗر از ﻓﻠك
ﺑﺎ ﺗو ای ﻣﮫ ،اﯾن زﻣﯾن ﺗﺎری ،ﻛﯽ اﺳت ؟
ﺑﯽ ﺗو ،ﻣﺎ را ﺑر ﻓﻠك ﺗﺎرﯾﻛﯽ اﺳت

روز را ﺑﯽ ﻧور ﺗو ،ﺗﺎرﯾﮑﯾﺳت
ﺑر ﺳﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺗو ،ﭼون ﺧﺎﮐﯾم ﭘﺳت
ﻣﻌﻧﯽ رﻓﻌت ،روان ﭘﺎك را
ﺟﺳﻣﮭﺎ در ﭘﯾش ﻣﻌﻧﯽ ،اﺳم ھﺎﺳت
ﻻ ﺗﻘﻧطﻧﺎ ﻓﻘد ظﺎل اﻟﺣزن

27.15
27.16
27.17
27.18
27.19

* ﺑﺎ ﻣﮫ روی ﺗو ﺷب ﺗﺎری ،ﮐﯽ اﺳت؟
ﺑﺎ ﺗو ،ﺑر ﺧﺎک از ﻓﻠﮏ ﺑردﯾم دﺳت
ﺻورت رﻓﻌت ﺑود ،اﻓﻼك را
ﺻورت رﻓﻌت ،ﺑرای ﺟﺳﻣﮭﺎﺳت
* ﷲ ﷲ ﯾﮏ ﻧظر ﺑر ﻣﺎ ﻓﮑن

28.1
28.2
28.3
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 .28ﺟواب ﮔﻔﺗن وزﯾر ﻛﮫ ﺧﻠوت را ﻧﻣﯽ ﺷﻛﻧم
ﭘﻧد را در ﺟﺎن و در دل ،ره ﻛﻧﯾد
ﮔﻔت :ﺣﺟﺗﮭﺎی ﺧود ﻛوﺗﮫ ﻛﻧﯾد
ﮔر ﺑﮕوﯾم آﺳﻣﺎن را ﻣن زﻣﯾن
ﮔر اﻣﯾﻧم ،ﻣﺗﮭم ﻧﺑود اﻣﯾن
ور ﻧﯾم ،اﯾن زﺣﻣت و آزار ﭼﯾﺳت؟
ﮔر ﻛﻣﺎﻟم ،ﺑﺎ ﻛﻣﺎل اﻧﻛﺎر ﭼﯾﺳت؟
زآن ﻛﮫ ﻣﺷﻐوﻟم ﺑﮫ اﺣوال درون
ﻣن ﻧﺧواھم ﺷد از اﯾن ﺧﻠوت ﺑرون
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 .29اﻋﺗراض ﮐردن ﻣرﯾدان ﺑر ﺧﻠوت وزﯾر ﺑﺎر دﯾﮕر
ﮔﻔت ﻣﺎ ،ﭼون ﮔﻔﺗﮥ اﻏﯾﺎر ﻧﯾﺳت
ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﻧد :ای وزﯾر ،اﻧﻛﺎر ﻧﯾﺳت
آه آه اﺳت ،از ﻣﯾﺎن ﺟﺎن دوان
اﺷك دﯾدَﺳت از ﻓراق ﺗو روان
ِ
ﮔرﯾد او ،ﮔرﭼﮫ ،ﻧﮫ ﺑد داﻧد ،ﻧﮫ ﻧﯾك
طﻔل ﺑﺎ داﯾﮫ ﻧﮫ اﺳﺗﯾزد ،وﻟﯾك
زاری از ﻣﺎ ﻧﯽ ،ﺗو زاری ﻣﯾﻛﻧﯽ
ﻣﺎ ﭼو ﭼﻧﮕﯾم و ،ﺗو زﺧﻣﮫ ﻣﯾزﻧﯽ
ﻣﺎ ﭼو ﻛوھﯾم و ،ﺻدا در ﻣﺎ ز ﺗوﺳت
ﻣﺎ ﭼو ﻧﺎﺋﯾم و ،ﻧوا در ﻣﺎ ز ﺗوﺳت
ﺑُرد و ﻣﺎت ﻣﺎ ز ﺗوﺳت ،ای ﺧوش ﺻﻔﺎت
ﻣﺎ ﭼو ﺷطرﻧﺟﯾم ،اﻧدر ﺑُرد و ﻣﺎت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﺎ ﺗو در ﻣﯾﺎن
ﻣﺎ ﻛﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟ ای ﺗو ﻣﺎ را ﺟﺎن ِ ﺟﺎن
ﺗو وﺟود ﻣطﻠﻘﯽ ،ﻓﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎ
ﻣﺎ ﻋدﻣﮭﺎﺋﯾم و ،ھﺳﺗﯾﮭﺎ ﻧﻣﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺎن از ﺑﺎد ﺑﺎﺷد ،دﻣﺑدم
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺷﯾران ،وﻟﯽ ﺷﯾر ﻋﻠم
ﺟﺎن ﻓدای آﻧﮑﮫ ﻧﺎﭘﯾداﺳت ﺑﺎد
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺎن ﭘﯾدا و ،ﻧﺎﭘﯾداﺳت ﺑﺎد
ھﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺟﻣﻠﮫ از اﯾﺟﺎد ﺗوﺳت
ﺑﺎد ﻣﺎ و ،ﺑود ﻣﺎ ،از داد ﺗوﺳت
ﻋﺎﺷق ﺧود ﻛرده ﺑودی ﻧﯾﺳت را
ﻟذت ھﺳﺗﯽ ﻧﻣودی ،ﻧﯾﺳت را
ﻧﻘل و ﺑﺎده ،ﺟﺎم ﺧود را ،واﻣﮕﯾر
ﻟذت اﻧﻌﺎم ﺧود را ،واﻣﮕﯾر
ﻧﻘش ﺑﺎ ﻧﻘﺎش ،ﭼون ﻧﯾرو ﻛﻧد؟
ور ﺑﮕﯾری ،ﻛﯾت ﺟﺳﺗﺟو ﻛﻧد؟
اﻧدر اﻛرام و ﺳﺧﺎی ﺧود ﻧﮕر
ﻣﻧﮕر اﻧدر ﻣﺎ ،ﻣﻛن در ﻣﺎ ﻧظر
ﻟطف ﺗو ،ﻧﺎﮔﻔﺗﮥ ﻣﺎ ﻣﯾﺷﻧود
ﻣﺎ ﻧﺑودﯾم و ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺎن ﻧﺑود
ﻋﺎﺟز و ﺑﺳﺗﮫ ،ﭼو ﻛودك در ﺷﻛم
ﻧﻘش ﺑﺎﺷد ﭘﯾش ﻧﻘﺎش و ﻗﻠم
ﻋﺎﺟزان ،ﭼون ﭘﯾش ﺳوزن ﻛﺎرﮔﮫ
ﭘﯾش ﻗدرت ،ﺧﻠق ِ ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎرﮔﮫ
ﮔﺎه ﻧﻘش ﺷﺎدی و ،ﮔﮫ ﻏم ﻛﻧد
ﮔﺎه ﻧﻘش دﯾو و ،ﮔﮫ آدم ﻛﻧد
ﺿر و ﻧﻔﻊ
دﺳت ﻧﯽ ،ﺗﺎ دﺳت ﺟﻧﺑﺎﻧد ﺑﮫ دﻓﻊ
ﻧطق ﻧﯽ ،ﺗﺎ دم زﻧد از ّ
ﯾت اِذ َر َﻣﯾت
ﺗو ز ﻗرآن ﺑﺎز ﺧوان ﺗﻔﺳﯾر ﺑﯾت
ﮔﻔت اﯾزد :ﻣﺎ َر َﻣ َ
ﻣﺎ ﻛﻣﺎن و ،ﺗﯾر اﻧدازش ﺧداﺳت
ﮔر ﺑﭘراﻧﯾم ﺗﯾر ،آن ﻧﯽ ز ﻣﺎﺳت
ذﻛر ﺟﺑﺎری ،ﺑرای زاری اﺳت
اﯾن ﻧﮫ ﺟﺑر ،اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﺟﺑﺎری اﺳت
ﺧﺟﻠت ﻣﺎ ﺷد ،دﻟﯾل اﺧﺗﯾﺎر
زاری ﻣﺎ ﺷد ،دﻟﯾل اﺿطرار
وﯾن درﯾﻎ و ﺧﺟﻠت و آزرم ﭼﯾﺳت ؟
ﮔر ﻧﺑودی اﺧﺗﯾﺎر ،اﯾن ﺷرم ﭼﯾﺳت؟
ﺧﺎطر از ﺗدﺑﯾرھﺎ ،ﮔردان ﭼراﺳت؟
زﺟر اﺳﺗﺎدان ،ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﭼراﺳت؟

ﻣﺎه ﺣق ،ﭘﻧﮭﺎن ﺷد اﻧدر اﺑر او
ﺑﮕذری از ﻛﻔر و ،ﺑر دﯾن ﺑﮕروی
وﻗت ﺑﯾﻣﺎری ،ھﻣﮫ ﺑﯾداری اﺳت
ﻣﯾﻛﻧﯽ از ﺟرم اﺳﺗﻐﻔﺎر ﺗو
ﻣﯾﻛﻧﯽ ﻧﯾت :ﻛﮫ ﺑﺎز آﯾم ﺑﮫ ره
ﺟز ﻛﮫ طﺎﻋت ﻧﺑودم ﻛﺎری ﮔزﯾن
ﻣﯽ ﺑﺑﺧﺷد ھوش و ﺑﯾداری ﺗو را
ھر ﻛﮫ را درد اﺳت ،او ﺑردﺳت ﺑو
ھر ﻛﮫ او آﮔﺎه ﺗر ،رخ زردﺗر
ﺟﻧﺑش زﻧﺟﯾر ﺟﺑﺎرﯾت ﻛو؟
ﭼوب اﺷﮑﺳﺗﮫ ،ﻋﻣﺎدی ﭼون ﮐﻧد؟
ﮐﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺑﻼ ،ﺷﺎدی ﮐﻧد؟
ﺑر ﺗو ﺳرھﻧﮕﺎن ﺷﮫ ،ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد
زآﻧﻛﮫ ﻧﺑود ،طﺑﻊ و ﺧوی ﻋﺎﺟز ،آن
ور ھﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،ﻧﺷﺎن دﯾد ﻛو؟
ﻗدرت ﺧود را ھﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﯾﺎن
اﻧدر آن ﺟﺑری ﺷوی ،ﻛﺎﯾن از ﺧداﺳت
ﻛﺎﻓران ،در ﻛﺎر ﻋﻘﺑﯽ ﺟﺑرﯾﻧد
ﮐﺎﻓران را ﻛﺎر دﻧﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر
ﻣﯾﭘرد او در ﭘس و ،ﺟﺎن ﭘﯾش ﭘﯾش
ﺳﺟن دﻧﯾﺎ را ،ﺧوش آﯾﯾن آﻣدﻧد
ﺳوی ﻋﻠﯾﯾن ﺑﺟﺎن و دل ﺷدﻧد
ﮐﮫ اﻧدرو ﺑﯾﺣرف ﻣﯾروﯾد ﮐﻼم
ﺑﺎز ﮔوﺋﯾم آن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﺻﮫ را
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ور ﺗو ﮔوﯾﯽ :ﻏﺎﻓل اﺳت از ﺟﺑر او
ھﺳت اﯾن را ﺧوش ﺟواب ار ﺑﺷﻧوی
ﺣﺳرت و زاری ،ﮔﮫ ﺑﯾﻣﺎری اﺳت
آن زﻣﺎن ﻛﮫ ﻣﯾﺷوی ﺑﯾﻣﺎر ﺗو
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺑر ﺗو زﺷﺗﯽ ﮔﻧﮫ
ﻋﮭد و ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﻛﻧﯽ ﻛﮫ :ﺑﻌد از اﯾن
ﭘس ﯾﻘﯾن ﮔﺷت آن ﻛﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺗو را
ﭘس ﺑدان اﯾن اﺻل را ،ای اﺻل ﺟو
ھر ﻛﮫ او ﺑﯾدارﺗر ،ﭘُر دردﺗر
ﮔر ز ﺟﺑرش آﮔﮭﯽ ،زارﯾت ﻛو؟
* ﺑﺳﺗﮫ در زﻧﺟﯾر ،ﺷﺎدی ﭼون ﻛﻧد؟
* ﻛﯽ اﺳﯾر ﺣﺑس ،آزادی ﻛﻧد؟
ور ﺗو ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻛﮫ ﭘﺎﯾت ﺑﺳﺗﮫ اﻧد
ﭘس ﺗو ﺳرھﻧﮕﯽ ﻣﻛن ﺑﺎ ﻋﺎﺟزان
ﭼون ﺗو ﺟﺑر او ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،ﻣﮕو
در ھر آن ﻛﺎری ﻛﮫ ﻣﯾل اﺳﺗت ﺑدان
در ھر آن ﻛﺎری ﻛﮫ ﻣﯾﻠت ﻧﯾﺳت و ﺧواﺳت
اﻧﺑﯾﺎ ،در ﻛﺎر دﻧﯾﺎ ﺟﺑرﯾﻧد
اﻧﺑﯾﺎ را ﻛﺎر ﻋﻘﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر
زآﻧﻛﮫ ھر ﻣرﻏﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺟﻧس ﺧوﯾش
ﻛﺎﻓران ،ﭼون ﺟﻧس ﺳ ّﺟﯾن آﻣدﻧد
اﻧﺑﯾﺎ ،ﭼون ﺟﻧس ﻋﻠﯾﯾن ﺑُدﻧد
* اﯾﺧدا ،ﺑﻧﻣﺎ ﺗو ﺟﺎن را آن ﻣﻘﺎم
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﻟﯾك ﻣﺎ
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 .30ﻧوﻣﯾد ﻛردن وزﯾر ،ﻣرﯾدان را از ﻧﻘض ﺧﻠوت ﺧود
ﻛﺎی ﻣرﯾدان ،از ﻣن اﯾن ﻣﻌﻠوم ﺑﺎد
آن وزﯾر از اﻧدرون آواز داد
ﻛز ھﻣﮫ ﯾﺎران و ﺧوﯾﺷﺎن ﺑﺎش ﻓرد
ﻛﮫ ﻣرا ﻋﯾﺳﯽ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﻐﺎم ﻛرد
وز وﺟود ﺧوﯾش ھم ﺧﻠوت ﮔزﯾن
روی در دﯾوار ﻛن ،ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺷﯾن
ﺑﻌد از اﯾن ،ﺑﺎ ﮔﻔت و ﮔوﯾم ﻛﺎر ﻧﯾﺳت
ﺑﻌد از اﯾن ،دﺳﺗوری ﮔﻔﺗﺎر ﻧﯾﺳت
رﺧت ﺑر ﭼﺎرم ﻓﻠك در ﺑرده ام
اﻟوداع ای دوﺳﺗﺎن ،ﻣن ﻣرده ام
ﻣن ﻧﺳوزم ،در ﻋﻧﺎ و در ﻋطب
ﺗﺎ ﺑﮫ زﯾر ﭼرخ ﻧﺎری ﭼون ﺣطب
ﺑر ﻓراز آﺳﻣﺎن ﭼﺎرﻣﯾن
ﭘﮭﻠوی ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﯾﻧم ﺑﻌد از اﯾن
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 .31ﻓرﯾﻔﺗن وزﯾر اﻣﯾران را ھر ﯾﮏ ﺑﻧوﻋﯽ و طرﯾﻘﯽ
ﯾك ﺑﮫ ﯾك ﺗﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ ھر ﯾك ﺣرف راﻧد
وآﻧﮕﮭﺎﻧﯽ ،آن اﻣﯾران را ﺑﺧواﻧد
ﻧﺎﯾب ﺣق و ،ﺧﻠﯾﻔﮥ ﻣن ﺗوی
ﮔﻔت ھر ﯾك را :ﺑﮫ دﯾن ﻋﯾﺳوی
ﻛرد ﻋﯾﺳﯽ ﺟﻣﻠﮫ را ،اﺷﯾﺎع ﺗو
و آن اﻣﯾران دﮔر اﺗﺑﺎع ﺗو
ﯾﺎ ﺑﻛش ،ﯾﺎ ﺧود ھﻣﯽ دارش اﺳﯾر
ھر اﻣﯾری ﻛو ﻛﺷد ﮔردن ،ﺑﮕﯾر

ﺗﺎ ﻧﻣﯾرم ،اﯾن رﯾﺎﺳت را ﻣﺟوی
دﻋوی ﺷﺎھﯽ و اﺳﺗﯾﻼ ﻣﻛن
ﯾك ﺑﮫ ﯾك ﺑر ﺧوان ﺗو ﺑر اﻣت ،ﻓﺻﯾﺢ
ﻧﯾﺳت ﻧﺎﯾب ﺟز ﺗو ،در دﯾن ﺧدا
ھر ﭼﮫ آن را ﮔﻔت ،اﯾن را ﮔﻔت ﻧﯾز
ھر ﯾﻛﯽ ﺿد دﮔر ﺑُد اﻟﻣراد
ﺷرح دادﺳﺗم ﻣن اﯾن را ،ای ﭘﺳر
ھﻣﭼو ﺷﮑل ﺣرﻓﮭﺎ ،ﯾﺎ ﺗﺎ اﻟف
ﭘﯾش از اﯾن ﻛردﯾم اﯾن ﺿد را ﺑﯾﺎن

31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.10
31.11
31.12
31.13

ﻟﯾك ﺗﺎ ﻣن زﻧده ام اﯾﻧرا ﻣﮕوی
ﺗﺎ ﻧﻣﯾرم ﻣن ،ﺗو اﯾن ﭘﯾدا ﻣﻛن
اﯾﻧك اﯾن طوﻣﺎر و اﺣﻛﺎم ﻣﺳﯾﺢ
ھر اﻣﯾری را ﭼﻧﯾن ﮔﻔت او ﺟدا
ھر ﯾﻛﯽ را ﻛرد اﻧدر ِﺳ ّر ﻋزﯾز
ھر ﯾﻛﯽ را ،او ﯾﻛﯽ طوﻣﺎر داد
ﺿد ھﻣدﯾﮕر ز ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎ ﺑﺳر
ﺟﻣﻠﮕﯽ طوﻣﺎرھﺎ ﺑُد ﻣﺧﺗﻠف
ﺣﻛم اﯾن طوﻣﺎر ،ﺿد ﺣﻛم آن
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 .32ﻛﺷﺗن وزﯾر ﺧود را در ﺧﻠوت از ﻣرﯾدان
ﺧوﯾش ﻛﺷت و ،از وﺟود ﺧود ﺑرﺳت
ﺑﻌد از آن ،ﭼل روز ِ دﯾﮕر در ﺑﺑﺳت
ﺑر ﺳر ﮔورش ﻗﯾﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷد
ﭼون ﻛﮫ ﺧﻠق از ﻣرگ او آﮔﺎه ﺷد
ﻣوﻛﻧﺎن ،ﺟﺎﻣﮫ دران ،در ﺷور او
ﺧﻠق ﭼﻧدان ﺟﻣﻊ ﺷد ﺑر ﮔور او
از ﻋرب ،وز ﺗرك و ،از روﻣﯽ و ﻛرد
ﻛﺎن ﻋدد را ھم ،ﺧدا داﻧد ﺷﻣرد
درد او دﯾدﻧد درﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧوﯾش
ﺧﺎک او ﮐردﻧد ﺑر ﺳرھﺎی ﺧوﯾش
ِ
ﻛرده ﺧون را از دو ﭼﺷم ﺧود رھﯽ
آن ﺧﻼﯾق ﺑر ﺳر ﮔورش ،ﻣﮭﯽ
ھم ﺷﮭﺎن و ھم ﮐﮭﺎن و ھم ﻣﮭﺎن
ﺟﻣﻠﮫ از درد ﻓراﻏش در ﻓﻐﺎن
از اﻣﯾران ﻛﯾﺳت ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺎن؟
ﺑﻌد ﻣﺎھﯽ ،ﺧﻠق ﮔﻔﺗﻧد :ای ﻣﮭﺎن
ﺗﺎ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ ،از او ﮔردد ﺗﻣﺎم
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺷﻧﺎﺳﯾﻣش اﻣﺎم
دﺳت ﺑر داﻣﺎن و دﺳت او دھﯾم
ﺳر ھﻣﮫ ﺑر اﺧﺗﯾﺎر او ﻧﮭﯾم
ﭼﺎره ﻧﺑود ﺑر ﻣﻘﺎﻣش از ﭼراغ
ﭼوﻧﻛﮫ ﺷد ﺧورﺷﯾد و ،ﻣﺎ را ﻛرد داغ
ﻧﺎﯾﺑﯽ ﺑﺎﯾد از او ﻣﺎن ﯾﺎدﮔﺎر
ﭼوﻧﻛﮫ ﺷد از ﭘﯾش دﯾده ،روی ﯾﺎر
ﺑوی ﮔل را ،از ﻛﮫ ﺟوﺋﯾم؟ از ﮔﻼب
ﭼوﻧﻛﮫ ﮔل ﺑﮕذﺷت و ،ﮔﻠﺷن ﺷد ﺧراب
ﻧﺎﯾب ﺣﻘﻧد ،اﯾن ﭘﯾﻐﻣﺑران
ﭼون ﺧدا اﻧدر ﻧﯾﺎﯾد در ﻋﯾﺎن
ﮔر دو ﭘﻧداری ،ﻗﺑﯾﺢ آﯾد ،ﻧﮫ ﺧوب
ﻧﯽ ﻏﻠط ﮔﻔﺗم ،ﻛﮫ ﻧﺎﯾب ﺑﺎ ﻣﻧوب
ﭘﯾش او ﯾك ﮔﺷت ،ﻛز ﺻورت ﺑرﺳت
ﻧﯽ دو ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎ ﺗوﯾﯽ ﺻورت ﭘرﺳت
ﺗو ﺑﮫ ﻧورش درﻧﮕر ،ﮐﺎن ﯾﮑﺗو اﺳت
ﭼون ﺑﮫ ﺻورت ﺑﻧﮕری ،ﭼﺷﻣت دو اﺳت
آن ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ،دو ﻧﺎﯾد در ﻧظر
* ﻻﺟرم ،ﭼون ﺑر ﯾﮑﯽ اﻓﺗد ﺑﺻر
ﭼوﻧﻛﮫ در ﻧورش ،ﻧظر اﻧداﺧت ﻣرد
ﻧور ھر دو ﭼﺷم ﻧﺗوان ﻓرق ﻛرد
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 .33در ﺑﯾﺎن آﻧﮑﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﻐﻣﺑران ﺣﻘﻧد ﮐﮫ ﻻ ﻧﻔرق ﺑﯾن اﺣد ﻣن رﺳﻠﮫ
ھر ﯾﻛﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺻورت ،ﻏﯾر آن
ده ﭼراغ ار ﺣﺎﺿر آری در ﻣﻛﺎن
ﭼون ﺑﮫ ﻧورش روی آری ،ﺑﯽ ﺷﻛﯽ
ﻓرق ﻧﺗوان ﻛرد ﻧور ھر ﯾﻛﯽ
اﻟرﺳُل
* اطﻠب اﻟﻣﻌﻧﯽ ﻣن اﻟﻔرﻗﺎن و ﻗل
ﻻ ﻧﻔرق ﺑﯾن آﺣﺎد ُ
ﺻد ﻧﻣﺎﻧد ،ﯾك ﺷود ﭼون ﺑﻔﺷری
ﮔر ﺗو ﺻد ﺳﯾب و ،ﺻد آﺑﯽ ﺑﺷﻣری
در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﺟزﯾﮫ و اﻓراد ﻧﯾﺳت
در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺳﻣت و اﻋداد ﻧﯾﺳت
ﭘﺎی ﻣﻌﻧﯽ ﮔﯾر ،ﺻورت ﺳرﻛش اﺳت
اﺗﺣﺎد ﯾﺎر ،ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧوش اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ زﯾر آن ،وﺣدت ﭼو ﮔﻧﺞ
ﺻورت ﺳرﻛش ،ﮔدازان ﻛن ،ز رﻧﺞ
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ور ﺗو ﻧﮕدازی ،ﻋﻧﺎﯾﺗﮭﺎی او
او ﻧﻣﺎﯾد ،ھم ﺑﮫ دﻟﮭﺎ ﺧوﯾش را
ﻣﻧﺑﺳط ﺑودﯾم و ﯾك ﮔوھر ھﻣﮫ
ﯾك ﮔﮭر ﺑودﯾم ،ھﻣﭼون آﻓﺗﺎب
ﭼون ﺑﮫ ﺻورت آﻣد آن ﻧور ﺳره
ﻛﻧﮕره وﯾران ﻛﻧﯾد ،از ﻣﻧﺟﻧﯾق

ﺧود ﮔدازد ای دﻟم ﻣوﻻی او
او ﺑدوزد ،ﺧرﻗﮥ دروﯾش را
ﺑﯽ ﺳر و ﺑﯽ ﭘﺎ ﺑُدﯾم ،آن ﺳر ھﻣﮫ
ﺑﯽ ﮔره ﺑودﯾم و ﺻﺎﻓﯽ ،ھﻣﭼو آب
ﺷد ﻋدد ،ﭼون ﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﻛﻧﮕره
ﺗﺎ رود ﻓرق از ﻣﯾﺎن اﯾن ﻓرﯾق

 .34در ﺑﯾﺎن آﻧﮑﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺳﻼم را ﮔﻔﺗﻧد :ﮐﻠﻣوا اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯽ ﻗدر ﻋﻘوﻟﮭم .زﯾرا آﻧﭼﮫ ﻧداﻧﻧد ،اﻧﮑﺎر
ﮐﻧﻧد و اﯾﺷﺎن را زﯾﺎن دارد .ﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم  :اﻣرﻧﺎ ان ﺗﻧزل اﻟﻧﺎس ﻣﻧﺎزﻟﮭم ،اﻟﯽ آﺧر
ﻟﯾك ﺗرﺳم ،ﺗﺎ ﻧﻠﻐزد ﺧﺎطری
ﺷرح اﯾن را ﮔﻔﺗﻣﯽ ﻣن از ﻣری
34.1
ﮔر ﻧداری ﺗو ﺳﭘر ،واﭘس ﮔرﯾز
ﻧﻛﺗﮫ ھﺎ ،ﭼون ﺗﯾﻎ ﭘوﻻد اﺳت ،ﺗﯾز
34.2
ﻛز ﺑرﯾدن ﺗﯾﻎ را ﻧﺑود ﺣﯾﺎ
ﭘﯾش اﯾن اﻟﻣﺎس ،ﺑﯽ اﺳﭘر ﻣﯾﺎ
34.3
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻛﺞ ﺧواﻧﯽ ،ﻧﺧواﻧد ﺑر ﺧﻼف
زﯾن ﺳﺑب ﻣن ﺗﯾﻎ ﻛردم در ﻏﻼف
34.4
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 .35ﻣﻧﺎزﻋت ﮐردن اﻣرا ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در وﻟﯾﻌﮭدی
وز وﻓﺎداری ﺟﻣﻊ راﺳﺗﺎن
آﻣدﯾم اﻧدر ﺗﻣﺎﻣﯽ داﺳﺗﺎن
ﺑر ﻣﻘﺎﻣش ﻧﺎﯾﺑﯽ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد
ﻛز ﭘس اﯾن ﭘﯾﺷوا ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد
ﭘﯾش آن ﻗوم وﻓﺎ اﻧدﯾش رﻓت
ﯾك اﻣﯾری ز آن اﻣﯾران ،ﭘﯾش رﻓت
ﻧﺎﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻧم اﻧدر زﻣن
ﮔﻔت :اﯾﻧك ﻧﺎﯾب آن ﻣرد ،ﻣن
ﻛﺎﯾن ﻧﯾﺎﺑت ﺑﻌد از او آن ِ ﻣن اﺳت
اﯾﻧﮏ اﯾن طوﻣﺎر ،ﺑرھﺎن ﻣن اﺳت
دﻋوی او در ﺧﻼﻓت ﺑُد ھﻣﯾن
آن اﻣﯾر دﯾﮕر آﻣد از ﻛﻣﯾن
ﺗﺎ ﺑر آﻣد ھر دو را ﺧﺷم و ﺟﺣود
از ﺑﻐل او ﻧﯾز طوﻣﺎری ﻧﻣود
ﺑر ﻛﺷﯾده ﺗﯾﻐﮭﺎی آب دار
آن اﻣﯾران دﮔر ﯾك ﯾك ﻗطﺎر
درھم اﻓﺗﺎدﻧد ،ﭼون ﭘﯾﻼن ِ ﻣﺳت
ھر ﯾﻛﯽ را ﺗﯾﻎ و طوﻣﺎری ﺑﮫ دﺳت
ﺗﯾﻐﮭﺎ را ﺑرﮐﺷﯾدﻧد آن زﻣﺎن
* ھر اﻣﯾری داﺷت ﺧﯾل ﺑﯾﮑران
ﺗﺎ ز ﺳرھﺎی ﺑرﯾده ﭘُﺷﺗﮫ ﺷد
ﺻد ھزاران ﻣر ِد ﺗرﺳﺎ ﻛﺷﺗﮫ ﺷد
ﻛوه ﻛوه ،اﻧدر ھوا زﯾن ﮔرد ﺧﺎﺳت
ﺧون روان ﺷد ھﻣﭼو ﺳﯾل از ﭼپ و راﺳت
آﻓت ﺳرھﺎی اﯾﺷﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﺑود
ﺗﺧﻣﮭﺎی ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ ﻛﺎو ِﻛﺷﺗﮫ ﺑود
ﭘﺎك ﻧﻐز داﺷت
ﺟوزھﺎ ﺑﺷﻛﺳت و ،آن ﻛﺎن ﻣﻐز داﺷت
ﺑﻌد ﻛﺷﺗن ،روح ِ
ﭼون اﻧﺎر و ﺳﯾب را ﺑﺷﻛﺳﺗن اﺳت
ﻛﺷﺗن و ﻣردن ،ﻛﮫ ﺑر ﻧﻘش ﺗن اﺳت
وآﻧﭼﮫ ﭘوﺳﯾدﺳت ،ﻧﺑود ﻏﯾر ﺑﺎﻧﮓ
آﻧﭼﮫ ﺷﯾرﯾن اﺳت ،آن ﺷد ﯾﺎر ِ داﻧﮓ
واﻧﭼﮫ ﭘوﺳﯾده اﺳت ،ﻧﺑود ﻏﯾر ﺧﺎک
* آﻧﭼﮫ ﭘر ﻣﻐز اﺳت ،ﭼون ُﻣﺷﮏ اﺳت ﭘﺎک
وآﻧﭼﮫ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯾﺳت ،ﺧود رﺳوا ﺷود
آن ﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ،ﺧوش ﭘﯾدا ﺷود
زآﻧﻛﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑر ﺗن ﺻورت ﭘُر اﺳت
رو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻛوش ،ای ﺻورت ﭘرﺳت
ھم ﻋطﺎ ﯾﺎﺑﯽ و ھم ﺑﺎﺷﯽ ﻓﺗﺎ
ھﻣﻧﺷﯾن اھل ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎش ،ﺗﺎ
ھﺳت ھﻣﭼون ﺗﯾﻎ ﭼوﺑﯾن در ﻏﻼف
ﺟﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ در اﯾن ﺗن ،ﺑﯽ ﺧﻼف
ﭼون ﺑرون ﺷد ،ﺳوﺧﺗن را آﻟت اﺳت
ﺗﺎ ﻏﻼف اﻧدر ﺑود ﺑﺎ ﻗﯾﻣت اﺳت
ﺑﻧﮕر اول ،ﺗﺎ ﻧﮕردد ﻛﺎر ،زار
ﺗﯾﻎ ﭼوﺑﯾن را َﻣﺑَر در ﻛﺎرزار
ور ﺑود اﻟﻣﺎس ،ﭘﯾش آ ﺑﺎ طرب
ﮔر ﺑود ﭼوﺑﯾن ،ﺑُرو دﯾﮕر طﻠب

دﯾدن اﯾﺷﺎن ﺷﻣﺎ را ﻛﯾﻣﯾﺎﺳت
ھﺳت داﻧﺎ َر ْﺣ َﻣﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن
ﺗﺎ دھد ﺧﻧده ز داﻧﮥ او ﺧﺑر
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد دل ﭼو د ُر ،از درج ﺟﺎن
ﺻﺣﺑت ﻣرداﻧت ،ﭼون ﻣردان ﻛﻧد
ﻛز دھﺎن او ،ﺳواد دل ،ﻧﻣود
ﺑﮭﺗر از ﺻد ﺳﺎﻟﮫ طﺎﻋت ﺑﯽ رﯾﺎ
ﭼون ﺑﮫ ﺻﺎﺣب دل رﺳﯽ ،ﮔوھر ﺷوی
دل ﻣده اﻻ ،ﺑﮫ ﻣﮭر دل ﺧوﺷﺎن
ﺳوی ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻣرو ،ﺧورﺷﯾدھﺎﺳت
ﺗن ﺗرا ،در ﺣﺑس آب و ﮔل ﻛﺷد
رو ﺑﺟو اﻗﺑﺎل را از ﻣﻘﺑﻠﯽ
ﺗﺎ ز اﻓﺿﺎﻟش ﺑﯾﺎﺑﯽ رﻓﻌﺗﯽ
ﺻﺣﺑت طﺎﻟﺢ ﺗو را ،طﺎﻟﺢ ﮐﻧد
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35.27
35.28
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35.38

ﺗﯾﻎ در زرادﺧﺎﻧﮥ اوﻟﯾﺎﺳت
ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺎﯾﺎن ھﻣﯾن ﮔﻔﺗﮫ ،ھﻣﯾن
ﮔر اﻧﺎری ﻣﯾﺧری ،ﺧﻧدان ﺑﺧر
ای ﻣﺑﺎرك ﺧﻧده اش ،ﻛﺎو از دھﺎن
ﻧﺎر ِ ﺧﻧدان ،ﺑﺎغ را ﺧﻧدان ﻛﻧد
ﻧﺎﻣﺑﺎرك ،ﺧﻧدۀ آن ﻻﻟﮫ ﺑود
* ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺻﺣﺑﺗﯽ ﺑﺎ اوﻟﯾﺎ
ﮔر ﺗو ﺳﻧﮓ ﺻﺧره و ﻣرﻣر ﺑوی
ﻣﮭر ﭘﺎﻛﺎن در ﻣﯾﺎن ﺟﺎن ﻧﺷﺎن
ﻛوی ﻧوﻣﯾدی ﻣرو ،اﻣﯾدھﺎﺳت
دل ﺗرا ،در ﻛوی اھل دل ﻛﺷد
ھﯾن ﻏذای دل طﻠب از ھم دﻟﯽ
* دﺳت زن در ذﯾل ﺻﺎﺣب دوﻟﺗﯽ
* ﺻﺣﺑت ﺻﺎﻟﺢ ﺗو را ،ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻧد
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 .36ﻧﻌت ﺗﻌظﯾم ﺣﺿرت ﻣﺻطﻔﯽ ﻛﮫ در اﻧﺟﯾل ﺑود
آن ﺳر ﭘﯾﻐﻣﺑران ،ﺑﺣر ﺻﻔﺎ
ﺑود در اﻧﺟﯾل ﻧﺎم ﻣﺻطﻔﯽ
ﺑود ذﻛر ﻏزو و ﺻوم و اﻛل او
ﺑود ذﻛر ﺣﻠﯾﮫ ھﺎ و ﺷﻛل او
ﭼون رﺳﯾدﻧدی ﺑدان ﻧﺎم و ﺧطﺎب
طﺎﯾﻔﮥ ﻧﺻراﻧﯾﺎن ﺑﮭر ﺛواب
رو ﻧﮭﺎدﻧدی ﺑدان وﺻف ﻟطﯾف
ﺑوﺳﮫ دادﻧدی ﺑدان ﻧﺎم ﺷرﯾف
اﯾﻣن از ﻓﺗﻧﮫ ﺑُدﻧد و ،از ﺷﻛوه
اﻧدر اﯾن ﻓﺗﻧﮫ ﻛﮫ ﮔﻔﺗم ،آن ﮔروه
در ﭘﻧﺎه ﻧﺎم اﺣﻣد ﻣﺳﺗﺟﯾر
ﺷر اﻣﯾران و وزﯾر
اﯾﻣن از ّ
ﻧور اﺣﻣد ﻧﺎﺻر آﻣد ،ﯾﺎر ﺷد
ﻧﺳل اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ھم ﺑﺳﯾﺎر ﺷد
ﻧﺎم اﺣﻣد داﺷﺗﻧدی ﻣﺳﺗﮭﺎن
وآن ﮔروه دﯾﮕر از ﻧﺻراﻧﯾﺎن
از وزﯾر ﺷوم رای ﺷوم ﻓن
ﻣﺳﺗﮭﺎن و ﺧوار ﮔﺷﺗﻧد از ﻓﺗن
ﮔﺷﺗﮫ ﻣﺣروم از ﺧود و ،ﺷرط طرﯾق
* ﻣﺳﺗﮭﺎن و ﺧوار ﮔﺷﺗﻧد آن ﻓرﯾق
از ﭘﯽ طوﻣﺎرھﺎی ﻛﺞ ﺑﯾﺎن
ھم ﻣﺧﺑط دﯾﻧﺷﺎن و ﺣﻛﻣﺷﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧورش ﭼون ﻣددﮐﺎری ﻛﻧد؟
ﻧﺎم اﺣﻣد ،ﭼون ﭼﻧﯾن ﯾﺎری ﻛﻧد
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ذات آن روح اﻻﻣﯾن؟
ﻧﺎم اﺣﻣد ﭼون ﺣﺻﺎری ﺷد ،ﺣﺻﯾن
ﻛﺎﻧدر اﻓﺗﺎد از ﺑﻼی آن وزﯾر
ﺑﻌد از اﯾن ،ﺧون رﯾز ِ درﻣﺎن ﻧﺎﭘذﯾر
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 .37در ﺑﯾﺎن ﺣﻛﺎﯾت ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭود دﯾﮕر ﻛﮫ در ھﻼك دﯾن ﻋﯾﺳﯽ ﺟﮭد ﮐرد
در ھﻼك ﻗوم ﻋﯾﺳﯽ رو ﻧﻣود
ﯾك ﺷﮫ دﯾﮕر ز ﻧﺳل آن ﺟﮭود
ﺳوره ﺑر ﺧوان ،و اﻟﺳﻣﺎ ذات اﻟﺑروج
ﮔر ﺧﺑر ﺧواھﯽ از اﯾن دﯾﮕر ﺧروج
اﯾن ﺷﮫ دﯾﮕر ،ﻗدم ﺑر وی ﻧﮭﺎد
ﺳﻧت ﺑَد ،ﻛز ﺷﮫ اول ﺑزاد
ﺳوی او ﻧﻔرﯾن رود ھر ﺳﺎﻋﺗﯽ
ھر ﻛﮫ او ﺑﻧﮭﺎد ﻧﺎﺧوش ﺳﻧﺗﯽ
زاوﻟﯾن ﺟوﯾد ﺧدا ،ﺑﯽ ﺑﯾش و ﮐم
* زاﻧﮑﮫ ھر ﭼﮫ اﯾن ﮐﻧد ،زاﻧﮕون ﺳﺗم
وز ﻟﺋﯾﻣﺎن ،ظﻠم و ﻟﻌﻧﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎﻧد
ﻧﯾﻛوان رﻓﺗﻧد و ﺳﻧﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎﻧد
در وﺟود آﯾد ،ﺑود روﯾش ِﺑدان
ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ،ھر ﻛﮫ ﺟﻧس آن ﺑَدان
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ب ﺷﯾرﯾن ،و آب ﺷور
رگ رگ اﺳت اﯾن آ ِ
ﻧﯾﻛوان را ھﺳت ﻣﯾراث از ﺧوش آب
ﺷد ﻧﺛﺎر طﺎﻟﺑﺎن ،ار ﺑﻧﮕری
ﺷﻌﻠﮫ ھﺎ ،ﺑﺎ ﮔوھران ﮔردان ﺑود
ﻧور روزن ِﮔرد ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾدود
ھر ﻛﮫ را ﺑﺎ اﺧﺗری ﭘﯾوﺳﺗﮕﯾﺳت
طﺎﻟﻌش ﮔر زھره ﺑﺎﺷد در طرب
ور ﺑود ﻣرﯾﺧﯽ ﺧون رﯾز ﺧو
اﺧﺗراﻧﻧد ،از ورای اﺧﺗران
ﺳﺎﯾران در آﺳﻣﺎﻧﮭﺎی دﮔر
راﺳﺧﺎن در ﺗﺎب اﻧوار ﺧدا
ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد طﺎﻟﻊ ِ او ،زآن ﻧﺟوم
ﺧﺷم ﻣرﯾﺧﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﺧﺷم او
ﻧور ﻏﺎﻟب ،اﯾﻣن از ﮐﺳف و ﻏﺳق
ﺣق ﻓﺷﺎﻧد آن ﻧور را ﺑر ﺟﺎﻧﮭﺎ
وآن ﻧﺛﺎر ﻧور ،ھر ﮐس ﯾﺎﻓﺗﮫ
ھر ﻛﮫ را داﻣﺎن ﻋﺷﻘﯽ ،ﻧﺎﺑده
ﺟزوھﺎ را ،روﯾﮭﺎ ﺳوی ُﻛل اﺳت
ﮔﺎو را رﻧﮓ از ﺑرون و ،ﻣرد را
رﻧﮕﮭﺎی ﻧﯾك ،از ُﺧ ّم ﺻﻔﺎﺳت
ﺻ ْﺑﻐَﺔَ ﷲ ،ﻧﺎم آن رﻧﮓ ﻟطﯾف
ِ
آﻧﭼﮫ از درﯾﺎ ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﯾرود
ﺳر ﻛُﮫ ،ﺳﯾﻠﮭﺎی ﺗﯾز رو
از َ

در ﺧﻼﯾق ﻣﯾرود ﺗﺎ ﻧﻔﺦ ﺻور
آن ﭼﮫ ﻣﯾراث اﺳت؟ أ َ ْو َرﺛْﻧَﺎ اﻟﻛﺗﺎب
ﺷﻌﻠﮫ ھﺎ از ﮔوھر ﭘﯾﻐﻣﺑری
ﺷﻌﻠﮫ آن ﺟﺎﻧب رود ،ھم ﻛﺎن ﺑود
زآﻧﻛﮫ ﺧور ،ﺑرﺟﯽ ﺑﮫ ﺑرﺟﯽ ﻣﯾرود
ﻣر ورا ،ﺑﺎ اﺧﺗر ﺧود ،ھم ﺗﮑﯽ اﺳت
ﻣﯾل ُﻛﻠﯽ دارد و ،ﻋﺷق و طﻠب
ﺟﻧﮓ و ﺑﮭﺗﺎن و ﺧﺻوﻣت ﺟوﯾد او
ﻛﮫ اﺣﺗراق و ﻧﺣس ﻧﺑود اﻧدر آن
ﻏﯾر اﯾن ھﻔت آﺳﻣﺎن ﻣﺷﺗﮭر
ﻧﯽ ﺑﮭم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ،ﻧﯽ از ھم ﺟدا
ﻧﻔس او ﻛﻔﺎر ﺳوزد در رﺟوم
ﻣﻧﻘﻠب رو ،ﻏﺎﻟب ﻣﻐﻠوب ﺧو
در ﻣﯾﺎن اﺻﺑﻌﯾن ﻧور ﺣق
ﻣﻘﺑﻼن ﺑرداﺷﺗﮫ داﻣﺎﻧﮭﺎ
روی از ﻏﯾر ﺧدا ﺑرﺗﺎﻓﺗﮫ
زآن ﻧﺛﺎر ﻧور ،ﺑﯽ ﺑﮭره ﺷده
ﺑﻠﺑﻼن را ﻋﺷق ،ﺑﺎ روی ﮔل اﺳت
از درون ﺟو ،رﻧﮓ ﺳرخ و زرد را
ب ﺟﻔﺎﺳت
رﻧﮓ زﺷﺗﺎن ،از ﺳﯾﺎه آ ِ
ﻟَ ْﻌﻧَﺔ ُ ﷲ ،ﺑوی اﯾن رﻧﮓ ﻛﺛﯾف
از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻛﺎﻣد ،آﻧﺟﺎ ﻣﯾرود
وز ﺗن ﻣﺎ ،ﺟﺎن ﻋﺷق آﻣﯾز رو

 .38آﺗش اﻓروﺧﺗن ﭘﺎدﺷﺎه و ﺑت را در ﭘﮭﻠوی آﺗش ﻧﮭﺎدن ،ﮐﮫ ھر ﮐﮫ اﯾن ﺑت ﺳﺟده ﮐﻧد ،از آﺗش ﺑرھد
ﭘﮭﻠوی آﺗش ،ﺑﺗﯽ ﺑر ﭘﺎی ﻛرد
آن ﺟﮭود ﺳﮓ ﺑﺑﯾن ﭼﮫ رای ﻛرد
38.1
ور ﻧﯾﺎرد ،در دل آﺗش ﻧﺷﺳت
ﺑرﺳت
38.2
ﻛﺎﻧﻛﮫ اﯾن ﺑت را ﺳﺟود آردَ ،
از ﺑت ﻧﻔﺳش ،ﺑﺗﯽ دﯾﮕر ﺑزاد
ﭼون ﺳزای اﯾن ﺑت ﻧﻔس ،او ﻧداد
38.3
زآﻧﻛﮫ آن ﺑت ﻣﺎر و ،اﯾن ﺑت اژدھﺎﺳت
ﻣﺎدر ﺑﺗﮭﺎ ،ﺑت ﻧﻔس ﺷﻣﺎﺳت
38.4
آن ﺷرار از آب ﻣﯾﮕﯾرد ﻗرار
آھن و ﺳﻧﮓ اﺳت ﻧﻔس و ،ﺑت ﺷرار
38.5
آدﻣﯽ ﺑﺎ اﯾن دو ،ﻛﯽ اﯾﻣن ﺑود؟
ﺳﻧﮓ و آھن زآب ،ﻛﯽ ﺳﺎﻛن ﺷود؟
38.6
آب را ،ﺑر ﻧﺎرﺷﺎن ﻧﺑود ﮔذار
ﺳﻧﮓ و آھن در درون دارﻧد ﻧﺎر
38.7
در درون ﺳﻧﮓ و آھن ،ﮐﯽ رود؟
زآب ،ﭼون ﻧﺎر ﺑرون ﮐﺷﺗﮫ ﺷود
38.8
ﻓرع ھر دو ،ﮐﻔر ِ ﺗرﺳﺎ و ﺟﮭود
آھن و ﺳﻧﮓ اﺳت ،اﺻل ﻧﺎر و دود
38.9
ﻧﻔس ،ﻣر آب ﺳﯾﮫ را ،ﭼﺷﻣﮫ دان
ﺑت ،ﺳﯾﺎه آﺑﺳت در ﻛوزه ﻧﮭﺎن
38.10
ﻧﻔس ﺑﺗﮕر ،ﭼﺷﻣﮫ ای ﺑر ﺷﺎھراه
آن ﺑت ﻣﻧﺣوت ،ﭼون ﺳﯾل ﺳﯾﺎه
38.11
ﻧﻔس ﺷوﻣت ﭼﺷﻣﮥ آن ،ای ﻣﺻر
* ﺑت درون ﮐوزه ﭼون آب ﮔذر
38.12
و آب ﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾزھﺎﻧد ﺑﯽ درﻧﮓ
ﺻد ﺳﺑو را ﺑﺷﻛﻧد ،ﯾك ﭘﺎره ﺳﻧﮓ
38.13
آب ﭼﺷﻣﮫ ﺗﺎزه و ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑود
آب ُﺧم و ﮐوزه ﮔر ،ﻓﺎﻧﯽ ﺷود
38.14

38.15
38.16
38.17
38.18
38.19

ﺑت ﺷﻛﺳﺗن ﺳﮭل ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾك ﺳﮭل
ﺻورت ﻧﻔس ار ﺑﺟوﺋﯽ ،ای ﭘﺳر
ھر ﻧﻔس ﻣﻛری و ،در ھر ﻣﻛر از آن
در ﺧدای ﻣوﺳﯽ و ،ﻣوﺳﯽ ﮔرﯾز
دﺳت را اﻧدر اﺣد و اﺣﻣد ﺑزن

ﺳﮭل دﯾدن ﻧﻔس را ،ﺟﮭل اﺳت ،ﺟﮭل
ﻗﺻﮥ دوزخ ﺑﺧوان ،ﺑﺎ ھﻔت در
ﻏرﻗﮫ ﺻد ﻓرﻋون ،ﺑﺎ ﻓرﻋوﻧﯾﺎن
آب اﯾﻣﺎن را ز ﻓرﻋوﻧﯽ ﻣرﯾز
ای ﺑرادر ،واره از ﺑوﺟﮭل ِ ﺗن

 .39آوردن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭود زﻧﯽ را ﺑﺎ طﻔل و اﻧداﺧﺗن او طﻔل را در آﺗش و ﺑﺳﺧن آﻣدن طﻔل در ﻣﯾﺎن آﺗش
ﭘﯾش آن ﺑت ،و آﺗش اﻧدر ﺷﻌﻠﮫ ﺑود
ﯾك زﻧﯽ ﺑﺎ طﻔل آورد آن ﺟﮭود
39.1
ورﻧﮫ در آﺗش ﺑﺳوزی ﺑﯽ ﺳ ُﺧن
* ﮔﻔت :ای زن ﭘﯾش اﯾن ﺑت ﺳﺟده ﮐن
39.2
ﺳﺟدۀ آن ﺑت ﻧﮑرد ،آن ﻣوﻗﻧﮫ
* ﺑود آن زن ﭘﺎﮐدﯾن و ﻣؤﻣﻧﮫ
39.3
زن ﺑﺗرﺳﯾد و ،دل از اﯾﻣﺎن ﺑﻛﻧد
طﻔل از او ﺑﺳﺗد ،در آﺗش در ﻓﻛﻧد
39.4
ﺑﺎﻧﮓ زد آن طﻔل :ﮐﺈﻧﯽ ﻟم أﻣت
ﺧواﺳت ﺗﺎ او ﺳﺟده آرد ﭘﯾش ﺑت
39.5
ﮔر ﭼﮫ در ﺻورت ﻣﯾﺎن آﺗﺷم
اﻧدرآ ﻣﺎدر ﮐﮫ ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ﺧوﺷم
39.6
رﺣﻣت اﺳت اﯾن ،ﺳر ﺑر آورده ز ﺟﯾب
ﭼﺷم ﺑﻧد اﺳت آﺗش ،از ﺑﮭر ﺣﺟﯾب
39.7
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻋﺷرت ﺧﺎﺻﺎن ﺣق
اﻧدرآ ﻣﺎدر ،ﺑﺑﯾن ﺑرھﺎن ﺣق
39.8
از ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻛﺎﺗش اﺳت آﺑش ﻣﺛﺎل
اﻧدرآ و آب ﺑﯾن ،آﺗش ﻣﺛﺎل
39.9
ﻛﺎو در آﺗش ﯾﺎﻓت ورد و ﯾﺎﺳﻣﯾن
اﻧدرآ اﺳرار اﺑراھﯾم ﺑﯾن
39.10
ﺳﺧت ﺧوﻓم ﺑود اﻓﺗﺎدن ز ﺗو
ﻣرگ ﻣﯾدﯾدم ﮔﮫ زادن ز ﺗو
39.11
در ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺧوش ھواﺋﯽ ،ﺧوب رﻧﮓ
ﭼون ﺑزادمَ ،رﺳﺗم از زﻧدان ﺗﻧﮓ
39.12
ﭼون در اﯾن آﺗش ﺑدﯾدم اﯾن ﺳﻛون
اﯾن ﺟﮭﺎن را ﭼون رﺣم دﯾدم ﻛﻧون
39.13
ذره ذره ،اﻧدر او ﻋﯾﺳﯽ دﻣﯽ
اﻧدر اﯾن آﺗش ﺑدﯾدم ﻋﺎﻟﻣﯽ
39.14
و آن ﺟﮭﺎﻧﺗﺎن ھﺳت ﺷﻛل ِ ﺑﯽ ﺛﺑﺎت
ﻧك ،ﺟﮭﺎن ِ ﻧﯾﺳت ﺷﻛل ِ ھﺳت ذات
39.15
ﺑﯾن ﻛﮫ اﯾن آذر ﻧدارد آذری
اﻧدرآ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺣق ﻣﺎدری
39.16
اﻧدرآ ﻣﺎدر ،ﻣده دوﻟت ز دﺳت
اﻧدرآ ﻣﺎدر ﻛﮫ اﻗﺑﺎل آﻣدﺳت
39.17
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻗدرت و ﻓﺿل ﺧدا
ﻗدرت آن ﺳﮓ ﺑدﯾدی ،اﻧدرآ
39.18
ﻛز طرب ﺧود ﻧﯾﺳﺗم ﭘروای ﺗو
ﻣن ز رﺣﻣت ﻣﯾﮕﺷﺎﯾم ﭘﺎی ﺗو
39.19
ﻛﺎﻧدر آﺗش ،ﺷﺎه ﺑﻧﮭﺎدﺳت ﺧوان
اﻧدرآ و دﯾﮕران را ھم ﺑﺧوان
39.20
اﻧدر اﯾن آﺗش ﻛﮫ دارد ﺻد ﺑﮭﺎر
اﻧدر آﺋﯾد ای ھﻣﮫ ،ﭘرواﻧﮫ وار
39.21
ﻏﯾر ﻋذب دﯾن ،ﻋذاب اﺳت آن ھﻣﮫ
اﻧدر آﺋﯾد ،ای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھﻣﮫ
39.22
ﺳرد ﮔﺷﺗﮫ آﺗش ﮔرم ﻣﮭﯾن
* اﻧدر آﺋﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد اﯾن ﭼﻧﯾن
39.23
اﻧدر آﺋﯾد ،ای ھﻣﮫ ﻋﯾن ﻋﺗﺎب
* اﻧدر آﺋﯾد ،ای ھﻣﮫ ﻣﺳت و ﺧراب
39.24
ﺗﺎ ﮐﮫ ﮔردد روح ،ﺻﺎﻓﯽ و رﻗﯾق
* اﻧدر آﺋﯾد ،اﻧدر اﯾن ﺑﺣر ﻋﻣﯾق
39.25
دﺳت او ﺑﮕرﻓت ،طﻔل ﻣﮭر ﺧو
* ﻣﺎدرش اﻧداﺧت ﺧود را اﻧدر او
39.26
اﻧدر آﺗش ،ﮔوی دوﻟت را ﺑﺑرد
* اﻧدر آﻣد ﻣﺎدر آن طﻔل ُﺧرد
39.27
د ُّر وﺻف ﻟطف ﺣق ،ﺳﻔﺗن ﮔرﻓت
* ﻣﺎدرش ھم زآن ﻧﺳق ،ﮔﻔﺗن ﮔرﻓت
39.28
ﭘُر ھﻣﯽ ﺷد ﺟﺎن ﺧﻠﻘﺎن از ﺷﻛوه
ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯾزد در ﻣﯾﺎن آن ﮔروه
39.29
اﻧدر آﺗش ﺑﻧﮕرﯾد اﯾن ﺑوﺳﺗﺎن
* ﻧﻌره ﻣﯾزد ﺧﻠق را :ﮐﺎی ﻣردﻣﺎن
39.30
 .40اﻧداﺧﺗن ﻣردﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎرادت در آﺗش از ﺳر ذوق

ﻣﯽ ﻓﮑﻧدﻧد اﻧدر آﺗش ﻣرد و زن
زآﻧﻛﮫ ﺷﯾرﯾن ﻛردن ھر ﺗﻠﺦ ،از اوﺳت
ﻣﻧﻊ ﻣﯾﻛردﻧد ،ﻛﺎﺗش در ﻣﯾﺎ
ﺷد ﭘﺷﯾﻣﺎن زﯾن ﺳﺑب ،ﺑﯾﻣﺎر دل
در ﻓﻧﺎی ﺟﺳم ،ﺻﺎدق ﺗر ﺷدﻧد
دﯾو ﺧود را ھم ﺳﯾﮫ رو دﯾد ،ﺷُﻛر
ﺟﻣﻊ ﺷد در ﭼﮭرۀ آن ﻧﺎﻛس ،آن
ﺷد درﯾده آن ِ او ،زاﯾﺷﺎن درﺳت
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ﺧﻠق ﺧود را ﺑﻌد از آن ﺑﯽ ﺧوﯾﺷﺗن
ﺑﯽ ﻣوﻛل ﺑﯽ ﻛﺷش از ﻋﺷق دوﺳت
ﺗﺎ ﭼﻧﺎن ﺷد ،ﻛﺎن ﻋواﻧﺎن ﺧﻠق را
آن ﯾﮭودی ﺷد ﺳﯾﮫ رو و ﺧﺟل
ﻛﺎﻧدر اﯾﻣﺎن ،ﺧﻠق ﻋﺎﺷق ﺗر ﺷدﻧد
ﻣﻛر ﺷﯾطﺎن ھم در او ﭘﯾﭼﯾد ،ﺷُﻛر
آﻧﭼﮫ ﻣﯾﻣﺎﻟﻧد ﺑر روی ﻛﺳﺎن
آﻧﻛﮫ ﻣﯾدرﯾد ﺟﺎﻣﮥ ﺧﻠقُ ،ﭼﺳت
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 .41ﻛژ ﻣﺎﻧدن دھﺎن آن ﺷﺧص ﮔﺳﺗﺎخ ﻛﮫ ﻧﺎم ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﺗﻣﺳﺧر ﺑرد
ﻧﺎم اﺣﻣد را ،دھﺎﻧش ﻛژ ﺑﻣﺎﻧد
آن دھﺎن ﻛژ ﻛرد و ،از ﺗﺳﺧر ﺑﺧواﻧد
ای ﺗرا اﻟطﺎف و ﻋﻠم ﻣن ﻟدن
ﺑﺎز آﻣد ،ﻛﺎی ﻣﺣﻣد ﻋﻔو ﻛن
ﻣن ﺑُدم اﻓﺳوس را ،ﻣﻧﺳوب و اھل
ﻣن ﺗو را اﻓﺳوس ﻣﯾﻛردم ز ﺟﮭل
ﻣﯾﻠش اﻧدر طﻌﻧﮥ ﭘﺎﻛﺎن ﺑرد
ﭼون ﺧدا ﺧواھد ﻛﮫ ﭘردۀ ﻛس درد
ﻛم زﻧد در ﻋﯾب ﻣﻌﯾوﺑﺎن ﻧﻔس
ور ﺧدا ﺧواھد ﻛﮫ ﭘوﺷد ﻋﯾب ﻛس
ﻣﯾل ﻣﺎ را ﺟﺎﻧب زاری ﻛﻧد
ﭼون ﺧدا ﺧواھد ﻛﮫ ﻣﺎن ﯾﺎری ﻛﻧد
ای ھﻣﺎﯾون دل ،ﻛﮫ او ﺑرﯾﺎن اوﺳت
ای ﺧﻧك ﭼﺷﻣﯽ ،ﻛﮫ او ﮔرﯾﺎن اوﺳت
ﻣرد آﺧر ﺑﯾن ،ﻣﺑﺎرك ﺑﻧده ای اﺳت
از ﭘﯽ ھر ﮔرﯾﮫ آﺧر ﺧﻧده اﯾﺳت
ھر ﻛﺟﺎ اﺷك روان ،رﺣﻣت ﺷود
ھر ﻛﺟﺎ آب روان ،ﺳﺑزه ﺑود
ﺗﺎ ز ﺻﺣن ﺟﺎﻧت ،ﺑر روﯾد ﺧﺿر
ﺑﺎش ﭼون دوﻻب ،ﻧﺎﻻن ،ﭼﺷم ﺗر
ﭼون ز ﺟرأت ﺗوﺑﮫ ﮐرد از روی زرد
* ﻣرﺣﻣت ﻓرﻣود ﺳﯾد ،ﻋﻔو ﮐرد
رﺣم ﺧواھﯽ ،ﺑر ﺿﻌﯾﻔﺎن رﺣم آر
رﺣم ﺧواھﯽ ،رﺣم ﻛن ﺑر اﺷك ﺑﺎر
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 .42ﻋﺗﺎب ﻛردن ﺟﮭود آﺗش را ﮐﮫ ﭼرا ﻧﻣﯾﺳوزی و ﺟواب او
آن ﺟﮭﺎن ﺳوز طﺑﯾﻌﯽ ﺧوت ﻛو؟
رو ﺑﮫ آﺗش ﻛرد ﺷﮫ :ﻛﺎی ﺗﻧد ﺧو
ﯾﺎ ز ﺑﺧت ﻣﺎ دﮔر ﺷد ﻧﯾﺗت
ﭼون ﻧﻣﯾﺳوزی ،ﭼﮫ ﺷد ﺧﺎﺻﯾﺗت؟
آن ﻛﮫ ﻧﭘرﺳﺗد ﺗرا ،او ﭼون ﺑرﺳت ؟
ﻣﯽ ﻧﺑﺧﺷﺎﯾﯽ ﺗو ﺑر آﺗش ﭘرﺳت
ﭼون ﻧﺳوزی؟ ﭼﯾﺳت؟ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯽ؟
ھرﮔز ای آﺗش ﺗو ﺻﺎﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﭼون ﻧﺳوزاﻧد ﭼﻧﯾن ﺷﻌﻠﮥ ﺑﻠﻧد ؟
ﭼﺷم ﺑﻧد اﺳت ،ای ﻋﺟب ،ﯾﺎ ھوش ﺑﻧد
ﯾﺎ ﺧﻼف طﺑﻊ ﺗو ،از ﺑﺧت ﻣﺎﺳت
ﺟﺎدوﺋﯽ ﻛردت ﻛﺳﯽ ،ﯾﺎ ﺳﯾﻣﯾﺎﺳت
اﻧدرآ ﺗﺎ ﺗو ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎﺑﺷم
ﮔﻔت آﺗش :ﻣن ھﻣﺎﻧم آﺗﺷم
ﺗﯾﻎ ﺣﻘم ،ھم ﺑﮫ دﺳﺗوری ﺑُرم
طﺑﻊ ﻣن دﯾﮕر ﻧﮕﺷت و ﻋﻧﺻرم
ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﻛرده ﭘﯾش ﻣﯾﮭﻣﺎن
ﺑر در ﺧرﮔﮫ ،ﺳﮕﺎن ﺗرﻛﻣﺎن
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﯾﻧد از ﺳﮕﺎن ،ﺷﯾراﻧﮫ او
ور ﺑﮫ ﺧرﮔﮫ ﺑﮕذرد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ رو
ﻛم ز ﺗرﻛﯽ ﻧﯾﺳت ﺣق ،در زﻧدﮔﯽ
ﻣن ز ﺳﮓ ﻛم ﻧﯾﺳﺗم در ﺑﻧدﮔﯽ
ﺳوزش از اﻣر ﻣﻠﯾك دﯾن ﻛﻧد
آﺗش طﺑﻌت اﮔر ﻏﻣﮕﯾن ﻛﻧد
اﻧدر او ﺷﺎدی ﻣﻠﯾك دﯾن ﻧﮭد
آﺗش طﺑﻌت اﮔر ﺷﺎدی دھد
ﻏم ﺑﮫ اﻣر ﺧﺎﻟق آﻣد ،ﻛﺎر ﻛن
ﭼون ﻛﮫ ﻏم ﺑﯾﻧﯽ ،ﺗو اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻛن
ﻋﯾن ﺑﻧد ﭘﺎی ،آزادی ﺷود
ﭼون ﺑﺧواھد ،ﻋﯾن ﻏم ﺷﺎدی ﺷود

ﺑﺎ ﻣن و ﺗو ﻣرده ،ﺑﺎ ﺣق زﻧده اﻧد
ھﻣﭼو ﻋﺎﺷق ،روز و ﺷب ﭘﯾﭼﺎن ﻣدام
ھم ﺑﮫ اﻣر ﺣق ،ﻗدم ﺑﯾرون ﻧﮭد
ﻛﺎﯾن دو ﻣﯾزاﯾﻧد ،ھﻣﭼون ﻣرد و زن
ﺗو ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗر ﻧﮕر ،ای ﻣرد ﻧﯾك
ﺑﯽ ﺳﺑب ،ﻛﯽ ﺷد ﺳﺑب ھرﮔز ﺑﺧوﯾش ؟
ﺑﺎز ﮔﺎھﯽ ﺑﯽ ﭘر و ﻋﺎطل ﻛﻧد
آن ﺳﺑﺑﮭﺎ ،زﯾن ﺳﺑﺑﮭﺎ ﺑرﺗر اﺳت
و آن ﺳﺑﺑﮭﺎ راﺳت ﻣﺣرم ،اﻧﺑﯾﺎ
اﻧدر اﯾن َﭼﮫ ،اﯾن رﺳن آﻣد ﺑﮫ ﻓن
ﭼرخ ﮔردان را ﻧدﯾدن زﻟت اﺳت
ھﺎن و ھﺎن ،زﯾن ﭼرخ ﺳرﮔردان ﻣدان
ﺗﺎ ﻧﺳوزی ﺗو ،ز ﺑﯽ ﻣﻐزی ﭼو ﻣرخ
ھر دو ﺳر ﻣﺳت آﻣدﻧد از ﺧَﻣر ﺣق
ھم ز ﺣق ﺑﯾﻧﯽ ،ﭼو ﺑﮕﺷﺎﯾﯽ ﻧظر
ﻓرق ﻛﯽ ﻛردی ﻣﯾﺎن ﻗوم ﻋﺎد ؟
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ﺑﺎد و ﺧﺎك و آب و آﺗش ﺑﻧده اﻧد
ﭘﯾش ﺣق آﺗش ھﻣﯾﺷﮫ در ﻗﯾﺎم
ﺳﻧﮓ ﺑر آھن زﻧﯽ ،آﺗش ﺟﮭد
ﺳﻧﮓ ﺳﺗم ،ﺑر ھم ﻣزن
آھن و
ِ
ﺳﻧﮓ و آھن ﺧود ﺳﺑب آﻣد و ﻟﯾك
ﻛﺎﯾن ﺳﺑب را آن ﺳﺑب آورد ﭘﯾش
اﯾن ﺳﺑب را آن ﺳﺑب ﻋﺎﻣل ﻛﻧد
و آن ﺳﺑﺑﮭﺎ ،ﻛﮫ اﻧﺑﯾﺎ را رھﺑر اﺳت
اﯾن ﺳﺑب را ﻣﺣرم آﻣد ﻋﻘل ﻣﺎ
ﺳن
اﯾن ﺳﺑب ﭼﮫ ﺑود؟ ﺑﮫ ﺗﺎزی ﮔو َر َ
ﮔردش ﭼرخ ،اﯾن رﺳن را ﻋﻠت اﺳت
اﯾن رﺳﻧﮭﺎی ﺳﺑﺑﮭﺎ در ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔر و ﺳر ﮔردان ﭼو ﭼرخ
ﺑﺎد ،آﺗش ﻣﯾﺷود از اﻣر ﺣق
ب ﺣﻠم و آﺗش ﺧﺷم ای ﭘﺳر
آ ِ
ﮔر ﻧﺑودی واﻗف از ﺣق ﺟﺎن ﺑﺎد
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 .43ﻗﺻﮥ ھﻼک ﮐردن ﺑﺎد در ﻋﮭد ھود ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻗوم ﻋﺎد را
ﻧرم ﻣﯾﺷد ﺑﺎد ،ﻛﺎﻧﺟﺎ ﻣﯾرﺳﯾد
ھود ﮔرد ﻣوﻣﻧﺎن ﺧطﯽ ﻛﺷﯾد
ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯽ ﮔﺳﺳت اﻧدر ھوا
ھر ﻛﮫ ﺑﯾرون ﺑود ز آن ﺧط ،ﺟﻣﻠﮫ را
ﮔرد ﺑر ﮔرد رﻣﮫ ،ﺧطﯽ ﭘدﯾد
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﯾﺑﺎن راﻋﯽ ﻣﯾﻛﺷﯾد
ﺗﺎ ﻧﯾﺎرد ﮔرگ آﻧﺟﺎ ﺗرﻛﺗﺎز
ﭼون ﺑﮫ ﺟﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺷد او وﻗت ﻧﻣﺎز
ﮔوﺳﭘﻧدی ھم ﻧﮕﺷﺗﯽ زآن ﻧﺷﺎن
ھﯾﭻ ﮔرﮔﯽ در ﻧرﻓﺗﯽ اﻧدر آن
داﺋره ﻣرد ﺧدا را ﺑود ﺑﻧد
ﺑﺎ ِد ﺣرص ﮔرگ و ،ﺣرص ﮔوﺳﻔﻧد
ﻧرم و ﺧوش ھﻣﭼون ﻧﺳﯾم ﺑوﺳﺗﺎن
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎد اﺟل ﺑﺎ ﻋﺎرﻓﺎن
ﭼون ُﮔزﯾدۀ ﺣق ﺑود ،ﭼوﻧش َﮔزَ د؟
آﺗش اﺑراھﯾم را دﻧدان ﻧزد
ﺑﺎﻗﯾﺎن را ﺑرده ﺗﺎ ﻗﻌر زﻣﯾن
آﺗش ﺷﮭوت ﻧﺳوزد اھل دﯾن
اھل ﻣوﺳﯽ را ز ﻗﺑطﯽ واﺷﻧﺎﺧت
ﻣوج درﯾﺎ ﭼون ﺑﮫ اﻣر ﺣق ﺑﺗﺎﺧت
ﺑﺎ زر و ﺗﺧﺗش ﺑﮫ ﻗﻌر ﺧود ﻛﺷﯾد
ﺧﺎك ،ﻗﺎرون را ،ﭼو ﻓرﻣﺎن در رﺳﯾد
ﺑﺎل و ﭘر ﺑﮕﺷﺎد و ،ﻣرﻏﯽ ﺷد ﭘرﯾد
آب و ِﮔل ﭼون از دم ﻋﯾﺳﯽ ﭼرﯾد
ﻣرغ ﺟﻧت ﺳﺎزدش رب اﻟﻔﻠق
* از دھﺎﻧت ﭼون ﺑرآﻣد ﺣﻣد ﺣق
ﻣرغ ﺟﻧت ﺷد ز ﻧﻔﺦ ﺻدق دل
ھﺳت ﺗﺳﺑﯾﺣت ،ﺑﺟﺎی آب و ﮔل
ﺻوﻓﺋﯽ ﻛﺎﻣل ﺷد و رﺳت او ز ﻧﻘص
ﻛوه طور از ﻧور ﻣوﺳﯽ ﺷد ﺑﮫ رﻗص
ﺟﺳم ﻣوﺳﯽ از ﻛﻠوﺧﯽ ﺑود ﻧﯾز
ﭼﮫ ﻋﺟب ﮔر ﻛوه ﺻوﻓﯽ ﺷد ﻋزﯾز؟
ﺟز ﻛﮫ طﻧز و ﺟز ﻛﮫ اﻧﻛﺎرش ﻧﺑود
اﯾن ﻋﺟﺎﯾب دﯾد آن ﺷﺎه ﺟﮭود
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 .44طﻧز و اﻧﻛﺎر ﻛردن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﮭود و ﻧﺻﯾﺣت ﻧﺎﺻﺣﺎن او را
ﻣرﻛب اﺳﺗﯾزه را ﭼﻧدﯾن ﻣران
ﻧﺎﺻﺣﺎن ﮔﻔﺗﻧد :از ﺣد ﻣﮕذران
ﺑﯾش از اﯾن ،آﺗش ﻣزن در ﺟﺎن ﺧَود
* ﺑﮕذر از ﮐﺷﺗن ،ﻣﮑن اﯾن ﻓﻌل ﺑد

ظﻠم را ﭘﯾوﻧد در ﭘﯾوﻧد ﻛرد
ﭘﺎی دار ای ﺳﮓ ،ﻛﮫ ﻗﮭر ﻣﺎ رﺳﯾد
ﺣﻠﻘﮫ ﮔﺷت و آن ﺟﮭودان را ﺑﺳوﺧت
ﺳوی اﺻل ﺧوﯾش رﻓﺗﻧد اﻧﺗﮭﺎ
ﺟزوھﺎ را ﺳوی ﻛل ﺑﺎﺷد طرﯾق
ﺣرف ﻣﯾراﻧدﻧد از ﻧﺎر و دﺧﺎن
ﺳوﺧت ﺧود را آﺗش اﯾﺷﺎن ،ﭼو ﺧس
ھﺎوﯾﮫ آﻣد ﻣر او را زاوﯾﮫ
اﺻﻠﮭﺎ ﻣر ﻓرﻋﮭﺎ را در ﭘﯽ اﺳت
ﺑﺎد ،ﻧﺷﻔش ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻛﮫ ارﻛﺎﻧﯽ اﺳت
اﻧدك اﻧدك ،ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧﯽ ﺑردﻧش
اﻧدك اﻧدك دزدد از ﺣﺑس ﺟﮭﺎن
ﺻﺎﻋدا ﻣﻧﺎ إﻟﯽ ﺣﯾث ﻋﻠم
ﻣﺗﺣﻔﺎ ﻣﻧﺎ إﻟﯽ دار اﻟﺑﻘﺎ
ﺿﻌف ذاك رﺣﻣﺔ ﻣن ذی اﻟﺟﻼل
ﻛﯽ ﯾﻧﺎل اﻟﻌﺑد ﻣﻣﺎ ﻧﺎﻟﮭﺎ
ذا ﻓﻼ زﻟت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﺋﻣﺎ
ز آن طرف آﯾد ،ﻛﮫ آﻣد آن ﭼﺷش
ﻛﺎن طرف ﯾك روز ذوﻗﯽ راﻧده اﺳت
ذوق ﺟزو ،از ﻛل ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑﺑﯾن
ﭼون ﺑدو ﭘﯾوﺳت ﺟﻧس او ﺷود
ﮔﺷت ﺟﻧس ﻣﺎ و ،اﻧدر ﻣﺎ ﻓزود
ز اﻋﺗﺑﺎر آﺧر ،آن را ﺟﻧس دان
آن ﻣﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎﺷد ﺟﻧس را
ﻋﺎرﯾت ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد ﻋﺎﻗﺑت
ﭼوﻧﻛﮫ ﺟﻧس ﺧود ﻧﯾﺎﺑد ،ﺷد ﻧﻔﯾر
ﭼون رﺳد در وی ،ﮔرﯾزد ،ﺟوﯾد آب
ﻟﯾك آن رﺳوا ﺷود ،در دار ﺿرب
ﺗﺎ ﺧﯾﺎل ﻛژ ﺗو را َﭼﮫ ﻧﻔﮑﻧد
و اﻧدر آن ﻗﺻﮫ طﻠب ﻛن ﺣﺻﮫ را
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ﻧﺎﺻﺣﺎن را دﺳت ﺑﺳت و ﺑﻧد ﻛرد
ﺑﺎﻧﮓ آﻣد :ﻛﺎر ﭼون اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد
ﺑﻌد از آن آﺗش ﭼﮭل ﮔز ﺑر ﻓروﺧت
اﺻل اﯾﺷﺎن ﺑود آﺗش اﺑﺗدا
ھم ز آﺗش زاده ﺑودﻧد آن ﻓرﯾق
* ھم ز آﺗش زاده ﺑودﻧد آن ﺧﺳﺎن
آﺗﺷﯽ ﺑودﻧد ،ﻣوﻣن ﺳوز و ﺑس
آن ﻛﮫ او ﺑوده اﺳت ،ا ّﻣﮫ ُ اﻟﮭﺎوﯾﮫ
ﻣﺎدر ﻓرزﻧد ،ﺟوﯾﺎن وی اﺳت
آب اﻧدر ﺣوض اﮔر زﻧداﻧﯽ اﺳت
ﻣﯾرھﺎﻧد ،ﻣﯾﺑرد ﺗﺎ ﻣﻌدﻧش
وﯾن ﻧﻔس ،ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣﺎ را ھﻣﭼﻧﺎن
ﺗﺎ إﻟﯾﮫ ﯾﺻﻌد أطﯾﺎب اﻟﻛﻠم
ﺗرﺗﻘﯽ أﻧﻔﺎﺳﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﻘﯽ
ﺛم ﺗﺄﺗﯾﻧﺎ ﻣﻛﺎﻓﺎت اﻟﻣﻘﺎل
ﺛم ﯾﻠﺟﯾﻧﺎ اﻟﯽ اﻣﺛﺎﻟﮭﺎ
ھﻛذا ﺗﻌرج و ﺗﻧزل داﺋﻣﺎ
ﭘﺎرﺳﯽ ﮔوﺋﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻛﺷش
ﭼﺷم ھر ﻗوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوﺋﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت
ذوق ﺟﻧس ،از ﺟﻧس ﺧود ﺑﺎﺷد ﯾﻘﯾن
ﯾﺎ ﻣﮕر آن ﻗﺎﺑل ﺟﻧﺳﯽ ﺑود
ھﻣﭼو آب و ﻧﺎن ،ﻛﮫ ﺟﻧس ﻣﺎ ﻧﺑود
ﻧﻘش ﺟﻧﺳﯾت ﻧدارد آب و ﻧﺎن
ور ز ﻏﯾر ﺟﻧس ﺑﺎﺷد ذوق ﻣﺎ
آﻧﻛﮫ ﻣﺎﻧﻧد اﺳت ،ﺑﺎﺷد ﻋﺎرﯾت
ﻣرغ را ﮔر ذوق آﯾد از ﺻﻔﯾر
ﺗﺷﻧﮫ را ﮔر ذوق آﯾد از ﺳراب
ﻣﻔﻠﺳﺎن ،ﮔر ﺧوش ﺷوﻧد ،از زر ﻗﻠب
ﺗﺎ زراﻧدودﯾت ،از ره ﻧﻔﮑﻧد
از ﻛﻠﯾﻠﮫ ﺑﺎز ﺧوان اﯾن ﻗﺻﮫ را
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 .45ﻗﺻﮫ ﻧﺧﺟﯾران و ﺑﯾﺎن ﺗوﮐل و ﺗرک ﺟﮭد ﮐردن
ﺑودﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﯾر ،داﯾم ِﻛش َﻣﻛش
طﺎﯾﻔﮥ ﻧﺧﺟﯾر در وادی ﺧوش
آن ﭼرا ،ﺑر ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﺧوش ﮔﺷﺗﮫ ﺑود
ﺑﺳﻛﮫ آن ﺷﯾر از ﻛﻣﯾن درﻣﯾرﺑود
ﻛز وظﯾﻔﮫ ،ﻣﺎ ﺗو را دارﯾم ﺳﯾر
ﺣﯾﻠﮫ ﻛردﻧد آﻣدﻧد اﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﯾر
ﺗﺎ ﻧﮕردد ﺗﻠﺦ ﺑر ﻣﺎ اﯾن ﮔﯾﺎ
ﺟز وظﯾﻔﮫ ،در ﭘﯽ ﺻﯾدی ﻣﯾﺎ
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 .46ﺟواب ﺷﯾر ﻧﺧﺟﯾران را و ﺑﯾﺎن ﺧﺎﺻﯾت ﺟﮭد
ﻣﻛرھﺎ ﺑس دﯾده ام از زﯾد و ﺑﻛر
ﮔﻔت :آری ،ﮔر وﻓﺎ ﺑﯾﻧم ،ﻧﮫ ﻣﻛر

ﻣن َﮔزﯾدۀ زﺧم ﻣﺎر و ﻛژدﻣم
از ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﺗر ،در ﻣﻛر و ﻛﯾن
ﻗول ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﺟﺎن و دل ُﮔزﯾد
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ﻣن ھﻼك ﻓﻌل و ﻣﻛر ﻣردﻣم
ﻣردم ﻧﻔس از دروﻧم در ﻛﻣﯾن
ﮔوش ﻣن ﻻ ﯾﻠدغ اﻟﻣؤﻣن ﺷﻧﯾد

47.1
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 .47ﺑﺎز ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﮭﺎدن ﻧﺧﺟﯾران ﺗوﻛل را ﺑر ﺟﮭد
اﻟﺣذر دع ﻟﯾس ﯾﻐﻧﯽ ﻋن ﻗدر
ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﻧد :ای ﺣﻛﯾم ﺑﺎ ﺧﺑر
رو ﺗوﻛل ﻛن ،ﺗوﻛل ﺑﮭﺗر اﺳت
در ﺣذر ﺷورﯾدن ،ﺷور و ﺷر اﺳت
ﺗﺎ ﻧﮕﯾرد ھم ﻗﺿﺎ ﺑﺎ ﺗو ﺳﺗﯾز
ﺑﺎ ﻗﺿﺎ ﭘﻧﺟﮫ ﻣزن ،ای ﺗﻧد و ﺗﯾز
ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾد زﺧﻣت ،از رب اﻟﻔﻠق
ﻣرده ﺑﺎﯾد ﺑود ﭘﯾش ﺣﻛم ﺣق

48.1
48.2
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 .48ﺑﺎز ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﮭﺎدن ﺷﯾر ﺟﮭد را ﺑر ﺗوﻛل و ﺗﺳﻠﯾم
اﯾن ﺳﺑب ھم ﺳﻧت ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳت
ﮔﻔت :آری ،ﮔر ﺗوﻛل رھﺑر اﺳت
ﺑﺎ ﺗوﻛل زاﻧوی اﺷﺗر ﺑﺑﻧد
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ آواز ﺑﻠﻧد
از ﺗوﻛل ،در ﺳﺑب ﻛﺎھل ﻣﺷو
رﻣز "اﻟﻛﺎﺳب ﺣﺑﯾب ﷲ" ﺷﻧو
ﺟﮭد ﻣﯾﮑن ،ﮐﺳب ﻣﯾﮑن ،ﻣو ﺑﻣو
* رو ﺗوﮐل ﮐن ﺗو ﺑﺎ ﮐﺳب ،ای ﻋﻣو
ور ﺗو از ﺟﮭدش ﺑﻣﺎﻧﯽ ،اﺑﻠﮭﯽ
* ﺟﮭد ﮐنّ ،ﺟدی ﻧﻣﺎ ،ﺗﺎ وارھﯽ

49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
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49.9
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49.14
49.15

 .49ﺑﺎز ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﺧﺟﯾران ﺗوﻛل را ﺑر ﺟﮭد و ﮐﺳب
ﻟﻘﻣﮥ ﺗزوﯾر دان ،ﺑر ﻗدر ﺣﻠق
ﻗوم ﮔﻔﺗﻧدش ﻛﮫ :ﻛﺳب ،از ﺿﻌف ﺧﻠق
در ﺗوﮐل ،ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻏﯾری ﺧطﺎﺳت
* ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﮐﺳﺑﮭﺎ از ﺿﻌف ﺧﺎﺳت
ﭼﯾﺳت از ﺗﺳﻠﯾم ﺧود ﻣﺣﺑوﺑﺗر؟
ﻧﯾﺳت ﻛﺳﺑﯽ از ﺗوﻛل ﺧوﺑﺗر
ﺑس ﺟﮭﻧد از ﻣﺎر ،ﺳوی اژدھﺎ
ﺑس ﮔرﯾزﻧد از ﺑﻼ ،ﺳوی ﺑﻼ
آﻧﻛﮫ ﺟﺎن ﭘﻧداﺷت ،ﺧون آﺷﺎم ﺑود
ﺣﯾﻠﮫ ﻛرد اﻧﺳﺎن و ،ﺣﯾﻠﮫ اش ،دام ﺑود
ﺣﯾﻠﮥ ﻓرﻋون زﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺑود
در ﺑﺑﺳت و ،دﺷﻣن اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ ﺑود
و آﻧﻛﮫ او ﻣﯾﺟﺳت ،اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ اش
ﺻد ھزاران طﻔل ﻛﺷت آن ﻛﯾﻧﮫ ﻛش
رو ﻓﻧﺎ ﻛن دﯾد ﺧود ،در دﯾد دوﺳت
دﯾدۀ ﻣﺎ ﭼون ﺑﺳﯽ ﻋﻠت در اوﺳت
ﯾﺎﺑﯽ اﻧدر دﯾد او ﻛل ﻏرض
دﯾد ﻣﺎ را ،دﯾد او ،ﻧﻌم اﻟﻌوض
ﻣرﻛﺑش ﺟز ﺷﺎﻧﮥ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺑود
طﻔل ،ﺗﺎ ﮔﯾرا و ،ﺗﺎ ﭘوﯾﺎ ﻧﺑود
در ﻋﻧﺎ اﻓﺗﺎد و ،در ﻛور و ﻛﺑود
ﭼون ﻓﺿوﻟﯽ ﮐرد و ،دﺳت و ﭘﺎ ﻧﻣود
ﻣﯾﭘرﯾدﻧد از وﻓﺎ ﺳوی ﺻﻔﺎ
ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠق ،ﭘﯾش از دﺳت و ﭘﺎ
ﺣﺑس ﺧﺷم و ﺣرص و ﺧرﺳﻧدی ﺷدﻧد
ﭼون ﺑﮫ اﻣر ،ا ْھ ِﺑطُوا ،ﺑﻧدی ﺷدﻧد
ﮔﻔت اﻟﺧﻠ ُق ﻋﯾﺎل ﻟﻺﻟﮫ
ﻣﺎ ﻋﯾﺎل ﺣﺿرﺗﯾم و ﺷﯾر ﺧواه
ھم ﺗواﻧد ﻛﺎو ز رﺣﻣت ﻧﺎن دھد
آﻧﻛﮫ او از آﺳﻣﺎن ﺑﺎران دھد
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 .50دﯾﮕر ﺑﺎر ﺑﯾﺎن ﮐردن ﺷﯾر ﺗرﺟﯾﺢ ﺟﮭد ﺑر ﺗوﮐل
ﻧردﺑﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﭘﺎی ﻣﺎ ﻧﮭﺎد
ﮔﻔت ﺷﯾر :آری وﻟﯽ رب اﻟﻌﺑﺎد
ھﺳت ﺟﺑری ﺑودن اﯾﻧﺟﺎ طﻣﻊ ﺧﺎم
ﭘﺎﯾﮫ ﭘﺎﯾﮫ رﻓت ﺑﺎﯾد ﺳوی ﺑﺎم
دﺳت داری ،ﭼون ﻛﻧﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺗو ﭼﻧﮓ؟
ﭘﺎی داری ،ﭼون ﻛﻧﯽ ﺧود را ﺗو ﻟﻧﮓ؟
ﺑﯽ زﺑﺎن ﻣﻌﻠوم ﺷد او را ﻣراد
ﺧواﺟﮫ ﭼون ﺑﯾﻠﯽ ﺑﮫ دﺳت ﺑﻧده داد

آﺧر اﻧدﯾﺷﯽ ،ﻋﺑﺎرﺗﮭﺎی اوﺳت
در وﻓﺎی آن اﺷﺎرت ﺟﺎن دھﯽ
ﺑﺎر ﺑر دارد ز ﺗو ،ﻛﺎرت دھد
ﻗﺎﺑﻠﯽ ،ﻣﻘﺑول ﮔرداﻧد ﺗو را
وﺻل ﺟوﯾﯽ ،ﺑﻌد از آن واﺻل ﺷوی
ﺟﺑر ﺗو ،اﻧﻛﺎر آن ﻧﻌﻣت ﺑود
ﮐﻔر ،ﻧﻌﻣت از ﻛﻔت ﺑﯾرون ﻛﻧد
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧﯽ آن در و درﮔﮫ ،ﻣﺧﺳب
ﺟز ﺑﮫ زﯾر آن درﺧت ﻣﯾوه دار
ﺑر ﺳر ﺧﻔﺗﮫ ﺑرﯾزد ،ﻧﻘل و زاد
ﻣرغ ﺑﯽ ھﻧﮕﺎم ،ﻛﯽ ﯾﺎﺑد اﻣﺎن؟
ﻣرد ﭘﻧداری و ﭼون ﺑﯾﻧﯽ ،زﻧﯽ
ﺳر ،ﻛﮫ ﻋﻘل از وی ﺑﭘرد ،د ُم ﺷود
َ
ﻣﯾﺑرد ﺑﯽ ﺷﻛر را ،ﺗﺎ ﻗﻌر ﻧﺎر
ﻛﺳب ﻛن ،ﭘس ﺗﻛﯾﮫ ﺑر ﺟﺑﺎر ﻛن
ورﻧﮫ اﻓﺗﯽ در ﺑﻼی ﮔﻣرھﯽ
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ت ھﻣﭼون ﺑﯾل ،اﺷﺎرﺗﮭﺎی اوﺳت
دﺳ ِ
ﭼون اﺷﺎرﺗﮭﺎش را ﺑر ﺟﺎن ﻧﮭﯽ
ﭘس اﺷﺎرﺗﮭﺎش اﺳرارت دھد
ﺣﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺣﻣول ﮔرداﻧد ﺗو را
ﻗﺎﺑل اﻣر وﯾﯽ ،ﻗﺎﺑل ﺷوی
ﺳﻌﯽ ﺷﻛر ﻧﻌﻣﺗش ﻗدرت ﺑود
ﺷﻛر ﻧﻌﻣت ،ﻧﻌﻣﺗت اﻓزون ﻛﻧد
ﺟﺑر ﺗو ﺧﻔﺗن ﺑود ،در ره ﻣﺧﺳب
ھﺎن ﻣﺧﺳب ،ای ﺟﺑری ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺷﺎخ اﻓﺷﺎن ﻛﻧد ،ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﺎد
ﺟﺑر ﺧﻔﺗن ،در ﻣﯾﺎن ره زﻧﺎن
ور اﺷﺎرﺗﮭﺎش را ﺑﯾﻧﯽ زﻧﯽ
اﯾن ﻗدر ﻋﻘﻠﯽ ﻛﮫ داری ،ﮔم ﺷود
زآﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﺷﻛری ﺑود ،ﺷوم و ﺷﻧﺎر
ﮔر ﺗوﻛل ﻣﯾﻛﻧﯽ ،در ﻛﺎر ﻛن
* ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺟﺑﺎر ﮐن ،ﺗﺎ وارھﯽ
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 .51ﺑﺎز ﺗرﺟﯾﺢ ﻧﮭﺎدن ﻧﺧﺟﯾران ﻣر ﺗوﻛل را ﺑر ﺟﮭد
ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎن ﻛﺎﯾن ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻛﺎﺷﺗﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ وی ﺑﺎﻧﮕﮭﺎ ﺑرداﺷﺗﻧد
ﭘس ﭼرا ﻣﺣروم ﻣﺎﻧدﻧد از زﻣن؟
ﺻد ھزار اﻧدر ھزاران ،ﻣرد و زن
ھﻣﭼو اژدرھﺎ ،ﮔﺷﺎده ﺻد دھﺎن
ﺻد ھزاران ﻗرن از آﻏﺎز ﺟﮭﺎن
ﻛﮫ ز ﺑُن ﺑر ﻛﻧده ﺷد ،زآن ﻣﻛر ،ﻛوه
ﻣﻛرھﺎ ﻛردﻧد ،آن داﻧﺎ ﮔروه
ور زﻣﺎ ﺑﺎور ﻧداری اﯾن ﺣدﯾث
* ﮐرده ﻣﮑر و ﺣﯾﻠﮫ ،آن ﻗوم ﺧﺑﯾث
ﻟﺗزول ﻣﻧﮫ اﻗﻼل اﻟﺟﺑﺎل
ﻛرد وﺻف ﻣﻛرھﺎﺷﺎن ذو اﻟﺟﻼل
روی ﻧﻧﻣود از ﺳﮕﺎل و از ﻋﻣل
ﺟز ﻛﮫ آن ﻗﺳﻣت ،ﻛﮫ رﻓت اﻧدر ازل
ﻣﺎﻧده ﻛﺎر و ﺣﻛم ھﺎی ﻛردﮔﺎر
ﺟﻣﻠﮫ اﻓﺗﺎدﻧد از ﺗدﺑﯾر و ﻛﺎر
ﺟﮭد ،ﺟز وھﻣﯽ ﻣﭘﻧدار ،ای ﻋﯾﺎر
ﻛﺳب ،ﺟز ﻧﺎﻣﯽ ﻣدان ،ای ﻧﺎﻣدار

 .52ﻧﮕرﯾﺳﺗن ﻋزراﯾﯾل ﺑر ﻣردی و ﮔرﯾﺧﺗن آن ﻣرد در ﺳرای ﺣﺿرت ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺗﻘرﯾر ﺗرﺟﯾﺢ ﺗوﻛل ﺑر
ﺟﮭد و ﮐوﺷش
در ﺳرا ﻋدل ﺳﻠﯾﻣﺎن ،در دوﯾد
ﺳﺎده ﻣردی ،ﭼﺎﺷﺗﮕﺎھﯽ در رﺳﯾد
52.1
ﭘس ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﻔت :ای ﺧواﺟﮫ ﭼﮫ ﺑود؟
روﯾش از ﻏم زرد و ،ھر دو ﻟب ﻛﺑود
52.2
ﯾك ﻧظر اﻧداﺧت ،ﭘُر از ﺧﺷم و ﻛﯾن
ﮔﻔت :ﻋزراﺋﯾل در ﻣن اﯾن ﭼﻧﯾن
52.3
ﮔﻔت :ﻓرﻣﺎ ﺑﺎد را ،ای ﺟﺎن ﭘﻧﺎه
ﮔﻔت :ھﯾن اﻛﻧون ،ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯽ؟ ﺑﺧواه
52.4
ﺑو ﻛﮫ ،ﺑﻧده ﻛﺎن طرف ﺷد ،ﺟﺎن ﺑرد
ﺗﺎ ﻣرا زﯾﻧﺟﺎ ،ﺑﮫ ھﻧدﺳﺗﺎن ﺑرد
52.5
ﻟﻘﻣﮥ ﺣرص و اﻣل زآﻧﻧد ﺧﻠق
ﻧﮏ ز دروﯾﺷﯽ ﮔرﯾزاﻧﻧد ﺧﻠق
52.6
ﺣرص و ﻛوﺷش را ﺗو ھﻧدﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس
ﺗرس دروﯾﺷﯽ ،ﻣﺛﺎل آن ھراس
52.7
ﺑرد ﺳوی ﺧﺎک ھﻧدﺳﺗﺎن ﺑر آب
ﺑﺎد را ﻓرﻣود ﺗﺎ او را ﺷﺗﺎب
52.8
ﺷﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﻔت ﻋزراﺋﯾل را
روز دﯾﮕر ،وﻗت دﯾوان و ﻟﻘﺎ
52.9

ﺑﻧﮕرﯾدی؟ ﺑﺎزﮔو ،ای ﭘﯾﮏ رب
ﺗﺎ ﺷود آواره او از ﺧﺎن و ﻣﺎن
ﻓﮭم ﮐژ ﮐرد و ،ﻧﻣود او را ﺧﯾﺎل
از ﺗﻌﺟب دﯾدﻣش در رھﮕذر
ﺟﺎن او را ﺗو ﺑﮫ ھﻧدﺳﺗﺎن ﺳﺗﺎن
در ﺗﻔﮑر رﻓﺗﮫ ،ﺳرﮔردان ﺷدم
زو ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدن ،دور اﻧدر اﺳت
دﯾدﻣش آﻧﺟﺎ و ،ﺟﺎﻧش ﺑﺳﺗدم
ﻛن ﻗﯾﺎس و ،ﭼﺷم ﺑﮕﺷﺎ و ،ﺑﺑﯾن
از ﻛﮫ ﺑرﺗﺎﺑﯾم؟ از ﺣق ،اﯾن وﺑﺎل
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ﻛﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن را ﺑﺧﺷم ،از ﭼﮫ ﺳﺑب
* ای ﻋﺟب ،اﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮭر آن
* ﮔﻔﺗش :ای ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﺑﯽ زوال
ﻣن ورا از ﺧﺷم ﻛﯽ ﻛردم ﻧظر؟
ﻛﮫ ﻣرا ﻓرﻣود ﺣق :ﻛﮫ اﻣروز ھﺎن
* دﯾدﻣش اﯾﻧﺟﺎ و ،ﺑس ﺣﯾران ﺷدم
از ﻋﺟب ﮔﻔﺗم :ﮔر او را ﺻد ﭘَر اﺳت
* ﭼون ﺑﺎﻣر ﺣق ﺑﮭﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدم
ﺗو ھﻣﮫ ﻛﺎر ﺟﮭﺎن را ھﻣﭼﻧﯾن
از ﻛﮫ ﺑﮕرﯾزﯾم؟ از ﺧود ،ای ﻣﺣﺎل
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 .53ﺑﯾﺎن ﺗرﺟﯾﺢ دادن ﺷﯾر ﺟﮭد را ﺑر ﺗوﻛل و ﻓواﺋد ﺟﮭد را ﺑﯾﺎن ﻛردن
ﺟﮭدھﺎی اﻧﺑﯾﺎء و ﻣوﻣﻧﯾن
ﺷﯾر ﮔﻔت :آری وﻟﯾﻛن ھم ﺑﺑﯾن
ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺳﺎﻋت ،ز آﻏﺎز ﺟﮭﺎن
* ﺳﻌﯽ اﺑرار و ﺟﮭﺎد ﻣؤﻣﻧﺎن
آﻧﭼﮫ دﯾدﻧد ،از ﺟﻔﺎ و ،ﮔرم و ﺳرد
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺟﮭدﺷﺎن را راﺳت ﻛرد
ﻛل ﺷﯾﺋﯽ ﻣن ظرﯾف ھو ظرﯾف
ﺣﯾﻠﮫ ھﺎﺷﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺎل آﻣد ﻟطﯾف
ﻧﻘﺻﮭﺎﺷﺎن ،ﺟﻣﻠﮫ اﻓزوﻧﯽ ﮔرﻓت
داﻣﮭﺎﺷﺎن ،ﻣرغ ﮔردوﻧﯽ ﮔرﻓت
در طرﯾق اﻧﺑﯾﺎ و اوﻟﯾﺎ
ﺟﮭد ﻣﯾﻛن ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ،ای ﻛﯾﺎ
زآﻧﻛﮫ اﯾن را ھم ﻗﺿﺎ ﺑر ﻣﺎ ﻧﮭﺎد
ﺑﺎ ﻗﺿﺎ ﭘﻧﺟﮫ زدن ﻧﺑود ﺟﮭﺎد
در ره اﯾﻣﺎن و ،طﺎﻋت ﯾك ﻧﻔس
ﻛﺎﻓرم ﻣن ،ﮔر زﯾﺎن ﻛردﺳت ﻛس
ﯾك دو روزی ﺟﮭد ﻛن ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺧﻧد
ﺳر ﺷﻛﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﺳر را ﻣﺑﻧد
ﻧﯾك ﺣﺎﻟﯽ ُﺟﺳت ،ﻛﺎو ﻋﻘﺑﯽ ﺑ ُﺟﺳت
ﺑَد ﻣﺣﺎﻟﯽ ُﺟﺳت ،ﻛﺎو دﻧﯾﺎ ﺑ ُﺟﺳت
ﻣﻛرھﺎ ،در ﺗرك دﻧﯾﺎ وارد اﺳت
ﻣﻛرھﺎ ،در ﻛﺳب دﻧﯾﺎ ﺑﺎرد اﺳت
آن ﻛﮫ ﺣﻔره ﺑﺳت ،آن ﻣﻛرﯾﺳت ﺳرد
ﻣﻛر آن ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ زﻧدان ﺣﻔره ﻛرد
ﺣﻔره ﻛُن زﻧدان و ،ﺧود را وارھﺎن
اﯾن ﺟﮭﺎن زﻧدان و ﻣﺎ زﻧداﻧﯾﺎن
ﻧﯽ ﻗﻣﺎش و ﻧﻘره و ﻓرزﻧد و زن
ﭼﯾﺳت دﻧﯾﺎ؟ از ﺧدا ﻏﺎﻓل ﺑُدن
ﻧﻌم ﻣﺎ ٌل ﺻﺎﻟ ٌﺢ ﺧواﻧدش رﺳول
ﻣﺎل را ﮔر ﺑﮭر دﯾن ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻣول
َ
آب اﻧدر زﯾر ﻛﺷﺗﯽ ،ﭘُﺷﺗﯽ اﺳت
آب در ﻛﺷﺗﯽ ،ھﻼك ﻛﺷﺗﯽ اﺳت
زآن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧوﯾش ،ﺟز ﻣﺳﻛﯾن ﻧﺧواﻧد
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣﺎل و ﻣﻠك را از دل ﺑراﻧد
از دل ﭘر ﺑﺎد ﻓوق آب رﻓت
ﻛوزۀ ﺳر ﺑﺳﺗﮫ ،اﻧدر آب زﻓت
ﺑر ﺳر آب ﺟﮭﺎن ،ﺳﺎﻛن ﺑود
ﺑﺎد دروﯾﺷﯽ ،ﭼو در ﺑﺎطن ﺑود
ﮐش دل از ﻧﻔﺧﮥ اﻟﮭﯽ ﮔﺷت ﺷﺎد
* آب ﻧﺗواﻧد ﻣر او را ﻏوطﮫ داد
ﻣﻠك ،در ﭼﺷم دل او ،ﻻ ﺷﯽ اﺳت
ﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺟﻣﻠﮥ ﺟﮭﺎن ﻣﻠك وی اﺳت
ﭘر ﻛﻧش از ﺑﺎ ِد ﻛﺑر ِ ﻣن ﻟدن
ﭘس دھﺎن دل ﺑﺑﻧد و ُﻣﮭر ﻛن
ﻣﻧﻛر اﻧدر ﻧﻔﯽ ﺟﮭدش ،ﺟﮭد ﻛرد
ﺟﮭد ﺣق اﺳت و ،دوا ﺣق اﺳت و ،درد
ﺳر ﻋﻠم ﻣن ﻟدن
* ﮐﺳب ﮐن ،ﺳﻌﯾﯽ ﻧﻣﺎ و ﺟﮭد ﮐن
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ّ
ﺟﮭد ﮐﯽ در ﮐﺎم ﺟﺎھل ﺷﮭد ﺷد ؟
* ﮔرﭼﮫ ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑر ﺟﮭد ﺷد
ﻛز ﺟواب ،آن ﺟﺑرﯾﺎن ،ﮔﺷﺗﻧد ﺳﯾر
زﯾن ﻧﻣط ﺑﺳﯾﺎر ﺑرھﺎن ﮔﻔت ﺷﯾر
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 .54ﻣﻘرر ﺷدن ﺗرﺟﯾﺢ ﺟﮭد ﺑر ﺗوﻛل
ﺟﺑر را ﺑﮕذاﺷﺗﻧد و ﻗﯾل و ﻗﺎل
روﺑﮫ و آھو و ﺧرﮔوش و ﺷﻐﺎل
ﻛﺎﻧدر اﯾن ﺑﯾﻌت ﻧﯾﻔﺗد در زﯾﺎن
ﻋﮭدھﺎ ﻛردﻧد ﺑﺎ ﺷﯾر ژﯾﺎن
ﺣﺎﺟﺗش ﻧﺑود ﺗﻘﺎﺿﺎی دﮔر
ﻗﺳم ھر روزش ﺑﯾﺎﯾد ﺑﯽ ﺿرر
ﺳوی ﻣرﻋﯽ اﯾﻣن از ﺷﯾر ژﯾﺎن
* ﻋﮭد ﭼون ﺑﺳﺗﻧد و رﻓﺗﻧد آن زﻣﺎن
اوﻓﺗﺎده در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺟوش
* ﺟﻣﻊ ﺑﻧﺷﺳﺗﻧد ﯾﮑﺟﺎ آن وﺣوش
ھر ﮐﺳﯽ در ﺧون ھر ﯾﮏ ﻣﯾﺷدی
* ھر ﮐﺳﯽ ﺗدﺑﯾر و راﺋﯽ ﻣﯾزدی
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﯾد ﻗرﻋﮫ ای اﻧدر ﻣﯾﺎن
* ﻋﺎﻗﺑت ﺷد اﺗﻔﺎق ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎن
ﺑﯽ ﺳﺧن ﺷﯾر ژﯾﺎن را ﻟﻘﻣﮫ اﺳت
* ﻗرﻋﮫ ﺑر ھر ﮐﺎو ِﻓﺗد ،او طﻌﻣﮫ اﺳت
ﻗرﻋﮫ آﻣد ﺳر ﺑﺳر را اﺧﺗﯾﺎر
* ھم ﺑر اﯾن ﮐردﻧد آن ﺟﻣﻠﮫ ﻗرار
ﺳوی آن ﺷﯾر او دوﯾدی ،ھﻣﭼو ﯾوز
ﻗرﻋﮫ ﺑر ھرك اوﻓﺗﺎدی روز روز
ﺑﺎﻧﮓ زد ﺧرﮔوش :ﻛﺎﺧر ﭼﻧد ُﺟور
ﭼون ﺑﮫ ﺧرﮔوش آﻣد اﯾن ﺳﺎﻏر ،ﺑﮫ دور
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 .55اﻧﻛﺎر ﻛردن ﻧﺧﺟﯾران و ﺟواب ﺧرﮔوش ﻣر اﯾﺷﺎن را
ﺟﺎن ﻓدا ﻛردﯾم در ﻋﮭد و وﻓﺎ
ﻗوم ﮔﻔﺗﻧدش ﻛﮫ :ﭼﻧدﯾن ﮔﺎه ﻣﺎ
ﺗﺎ ﻧرﻧﺟد ﺷﯾر ،رو رو ،زود زود
ﺗو ﻣﺟو ﺑد ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎ ،ای ﻋﻧود
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 .56ﻣﮭﻠت ﺧواﺳﺗن ﺧرﮔوش ﻧﺧﺟﯾران را
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻛرم از ﺑﻼ ﺑﯾرون ﺟﮭﯾد
ﮔﻔت :ای ﯾﺎران ،ﻣرا ﻣﮭﻠت دھﯾد
ﻣﺎﻧد اﯾن ﻣﯾراث ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن
ﺗﺎ اﻣﺎن ﯾﺎﺑد ﺑﮫ ﻣﻛرم ﺟﺎﻧﺗﺎن
ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺗﺎ ﻣﺧﻠﺻﯽ ﻣﯾﺧواﻧدﺷﺎن
ھر ﭘﯾﻣﺑر ،اﻣﺗﺎن را در ﺟﮭﺎن
در ﻧظر ﭼون ﻣردﻣك ﭘﯾﭼﯾده ﺑود
ﻛز ﻓﻠك ،راه ﺑرون ﺷو ،دﯾده ﺑود
در ﺑزرﮔﯽ ﻣردﻣك ،ﻛس ره ﻧﺑرد
ﻣردﻣش ،ﭼون ﻣردﻣك دﯾدﻧد ﺧرد
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 .57اﻋﺗراض ﮐردن ﻧﺧﺟﯾران ﺑر ﺧرﮔوش و ﺟواب دادن ﺧرﮔوش اﯾﺷﺎن را
ﺧوﯾش را اﻧدازۀ ﺧرﮔوش دار
ﻗوم ﮔﻔﺗﻧدش :ﻛﮫ ای ﺧر ،ﮔوش دار
در ﻧﯾﺎوردﻧد اﻧدر ﺧﺎطر آن
ھﯾن ﭼﮫ ﻻف اﺳت اﯾن؟ ﻛﮫ از ﺗو ﻣﮭﺗران
ور ﻧﮫ اﯾن دم ،ﻻﯾق ﭼون ﺗو ﻛﯽ اﺳت؟
ﻣﻌﺟﺑﯽ ﯾﺎ ﺧود ﻗﺿﺎﻣﺎن در ﭘﯽ اﺳت
ﻣر ﺿﻌﯾﻔﯽ را ﻗوی راﺋﯽ ﻓﺗﺎد
ﮔﻔت :ای ﯾﺎران ،ﺣﻘم اﻟﮭﺎم داد
آن ﻧﺑﺎﺷد ﺷﯾر را و ﮔور را
آﻧﭼﮫ ﺣق آﻣوﺧت ﻣر زﻧﺑور را
ﺣق ﺑر او آن ﻋﻠم را ﺑﮕﺷﺎد در
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳﺎزد ﭘر از ﺣﻠوای ﺗر
ھﯾﭻ ﭘﯾﻠﯽ داﻧد آن ﮔون ﺣﯾﻠﮫ را ؟
آﻧﭼﮫ ﺣق آﻣوﺧت ﻛرم ﭘﯾﻠﮫ را
ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻔﺗم آﺳﻣﺎن اﻓروﺧت ﻋﻠم
آدم ﺧﺎﻛﯽ ز ﺣق آﻣوﺧت ﻋﻠم
ﻛوری آن ﻛس ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣق درﺷﻛﺳت
ﻧﺎم و ﻧﺎﻣوس ﻣﻠك را درﺷﻛﺳت
ﭘوز ﺑﻧدی ﺳﺎﺧت ،آن ﮔوﺳﺎﻟﮫ را
زاھد ﺷﺷﺻد ھزاران ﺳﺎﻟﮫ را
ﺗﺎ ﻧﮕردد ﮔرد آن ﻗﺻر ﻣﺷﯾد
ﺗﺎ ﻧﺗﺎﻧد ﺷﯾر ﻋﻠم دﯾن ﻛﺷﯾد
ﺗﺎ ﻧﮕﯾرد ﺷﯾر ،ز آن ﻋﻠم ﺑﻠﻧد
ﻋﻠﻣﮭﺎی اھل ﺣس ﺷد ﭘوزﺑﻧد
ﻛﺎن ﺑﮫ ﮔردوﻧﮭﺎ و درﯾﺎھﺎ ﻧداد
ﻗطرۀ دل را ﯾﻛﯽ ﮔوھر ﻓﺗﺎد
ﺟﺎن ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯾت از ﺻورت ﻧرﺳت ؟
ﭼﻧد ﺻورت؟ آﺧر ای ﺻورت ﭘرﺳت

اﺣﻣد و ﺑو ﺟﮭل ،ﺧود ﯾﻛﺳﺎن ﺑُدی
زﯾن ﺷدن ،ﺗﺎ آن ﺷدن ﻓرﻗﯾﺳت زﻓت
وآن در آﯾد ،ﺳر ﻧﮭد ﭼون ا ّﻣﺗﺎن
ﺑﻧﮕر از ﺻورت ،ﭼﮫ ﭼﯾز او ﻛم اﺳت
رو ﺑﺟو آن ﮔوھر ﻛﻣﯾﺎب را
ﭼون ﺳﮓ اﺻﺣﺎب را دادﻧد دﺳت
ﭼوﻧﻛﮫ ﺟﺎﻧش ﻏرق ﺷد در ﺑﺣر ﻧور
ﻋﺎ ِﻟم و ﻋﺎدل ﺑود در ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻛش ﻧﯾﺎﺑﯽ در ﻣﻛﺎن و ﭘﯾش و ﭘس
ﻣﯽ ﻧﮕﻧﺟد در ﻓﻠك ﺧورﺷﯾد ﺟﺎن
ﮔوش ﺳوی ﻗﺻﮥ ﺧرﮔوش دار
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ﮔر ﺑﮫ ﺻورت ،آدﻣﯽ اﻧﺳﺎن ﺑُدی
* اﺣﻣد و ﺑوﺟﮭل در ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ رﻓت
* اﯾن در آﯾد ،ﺳر ﻧﮭﻧد آﻧرا ﺑﺗﺎن
ﻧﻘش ﺑر دﯾوار ﻣﺛل آدم اﺳت
ﺟﺎن ﻛم اﺳت آن ﺻورت ﺑﯽ ﺗﺎب را
ﺷد ﺳر ﺷﯾران ﻋﺎﻟم ﺟﻣﻠﮫ ﭘﺳت
ﭼﮫ زﯾﺎن اﺳﺗش از آن ﻧﻘش ﻧﻔور
وﺻف ﺻورت ﻧﯾﺳت اﻧدر ﺧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻋﺎ ِﻟم و ﻋﺎدل ھﻣﮫ ﻣﻌﻧﯾﺳت و ﺑس
ﻣﯾزﻧد ﺑر ﺗن ز ﺳوی ﻻﻣﻛﺎن
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ھوش دار
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 .58ذﻛر داﻧش ﺧرﮔوش و ﺑﯾﺎن ﻓﺿﯾﻠت و ﻣﻧﺎﻓﻊ داﻧﺳﺗن
ﻛﺎﯾن ﺳﺧن را در ﻧﯾﺎﺑد ﮔوش ﺧر
ﮔوش ِ ﺧر ﺑﻔروش و ،دﯾﮕر ﮔوش ،ﺧر
ﻣﻛر و ﺷﯾر اﻧدازی ﺧرﮔوش ﺑﯾن
رو ﺗو روﺑﮫ ﺑﺎزی ﺧرﮔوش ﺑﯾن
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ﺻورت و ،ﺟﺎن اﺳت ﻋﻠم
ﺧﺎﺗم ﻣﻠك ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت ﻋﻠم
ﺧﻠق درﯾﺎھﺎ و ،ﺧﻠق ﻛوه و ،دﺷت
آدﻣﯽ را زﯾن ھﻧر ﺑﯽ ﭼﺎره ﮔﺷت
زو ﺷده ﭘﻧﮭﺎن ،ﺑﮫ دﺷت و ُﮐﮫ ،وﺣوش
زو ﭘﻠﻧﮓ و ﺷﯾر ﺗرﺳﺎن ھﻣﭼو ﻣوش
ھر ﯾﻛﯽ در ﺟﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺟﺎ ﮔرﻓت
زو ﭘری و دﯾو ﺳﺎﺣﻠﮭﺎ ﮔرﻓت
آدﻣﯾﯽ ﺑﺎ ﺣذر ،ﻋﺎﻗل ﻛﺳﯾﺳت
آدﻣﯽ را دﺷﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺳﯾﺳت
ﻣﯾزﻧد ﺑر دل ﺑﮭر دم ﻛوﺑﺷﺎن
ﺧﻠق ﭘﻧﮭﺎن زﺷﺗﺷﺎن و ﺧوﺑﺷﺎن
ﺑر ﺗو آﺳﯾﺑﯽ زﻧد ،در آب ﺧﺎر
ﺑﮭر ﻏﺳل ،ار در روی ،در ﺟوﯾﺑﺎر
ﭼوﻧﻛﮫ در ﺗو ﻣﯾﺧﻠد ،داﻧﯽ ﻛﮫ ھﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺧﺎر در آب اﺳت ﭘﺳت
از ھزاران ﻛس ﺑود ،ﻧﯽ ﯾك ﻛﺳﮫ
ﺧﺎر ﺧﺎر ﺣﯾﻠﮫ ھﺎ و وﺳوﺳﮫ
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺷﺎن و ﻣﺷﻛل ﺣل ﺷود
ﺑﺎش ﺗﺎ ﺣﺳﮭﺎی ﺗو ﻣﺑدل ﺷود
ﺗﺎ ﻛﯾﺎن را ،ﺳرور ﺧود ﻛرده ای؟
ﺗﺎ ﺳﺧﻧﮭﺎی ﻛﯾﺎن رد ﻛرده ای
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ﺳر و اﻧدﯾﺷﮥ ﺧرﮔوش را
 .59ﺑﺎز ﺟﺳﺗن ﻧﺧﺟﯾران ّ
در ﻣﯾﺎن ﻧﮫ آﻧﭼﮫ در ادراك ﺗوﺳت
ﺑﻌد از آن ﮔﻔﺗﻧد :ﻛﺎی ﺧرﮔوش ُﭼﺳت
ﺑﺎز ﮔو راﺋﯽ ﻛﮫ اﻧدﯾﺷﯾده ای
ای ﻛﮫ ﺑﺎ ﺷﯾری ﺗو در ﭘﯾﭼﯾده ای
ﻋﻘﻠﮭﺎ ﻣر ﻋﻘل را ﯾﺎری دھد
ﻣﺷورت ادراك و ھﺷﯾﺎری دھد
ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣؤﺗﻣن
ﻣﺷورت،
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر :ﺑﻛن ای رای زن
ٌ
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 .60ﻣﻧﻊ ﻛردن ﺧرﮔوش راز را از ﻧﺧﺟﯾرﯾﺎن
ﺑﺎز ﮔو ﺗﺎ ﭼﯾﺳت ﻣﻘﺻود ﺗو زود
* ﻗول ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﺟﺎن ﺑﺎﯾد ﺷﻧود
ﺟﻔت طﺎق آﯾد ﮔﮭﯽ ،ﮔﮫ طﺎق ﺟﻔت
ﮔﻔت :ھر رازی ﻧﺷﺎﯾد ﺑﺎز ﮔﻔت
ﺗﯾره ﮔردد زود ﺑﺎ ﻣﺎ آﯾﻧﮫ
از ﺻﻔﺎ ﮔر دم زﻧﯽ ﺑﺎ آﯾﻧﮫ
از ذھﺎب و از ذھب وز ﻣذھﺑت
در ﺑﯾﺎن اﯾن ﺳﮫ ﻛم ﺟﻧﺑﺎن ﻟﺑت
در ﻛﻣﯾﻧت اﯾﺳﺗد ﭼون داﻧد او
ﻛﯾن ﺳﮫ را ﺧﺻم اﺳت ﺑﺳﯾﺎر و ﻋدو

ﻛ ُل ِﺳر ﺟﺎوز اﻻﺛﻧﯾن ﺷﺎع
ﺑر زﻣﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﺑوس از اﻟم
در ﻛﻧﺎﯾت ﺑﺎ ﻏﻠط اﻓﻛن ﻣﺷوب
ﮔﻔﺗﮫ اﯾﺷﺎﻧش ﺟواب و ﺑﯽ ﺧﺑر
ﺗﺎ ﻧداﻧد ﺧﺻم ،از ﺳر ﭘﺎی را
وز ﺳؤاﻟش ﻣﯽ ﻧﺑردی ﻏﯾر ﺑو
ﺳوی ﺧرﮔوش دﻻور ،ﺗﺎ ﭼﮫ ﮐرد
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ور ﺑﮕوﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﻛﯽ ﮔو اﻟوداع
ﮔر دو ﺳﮫ ﭘرﻧده را ﺑﻧدی ﺑﮫ ھم
ﻣﺷورت دارﻧد ﺳرﭘوﺷﯾده ﺧوب
ﻣﺷورت ﻛردی ﭘﯾﻣﺑر ،ﺑﺳﺗﮫ ﺳر
در ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﮔﻔﺗﯽ رای را
او ﺟواب ﺧوﯾش ﺑﮕرﻓﺗﯽ از او
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﺑﺎز ﮔرد
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 .61ﻗﺻﮥ ﻣﻛر ﮐردن ﺧرﮔوش ﺑﺎ ﺷﯾر و ﺑﺳر ﺑردن
ﻣﮑر اﻧدﯾﺷﯾد ﺑﺎ ﺧود طﺎق و ﺟﻔت
* ﺣﺎﺻل آن ﺧرﮔوش ،رای ﺧود ﻧﮕﻔت
ﺳر ﺧود ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧود ﻣﯾراﻧد ﺑﺎز
* ﺑﺎ وﺣوش از ﻧﯾﮏ و ﺑد ،ﻧﮕﺷﺎد راز
ّ
ﺑﻌد از آن ﺷد ﭘﯾش ﺷﯾر ﭘﻧﺟﮫ زن
ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﺎﺧﯾر ﻛرد اﻧدر ﺷدن
ﺧﺎك را ﻣﯽ ﻛﻧد و ﻣﯽ ﻏرﯾد ﺷﯾر
زآن ﺳﺑب ،ﻛﺎﻧدر ﺷدن او ﻣﺎﻧد دﯾر
ﺧﺎم ﺑﺎﺷد ،ﺧﺎم و ﺳﺳت و ﻧﺎرﺳﺎن
ﮔﻔت :ﻣن ﮔﻔﺗم ﻛﮫ ﻋﮭد آن ﺧﺳﺎن
ﭼﻧد ﺑﻔرﯾﺑد ﻣرا اﯾن دھر؟ ﭼﻧد؟
دﻣدﻣﮥ اﯾﺷﺎن ﻣرا از ﺧر ﻓﮑﻧد
ﭼون ﻧﮫ ﭘس ﺑﯾﻧد ،ﻧﮫ ﭘﯾش ،از اﺣﻣﻘﯾش
ﺳﺧت درﻣﺎﻧد ،اﻣﯾر ﺳﺳت رﯾش
ﻗﺣط ﻣﻌﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣﮭﺎ
راه ھﻣوار اﺳت و ،زﯾرش داﻣﮭﺎ
ِ
ب ﻋﻣر ﻣﺎﺳت
ﻟﻔظ ﺷﯾرﯾن،
ﻟﻔظﮭﺎ و ﻧﺎﻣﮭﺎ ،ﭼون داﻣﮭﺎﺳت
ِ
ِ
رﯾﮓ آ ِ
ﺑﺎطن رﯾﮓ ﺟوی ﻋﻣر ﺗو
ﺧَﻠق،
* ﻋﻣر ﭼون آب اﺳت ،وﻗت او را ،ﭼو ﺟو
ِ
ﺳﺧت ﻛﻣﯾﺎب اﺳت ،رو آن را ﺑﺟو
آن ﯾﻛﯽ رﯾﮕﯽ ﻛﮫ ﺟوﺷد آب از او
ﻓﺎرغ آﯾد او ز ﺗﺣﺻﯾل و ﺳﺑب
ﻣﻧﺑﻊ ﺣﻛﻣت ﺷود ،ﺣﻛﻣت طﻠب
ﮐو ﺑﮫ ﺣق ﭘﯾوﺳت و ،از ﺧود ﺷد ﺟدا
ھﺳت آن رﯾﮓ ای ﭘﺳر ،ﻣرد ﺧدا
طﺎﻟﺑﺎن را زآن ﺣﯾﺎﺗﺳت و ﻧﻣو
آب ﻋذب دﯾن ھﻣﯽ ﺟوﺷد از او
ﮐﺎب ﻋﻣرت را ﺧورد او ھر زﻣﺎن
ﻏﯾر ﻣرد ﺣق ،ﭼو رﯾﮓ ﺧﺷﮏ دان
ﺗﺎ از او ﮔردی ﺗو ﺑﯾﻧﺎ و ﻋﻠﯾم
طﺎﻟب ﺣﮑﻣت ﺷو از ﻣرد ﺣﮑﯾم
ﻋﻘل او از روح ،ﻣﺣظوظﯽ ﺷود
ﻟوح ﺣﺎﻓظ ،ﻟوح ﻣﺣﻔوظﯽ ﺷود
ﺑﻌد از اﯾن ﺷد ﻋﻘل ،ﺷﺎﮔردی و را
ﭼون ﻣﻌﻠم ﺑود ﻋﻘﻠش ز اﺑﺗدا
ﮔر ﯾﻛﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﻧﮭم ﺳوزد ﻣرا
ﻋﻘل ،ﭼون ﺟﺑرﯾل ﮔوﯾد اﺣﻣدا
َﺣد ﻣن اﯾن ﺑود ،ای ﺳﻠطﺎن ﺟﺎن
ﺗو ﻣرا ﺑﮕذار ،زﯾن ﭘس ﭘﯾش ران
او ھﻣﯾن داﻧد ﻛﮫ ﮔﯾرد ﭘﺎی ﺟﺑر
ھر ﻛﮫ ﻣﺎﻧد از ﻛﺎھﻠﯽ ﺑﯽ ﺷﻛر و ﺻﺑر
ﺗﺎ ھﻣﺎن رﻧﺟوری اش در ﮔور ﻛرد
ھر ﻛﮫ ﺟﺑر آورد ،ﺧود رﻧﺟور ﻛرد
رﻧﺞ آرد ﺗﺎ ﺑﻣﯾرد ﭼون ﭼراغ
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ رﻧﺟوری ﺑﮫ ﻻغ
ﯾﺎ ﺑﭘﯾوﺳﺗن رگ ﺑﮕﺳﺳﺗﮫ را
ﺟﺑر ﭼﮫ ﺑود؟ ﺑﺳﺗن اﺷﻛﺳﺗﮫ را
ﺑر ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدی؟ ﭼﮫ ﭘﺎ را ﺑﺳﺗﮫ ای؟
ﭼون در اﯾن ره ﭘﺎی ﺧود ﻧﺷﻛﺳﺗﮫ ای
در رﺳﯾد او را ﺑراق و ﺑر ﻧﺷﺳت
و آﻧﻛﮫ ﭘﺎﯾش در ره ﻛوﺷش ﺷﻛﺳت
ﻗﺎﺑل ﻓرﻣﺎن ﺑُد او ،ﻣﻘﺑول ﺷد
ﺣﺎﻣل دﯾن ﺑود ،او ﻣﺣﻣول ﺷد
ﺑﻌد از اﯾن ﻓرﻣﺎن رﺳﺎﻧد ﺑر ﺳﭘﺎه
ﺗﺎ ﻛﻧون ﻓرﻣﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﯽ ز ﺷﺎه
ﺑﻌد از اﯾن ﺑﺎﺷد اﻣﯾر اﺧﺗر او
ﺗﺎ ﻛﻧون اﺧﺗر اﺛر ﻛردی در او
ﺷ ﱠق اﻟﻘﻣر
ﮔر ﺗرا اِﺷﻛﺎل آﯾد در ﻧظر
ﭘس ﺗو ﺷك داری در ا ْﻧ َ

ای ھوا را ﺗﺎزه ﻛرده در ﻧﮭﺎن
ﻛﺎﯾن ھوا ﺟز ﻗﻔل آن دروازه ﻧﯾﺳت
ﺧوﯾش را ﺗﺄوﯾل ﻛن ،ﻧﯽ ذﻛر را
ﭘﺳت و ﻛژ ﺷد از ﺗو ﻣﻌﻧﯽ ﺳﻧﯽ
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ﺗﺎزه ﻛن اﯾﻣﺎن ،ﻧﮫ از ﮔﻔت زﺑﺎن
ﺗﺎ ھوا ﺗﺎزه ﺳت ،اﯾﻣﺎن ﺗﺎزه ﻧﯾﺳت
ﻛرده ای ﺗﺄوﯾل ﺣرف ﺑﻛر را
ﺑر ھوا ﺗﺄوﯾل ﻗرآن ﻣﯾﻛﻧﯽ
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 .62زﯾﺎﻓت ﺗﺎوﯾل رﻛﯾك ﻣﮕس
ﮐو ھﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﺧود را ھﺳت ﮐس
ﻣﺎﻧَد اﺣواﻟت ﺑدان طرﻓﮫ ﻣﮕس
ذرۀ ﺧود را ﺷﻣرده آﻓﺗﺎب
از ﺧودی ﺳرﻣﺳت ﮔﺷﺗﮫ ﺑﯽ ﺷراب
ﮔﻔﺗﮫ :ﻣن ﻋﻧﻘﺎی وﻗﺗم ﺑﯾﮕﻣﺎن
وﺻف ﺑﺎزان را ﺷﻧﯾده در زﻣﺎن
ھﻣﭼو ﻛﺷﺗﯽ ﺑﺎن ،ھﻣﯽ اﻓراﺷت ﺳر
آن ﻣﮕس ﺑر ﺑرگ ﻛﺎه و ﺑول ﺧر
ﻣدﺗﯽ در ﻓﻛر آن ﻣﯾﻣﺎﻧده ام
ﮔﻔت :ﻣن درﯾﺎ و ﻛﺷﺗﯽ ﺧواﻧده ام
ﻣرد ﻛﺷﺗﯾﺑﺎن و اھل و رای و ﻓن
اﯾﻧك اﯾن درﯾﺎ و ،اﯾن ﻛﺷﺗﯽ و ﻣن
ﻣﯾﻧﻣودش آن ﻗدر ،ﺑﯾرون ز ﺣد
ﺑر ﺳر درﯾﺎ ھﻣﯽ راﻧد او ﻋﻣد
آن ﻧظر ،ﻛﺎو ﺑﯾﻧد آن را راﺳت ،ﻛو؟
ﺑود ﺑﯽ ﺣد آن ﭼﻣﯾن ﻧﺳﺑت ﺑدو
ﭼﺷم ﭼﻧدﯾن ﺑﺣر ھم ،ﭼﻧدﯾﻧش اﺳت
ﻋﺎﻟﻣش ﭼﻧدان ﺑود ﻛش ﺑﯾﻧش اﺳت
وھم او ،ﺑول ﺧر و ،ﺗﺻوﯾر ﺧس
ﺻﺎﺣب ﺗﺄوﯾل ﺑﺎطل ﭼون ﻣﮕس
آن ﻣﮕس را ،ﺑﺧت ﮔرداﻧد ھﻣﺎی
ﮔر ﻣﮕس ﺗﺄوﯾل ﺑﮕذارد ﺑﮫ رای
روح او ،ﻧﯽ در ﺧور ﺻورت ﺑود
آن ﻣﮕس ﻧﺑود ،ﻛش اﯾن ﻋﺑرت ﺑود
روح او ،ﻛﯽ ﺑود اﻧدر ﺧورد ﻗد ؟
ھﻣﭼو آن ﺧرﮔوش ﻛﺎو ﺑر ﺷﯾر زد
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 .63رﻧﺟﯾدن ﺷﯾر از دﯾر آﻣدن ﺧرﮔوش
ﻛز ره ﮔوﺷم ،ﻋدو ﺑر ﺑﺳت ﭼﺷم
ﺷﯾر ﻣﯾﮕﻔت ،از ﺳر ﺗﯾزی و ﺧﺷم
ﺗﯾﻎ ﭼوﺑﯾﻧﺷﺎن ﺗﻧم را ﺧﺳﺗﮫ ﻛرد
ﻣﻛرھﺎی ﺟﺑرﯾﺎﻧم ﺑﺳﺗﮫ ﻛرد
ﺑﺎﻧﮓ دﯾوان اﺳت و ﻏوﻻن ،آن ھﻣﮫ
زﯾن ﺳﭘس ﻣن ﻧﺷﻧوم آن دﻣدﻣﮫ
ﭘوﺳﺗﺷﺎن ﺑر ﻛن ،ﻛﺷﺎن ﺟز ﭘوﺳت ﻧﯾﺳت
ﺑَردَران ،ای دل ﺗو اﯾﺷﺎن را ،ﻣﺎﯾﺳت
ﭼون زره ﺑر آب ،ﻛش ﻧﺑود درﻧﮓ
ﭘوﺳت ﭼﮫ ﺑود؟ ﮔﻔﺗﮭﺎی رﻧﮓ رﻧﮓ
اﯾن ﺳﺧن ﭼون ﻧﻘش و ،ﻣﻌﻧﯽ ھﻣﭼو ﺟﺎن
اﯾن ﺳﺧن ﭼون ﭘوﺳت و ،ﻣﻌﻧﯽ ﻣﻐز دان
ﻣﻐز ﻧﯾﻛو را ،ز ﻏﯾرت ،ﻏﯾب ﭘوش
ﭘوﺳت ﺑﺎﺷد ﻣﻐز ﺑَد را ﻋﯾب ﭘوش
ھر ﭼﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯽ ﻓﻧﺎ ﮔردد ﺷﺗﺎب
ﭼون ﻗﻠم از ﺑﺎد ﺑُد ،دﻓﺗر ز آب
ﺑﺎز ﮔردی ،دﺳﺗﮭﺎی ﺧود ﮔزان
ﻧﻘش آب اﺳت ار وﻓﺎ ﺟوﯾﯽ از آن
ﭼون ھوا ﺑﮕذاﺷﺗﯽ ،ﭘﯾﻐﺎم ھوﺳت
ﺑﺎد در ﻣردم ھوا و آرزوﺳت
ﻛﺎو ز ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﺑﺎﺷد ﭘﺎﯾدار
ﺧوش ﺑود ﭘﯾﻐﺎﻣﮭﺎی ﻛردﮔﺎر
ﺟز ﻛﯾﺎ و ﺧطﺑﮫ ھﺎی اﻧﺑﯾﺎ
ﺧطﺑﮥ ﺷﺎھﺎن ﺑﮕردد ،و آن ﻛﯾﺎ
ﺑﺎر ﻧﺎﻣﮥ اﻧﺑﯾﺎ ،از ﻛﺑرﯾﺎﺳت
ز آن ﻛﮫ ﺑوش ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،از ھواﺳت
ﻧﺎم اﺣﻣد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑرزﻧﻧد
از درﻣﮭﺎ ﻧﺎم ﺷﺎھﺎن ﺑر ﻛﻧﻧد
ﭼون ﻛﮫ ﺻد آﻣد ،ﻧود ھم ﭘﯾش ﻣﺎﺳت
ﻧﺎم اﺣﻣد ،ﻧﺎم ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺑﯾﺎﺳت
ﻗﺻﮫ ﺧرﮔوش ﮔوی و ﺷﯾر ﻧر
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ای ﭘﺳر
 .64ھم در ﺑﯾﺎن ﻣﻛر ﺧرﮔوش و ﺗﺄﺧﯾر آن در رﻓﺗن
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در ﺷدن ،ﺧرﮔوش ﺑس ﺗﺎﺧﯾر ﻛرد
در ره آﻣد ﺑﻌد ﺗﺎﺧﯾر دراز
ﺗﺎ ﭼﮫ ﻋﺎﻟﻣﮭﺎﺳت ،در ﺳودای ﻋﻘل
* ﺑﺣر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑود ﻋﻘل ﺑﺷر
ﺻورت ﻣﺎ اﻧدر اﯾن ﺑﺣر ﻋذاب
ﺗﺎ ﻧﺷد ﭘُر ،ﺑر ﺳر درﯾﺎ ﭼو طﺷت
ﻋﻘل ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ظﺎھر ﻋﺎﻟﻣﯽ
ھر ﭼﮫ ﺻورت ﺧود وﺳﯾﻠت ﺳﺎزدش
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧد دل ،دھﻧدۀ راز را
اﺳب ﺧود را ،ﯾﺎوه داﻧد ،وز ﺳﺗﯾز
اﺳب ﺧود را ،ﯾﺎوه داﻧد آن ﺟواد
در ﻓﻐﺎن و ﺟﺳﺗﺟو ،آن ﺧﯾره ﺳر
ﻛﺎن ﻛﮫ دزدﯾد اﺳب ﻣﺎ را ،ﻛو و ﻛﯾﺳت؟
آری اﯾن اﺳب اﺳت ،ﻟﯾك آن اﺳب ﻛو؟
* وﺻﻔﮭﺎ را ﻣﺳﺗﻣﻊ ﮔوﯾد ﺑﮫ راز
ﺟﺎن ز ﭘﯾداﯾﯽ و ﻧزدﯾﻛﯾﺳت ﮔم
* در درون ﺧود ﺑﯾﻔزا درد را
ﻛﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺳﺑز و ﺳرخ و ﺑور را ؟
ﻟﯾك ،ﭼون در رﻧﮓ ﮔم ﺷد ھوش ﺗو
ﭼوﻧﻛﮫ ﺷب آن رﻧﮕﮭﺎ ﻣﺳﺗور ﺑود
ﻧﯾﺳت دﯾد رﻧﮓ ،ﺑﯽ ﻧور ﺑرون
اﯾن ﺑرون از آﻓﺗﺎب و از ﺳﮭﺎﺳت
ﻧور ِ ﻧور ِ ﭼﺷم ﺧود ،ﻧور دل اﺳت
ﺑﺎز ﻧور ﻧور دل ،ﻧور ﺧداﺳت
ﺷب ﻧﺑُد ﻧور و ،ﻧدﯾدی رﻧﮓ را
* ﺷب ﻧدﯾدی رﻧﮓ ،ﮐﺎن ﺑﯽ ﻧور ﺑود
ﮔﮫ ﻧظر ﺑر ﻧور ﺑود ،آﻧﮕﮫ ﺑرﻧﮓ
دﯾدن ﻧور اﺳت آﻧﮕﮫ دﯾ ِد رﻧﮓ
ﭘس ﺑﮫ ﺿد ﻧور داﻧﺳﺗﯽ ﺗو ﻧور
رﻧﺞ و ﻏم را ﺣق ﭘﯽ آن آﻓرﯾد
ﭘس ﻧﮭﺎﻧﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺿد ﭘﯾدا ﺷود
ﻧور ﺣق را ﻧﯾﺳت ﺿدی در وﺟود
ﻻﺟرم أﺑﺻﺎرﻧﺎ ﻻ ﺗدرﻛﮫ
ﺻورت از ﻣﻌﻧﯽ ،ﭼو ﺷﯾر از ﺑﯾﺷﮫ دان
اﯾن ﺳﺧن و آواز ،از اﻧدﯾﺷﮫ ﺧﺎﺳت
ﻟﯾك ،ﭼون ﻣوج ﺳﺧن دﯾدی ﻟطﯾف
ﭼون ز داﻧش ﻣوج اﻧدﯾﺷﮫ ﺑﺗﺎﺧت
از ﺳﺧن ﺻورت ﺑزاد و ﺑﺎز ُﻣرد
ﺻورت از ﺑﯽ ﺻورﺗﯽ آﻣد ﺑرون

ﻣﻛر را ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﺗﻘرﯾر ﻛرد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوش ﺷﯾر ﮔوﯾد ،ﯾك دو راز
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎﺳت ،اﯾن درﯾﺎی ﻋﻘل
ﺑﺣر را ﻏواص ﺑﺎﯾد ،ای ﭘﺳر
ﻣﯾدود ﭼون ﻛﺎﺳﮫ ھﺎ ﺑر روی آب
ﭼون ﻛﮫ ﭘُر ﺷد ،طﺷت در وی ﻏرق ﮔﺷت
ﺻورت ﻣﺎ ﻣوج ،ﯾﺎ از وی ﻧﻣﯽ
ز آن وﺳﯾﻠت ،ﺑﺣر دور اﻧدازدش
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧد ﺗﯾر ،ﺗﯾر اﻧداز را
ﻣﯾدواﻧد اﺳب ﺧود ،در راه ﺗﯾز
و اﺳب ﺧود ،او را ﻛﺷﺎن ﻛرده ،ﭼو ﺑﺎد
ھر طرف ﭘرﺳﺎن و ﺟوﯾﺎن ،درﺑدر
اﯾن ﻛﮫ زﯾر ران ﺗوﺳت ،ای ﺧواﺟﮫ ﭼﯾﺳت؟

ﺑﺎ ﺧود آ ،ای ﺷﮭﺳوار اﺳب ﺟو
ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳد ﻣرد ،اﺳب ﺧوﯾش ﺑﺎز
ﭼون ﺷﻛم ﭘُر آب و ،ﻟب ﺧﺷﻛﯽ ،ﭼو ﺧم
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺳرخ و ﺳﺑز و زرد را
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧﯽ ﭘﯾش از اﯾن ﺳﮫ ،ﻧور را
ﺷد ز ﻧور آن رﻧﮕﮭﺎ ،رو ﭘوش ﺗو
ﭘس ﺑدﯾدی ،دﯾ ِد رﻧﮓ از ﻧور ﺑود
ھﻣﭼﻧﯾن ،رﻧﮓ ﺧﯾﺎل اﻧدرون
و آن درون از ﻋﻛس اﻧوار ﻋﻼﺳت
ﻧور ﭼﺷم ،از ﻧور دﻟﮭﺎ ﺣﺎﺻل اﺳت
ﻛﺎو ز ﻧور ﻋﻘل و ﺣس ،ﭘﺎك و ﺟداﺳت
ﭘس ﺑﮫ ﺿد ،آن ﻧور ﭘﯾدا ﺷد ﺗو را
رﻧﮓ ﭼﺑود؟ ﻣﮭرۀ ﮐور و ﮐﺑود
ﺿد ﺑﮫ ﺿد ﭘﯾدا ﺷود ،ﭼون روم و زﻧﮓ
وﯾن ﺑﮫ ﺿد ﻧور داﻧﯽ ،ﺑﯾدرﻧﮓ
ﺿد ،ﺿد را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد در ﺻدور
ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺿد ،ﺧوش دﻟﯽ آﯾد ﭘدﯾد
ﭼون ﻛﮫ ﺣق را ﻧﯾﺳت ﺿد ،ﭘﻧﮭﺎن ﺑود
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺿد او را ﺗوان ﭘﯾدا ﻧﻣود
وھو ﯾُدرك ﺑﯾن ،ﺗو از ﻣوﺳﯽ و ﻛﮫ
ﯾﺎ ﭼو آواز و ﺳﺧن ،ز اﻧدﯾﺷﮫ دان
ﺗو ﻧداﻧﯽ ﺑﺣر اﻧدﯾﺷﮫ ﻛﺟﺎﺳت
ﺑﺣر آن داﻧﯽ ﻛﮫ ھم ﺑﺎﺷد ﺷرﯾف
از ﺳﺧن و آواز او ﺻورت ﺑﺳﺎﺧت
ﻣوج ﺧود را ﺑﺎز اﻧدر ﺑﺣر ﺑُرد
ﺑﺎز ﺷد ﻛﮫ ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَﯾ ِﮫ راﺟﻌون

ﻣﺻطﻔﯽ ﻓرﻣود :دﻧﯾﺎ ﺳﺎﻋﺗﯾﺳت
در ھوا ﻛﯽ ﭘﺎﯾدار آﯾد ﻧدا ؟
ﺑﯽ ﺧﺑر از ﻧو ﺷدن ،اﻧدر ﺑﻘﺎ
ﻣﺳﺗﻣری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد در ﺟﺳد
ﭼون ﺷرر ،ﻛش ﺗﯾز ﺟﻧﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت
در ﻧظر آﺗش ﻧﻣﺎﯾد ﺑس دراز
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺳرﻋت اﻧﮕﯾزی ﺻﻧﻊ
ﻧك ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ،ﻛﮫ ﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﮫ اﯾﺳت
رو ﺣﮑﺎﯾت ﮐن ،ﮐﮫ ﺑﯾﮕﮫ ﻣﯾﺷود

64.40
64.41
64.42
64.43
64.44
64.45
64.46
64.47
64.48

ﭘس ﺗرا ھر ﻟﺣظﮫ ﻣرگ و َرﺟﻌﺗﯾﺳت
ﻓﻛر ﻣﺎ ﺗﯾری اﺳت ،از ھو در ھوا
ھر ﻧﻔس ﻧو ﻣﯽ ﺷود دﻧﯾﺎ و ،ﻣﺎ
ﻋﻣر ھﻣﭼون ﺟوی ،ﻧو ﻧو ﻣﯾرﺳد
آن ز ﺗﯾزی ،ﻣﺳﺗﻣر ﺷﻛل آﻣدﺳت
ﺷﺎخ آﺗش را ﺑﺟﻧﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎز
اﯾن درازی ﻣدت از ﺗﯾزی ﺻﻧﻊ
طﺎﻟب اﯾن ِﺳ ّر ،اﮔر ﻋﻼﻣﮫ اﯾﺳت
* وﺻف او ،از ﺷرح ﻣﺳﺗﻐﻧﯽ ﺑود

65.1
65.2
65.3
65.4
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 .65رﺳﯾدن ﺧرﮔوش ﺑﮫ ﺷﯾر و ﺧﺷم ﺷﯾر ﺑر وی
دﯾد ﻛﺎن ﺧرﮔوش ﻣﯽ آﯾد ز دور
ﺷﯾر اﻧدر آﺗش و در ﺧﺷم و ﺷور
ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﺗﻧد و ﺗﯾز و ﺗرش رو
ﻣﯽ دود ﺑﯽ دھﺷت و ﮔﺳﺗﺎخ او
وز دﻟﯾری دﻓﻊ ھر رﯾﺑت ﺑود
ﻛز ﺷﻛﺳﺗﮫ آﻣدن ﺗﮭﻣت ﺑود
ﺑﺎﻧﮓ ﺑر زد ﺷﯾر ھﺎن ای ﻧﺎﺧﻠف
ﭼون رﺳﯾد او ﭘﯾﺷﺗر ﻧزدﯾك ﺻف
ﻣن ﻛﮫ ﮔوش ﺷﯾر ﻧر ﻣﺎﻟﯾده ام
ﻣن ﻛﮫ ﮔﺎوان را ز ھم ﺑدرﯾده ام
اﻣر ﻣﺎ را اﻓﻛﻧد اﻧدر زﻣﯾن
ﻧﯾم ﺧرﮔوﺷﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﻛو ﭼﻧﯾن
ﻏرۀ اﯾن ﺷﯾر ای ﺧر ﮔوش ﻛن
ﺗرك ﺧواب ﻏﻔﻠت ﺧرﮔوش ﻛن

66.1
66.2
66.3
66.4
66.5
66.6
66.7
66.8
66.9
66.10
66.11
66.12
66.13
66.14
66.15
66.16
66.17
66.18
66.19

 .66ﻋذر ﮔﻔﺗن ﺧرﮔوش ﺑﮫ ﺷﯾر از ﺗﺄﺧﯾر و ﻻﺑﮫ ﮐردن
ﮔر دھد ﻋﻔو ﺧداوﻧدﯾت دﺳت
ﮔﻔت ﺧرﮔوش اﻻﻣﺎن ﻋذرﯾم ھﺳت
ﺗو ﺧداوﻧدی و ﺷﺎھﯽ ،ﻣن رھﯽ
* ﺑﺎز ﮔوﯾم ﭼون ﺗو دﺳﺗوری دھﯽ
اﯾن زﻣﺎن آﯾﻧد در ﭘﯾش ﺷﮭﺎن ؟
ﮔﻔت ﭼﮫ ﻋذر ای ﻗﺻور اﺑﻠﮭﺎن
ﻋذر اﺣﻣق را ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﻧﯾد
ﻣرغ ﺑﯽ وﻗﺗﯽ ﺳرت ﺑﺎﯾد ﺑرﯾد
ﻋذر ﻧﺎدان زھر ھر داﻧش ﺑود
ﻋذر اﺣﻣق ﺑدﺗر از ﺟرﻣش ﺑود
ﻣن ﭼﮫ ﺧرﮔوﺷم ﻛﮫ در ﮔوﺷم ﻧﮭﯽ
ﺧرﮔوش از داﻧش ﺗﮭﯽ
ﻋذرت ای
ِ
ﻋذر اﺳﺗم دﯾده ای را ﮔوش دار
ﮔﻔت ای ﺷﮫ ﻧﺎﻛﺳﯽ را ﻛس ﺷﻣﺎر
ﮔﻣرھﯽ را ﺗو ﻣران از راه ﺧود
ﺧﺎص از ﺑﮭر زﻛﺎت ﺟﺎه ﺧود
ھر ﺧﺳﯽ را ﺑر ﺳر و رو ﻣﯽ ﻧﮭد
ﺑﺣر ،ﻛﺎو آﺑﯽ ﺑﮫ ھر ﺟو ﻣﯽ دھد
از ﻛرم درﯾﺎ ﻧﮕردد ﺑﯾش و ﻛم
ﻛم ﻧﺧواھد ﮔﺷت درﯾﺎ زﯾن ﻛرم
ﺟﺎﻣﮥ ھر ﻛس ﺑرم ﺑﺎﻻی او
ﮔﻔت دارم ﻣن ﻛرم ﺑر ﺟﺎی او
ﺳر ﻧﮭﺎدم ﭘﯾش اژدرھﺎی ﻋﻧف
ﮔﻔت ﺑﺷﻧو ﮔر ﻧﺑﺎﺷم ﺟﺎی ﻟطف
ﺑﺎ رﻓﯾق ﺧود ﺳوی ﺷﺎه آﻣدم
ﻣن ﺑﮫ وﻗت ﭼﺎﺷت در راه آﻣدم
ﺟﻔت و ھﻣره ﻛرده ﺑودﻧد آن ﻧﻔر
ﺑﺎ ﻣن از ﺑﮭر ﺗو ﺧرﮔوﺷﯽ دﮔر
ﻗﺻد ھر دو ھﻣره آﯾﻧده ﻛرد
ﺷﯾری اﻧدر راه ﻗﺻد ﺑﻧده ﻛرد
ﺧواﺟﮫ ﺗﺎﺷﺎن ﻛﮫ آن درﮔﮫ اﯾم
ﮔﻔﺗﻣش ﻣﺎ ﺑﻧدۀ ﺷﺎھﻧﺷﮫ اﯾم
ﭘﯾش ﻣن ﺗو ﻧﺎم ھر ﻧﺎﻛس ﻣﯾﺎر
ﮔﻔت ﺷﺎھﻧﺷﮫ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﺷرم دار
ﮔر ﺗو ﺑﺎ ﯾﺎرت ﺑﮕردﯾد از ﺑرم
ھم ﺗرا و ھم ﺷﮭت را ﺑر درم
روی ﺷﮫ ﺑﯾﻧم ﺑرم از ﺗو ﺧﺑر
ﮔﻔﺗﻣش ﺑﮕذار ﺗﺎ ﺑﺎر دﮔر

ور ﻧﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗو اﻧدر ﻛﯾش ﻣن
ﯾﺎر ﻣن ﺑﺳﺗد ﻣرا ﺑﮕذاﺷت ﻓرد
ﺧون روان ﺷد از دل ﺑﯾﺧوﯾش او
ھم ﺑﮫ ﻟطف و ھم ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ھم ﺑﮫ ﺗن
ﺣﺎل ﻣﺎ اﯾن ﺑود ﮐت داﻧﺳﺗﮫ ﺷد
ﺣق ھﻣﯽ ﮔوﯾم ﺗرا و اﻟﺣق ُﻣر
ھﯾن ﺑﯾﺎ و دﻓﻊ آن ﺑﯽ ﺑﺎك ﻛن

66.20
66.21
66.22
66.23
66.24
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66.26

ﮔﻔت ھﻣره را ﮔرو ﻧﮫ ﭘﯾش ﻣن
ﻻﺑﮫ ﻛردﯾﻣش ﺑﺳﯽ ﺳودی ﻧﻛرد
* ﻣﺎﻧده آن ھﻣره ﮔرو در ﭘﯾش او
ﯾﺎرم از زﻓﺗﯽ ﺳﮫ ﭼﻧدان ﺑُد ﻛﮫ ﻣن
ﺑﻌد از اﯾن ز آن ﺷﯾر اﯾن ره ﺑﺳﺗﮫ ﺷد
از وظﯾﻔﮫ ﺑﻌد از اﯾن اﻣﯾد ﺑُر
ﮔر وظﯾﻔﮫ ﺑﺎﯾدت ره ﭘﺎك ﻛن

67.1
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 .67ﺟواب ﮔﻔﺗن ﺷﯾر ﺧرﮔوش را و روان ﺷدن ﺑﺎ او
ﭘﯾش رو ﺷو ﮔر ھﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﺗو راﺳت
ﮔﻔت ﺑﺳم ﷲ ﺑﯾﺎ ﺗﺎ او ﻛﺟﺎﺳت
ور دروغ اﺳت اﯾن ﺳزای ﺗو دھم
ﺗﺎ ﺳزای او و ﺻد ﭼون او دھم
ﺗﺎ ﺑرد او را ﺑﮫ ﺳوی دام ﺧوﯾش
اﻧدر آﻣد ﭼون ﻗﻼوزی ﺑﮫ ﭘﯾش
ﭼﺎه ﻣﻎ را دام ﺟﺎﻧش ﻛرده ﺑود
ﺳوی ﭼﺎھﯽ ﻛﺎو ﻧﺷﺎﻧش ﻛرده ﺑود
اﯾﻧت ﺧرﮔوﺷﯽ ﭼو آب زﯾر ﻛﺎه
ﻣﯽ ﺷدﻧد اﯾن ھر دو ﺗﺎ ﻧزدﯾك ﭼﺎه
آب ﻛوھﯽ را ﻋﺟب ﭼون ﻣﯽ ﺑرد
آب ﻛﺎھﯽ را ز ھﺎﻣون ﻣﯽ ﺑرد
طرﻓﮫ ﺧرﮔوﺷﯽ ﻛﮫ ﺷﯾری را رﺑود
دام ﻣﻛر او ﻛﻣﻧد ﺷﯾر ﺑود
ﻣﯽ ﻛﺷد ﺑﺎ ﻟﺷﻛر و ﺟﻣﻊ ﺛﻘﯾل
ﻣوﺳﺋﯽ ﻓرﻋون را ﺗﺎ رود ﻧﯾل
ﻣﯽ ﺷﻛﺎﻓد ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ ﻣﻐز ﺳر
ﭘﺷﮫ ای ﻧﻣرود را ﺑﺎ ﻧﯾم ﭘر
ﺑﯾن ﺟزای آن ﻛﮫ ﺷد ﯾﺎر ﺣﺳود
ﺣﺎل آن ﻛو ﻗول دﺷﻣن را ِﺷﻧُود
ﺣﺎل ﻧﻣرودی ﻛﮫ ﺷﯾطﺎن را ﺳﺗود
ﺣﺎل ﻓرﻋوﻧﯽ ﻛﮫ ھﺎﻣﺎن را ﺷﻧود
دام دان ﮔر ﭼﮫ ز داﻧﮫ ﮔوﯾدت
دﺷﻣن ار ﭼﮫ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮔوﯾدت
ﮔر ﺑﮫ ﺗو ﻟطﻔﯽ ﻛﻧد آن ﻗﮭر دان
ﮔر ﺗرا ﻗﻧدی دھد آن زھر دان
دﺷﻣﻧﺎن را ﺑﺎز ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ز دوﺳت
ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ﻧﺑﯾﻧﯽ ﻏﯾر ﭘوﺳت
ﻧﺎﻟﮫ و ﺗﺳﺑﯾﺢ و روزه ﺳﺎز ﻛن
ﭼون ﭼﻧﯾن ﺷد اﺑﺗﮭﺎل آﻏﺎز ﻛن
زﯾر ﺳﻧﮓ ﻣﻛر ﺑد ،ﻣﺎ را ﻣﻛوب
ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﻛن ﻛﺎی ﺗو ﻋﻼم اﻟﻐﯾوب
اﻧﺗﻘﺎم از ﻣﺎ ﻣﮑش اﻧدر ذﻧوب
ﯾﺎ ﮐرﯾم اﻟﻌﻔو ﺳﺗﺎر اﻟﻌﯾوب
واﻧﻣﺎ ﺟﺎن را ﺑﮭر ﺣﺎﻟت ﮐﮫ ھﺳت
* آﻧﭼﮫ در ﮐوﻧﺳت زاﺷﯾﺎ وآﻧﭼﮫ ھﺳت
ﺷﯾر را ﻣﮕﻣﺎر ﺑر ﻣﺎ زﯾن ﻛﻣﯾن
ﮔر ﺳﮕﯽ ﻛردﯾم ای ﺷﯾر آﻓرﯾن
اﻧدر آﺗش ﺻورت آﺑﯽ ﻣﻧﮫ
آب ﺧوش را ﺻورت آﺗش ﻣده
ﻧﯾﺳﺗﮭﺎ را ﺻورت ھﺳﺗﯽ دھﯽ
از ﺷراب ﻗﮭر ﭼون ﻣﺳﺗﯽ دھﯽ
ﭼوب ﮔز اﻧدر ﻧظر ﺻﻧدل ﺷدن
ﭼﯾﺳت ﻣﺳﺗﯽ؟ ﺣس ھﺎ ﻣﺑدل ﺷدن
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﺳﻧﮓ ﮔوھر ﭘﺷم ﯾﺷم
ﭼﯾﺳت ﻣﺳﺗﯽ؟ ﺑﻧد ﭼﺷم از دﯾد ﭼﺷم
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 .68ﻗﺻﮥ ﺳﻠﯾﻣﺎن و ھدھد و ﺑﯾﺎن آﻧﻛﮫ ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ﭼﺷﻣﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود
ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﻏﺎﻧش ﺑﮫ ﺧدﻣت آﻣدﻧد
ﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﺳراﭘرده زدﻧد
ﭘﯾش او ﯾك ﯾك ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺷﺗﺎﻓﺗﻧد
ھم زﺑﺎن و ﻣﺣرم ﺧود ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﻓﺻﺢ ﻣن اﺧﯾك
ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﻏﺎن ﺗرك ﻛرده ﺟﯾك ﺟﯾك
ﻣرد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺣرﻣﺎن ﭼون ﺑﻧدی اﺳت؟
ھم زﺑﺎﻧﯽ ﺧوﯾﺷﯽ و ﭘﯾوﻧدی اﺳت
ای ﺑﺳﺎ دو ﺗرك ﭼون ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن
ای ﺑﺳﺎ ھﻧدو و ﺗرك ھم زﺑﺎن

ھم دﻟﯽ از ھم زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت
ﺻد ھزاران ﺗرﺟﻣﺎن ﺧﯾزد ز دل
از ھﻧر وز داﻧش و از ﻛﺎر ﺧود
از ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺳﺗود
ﺑﮭر آن ﺗﺎ ره دھد او را ﺑﮫ ﭘﯾش
ﻋرﺿﮫ ﺳﺎزد از ھﻧر دﯾﺑﺎﭼﮫ ای
ﺧود ﻛﻧد ﺑﯾﻣﺎر و ﺷل و ﮐور و ﻟﻧﮓ
و آن ﺑﯾﺎن ﺻﻧﻌت و اﻧدﯾﺷﮫ اش
ﺑﺎز ﮔوﯾم ،ﮔﻔت ﻛوﺗﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت
ﮔﻔت ﻣن آن ﮔﮫ ﻛﮫ ﺑﺎﺷم اوج ﭘر
ﻣن ﺑﺑﯾﻧم آب در ﻗﻌر زﻣﯾن
از ﭼﮫ ﻣﯽ ﺟوﺷد ز ﺧﺎﻛﯽ ﯾﺎ ز ﺳﻧﮓ
در ﺳﻔر ﻣﯽ دار اﯾن آﮔﺎه را
در ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ آب ﺷﻔﯾق
ﺗﺎ ﮐﻧﯽ ﺗو آب ﭘﯾدا ﺑﮭر ﻣﺎ
در ﺳﻔر ﺳﻘﺎ ﺷوی اﺻﺣﺎب را
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧد از ﻋطش ﻟﺷﮑر ﺗﻌب
زآﻧﮑﮫ از آب ﻧﮭﺎن آﮔﺎه ﺑود
ﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﻔت ﻛﺎو ﻛژ ﮔﻔت و ﺑد
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ﭘس زﺑﺎن ﻣﺣرﻣﯽ ﺧود دﯾﮕر اﺳت
ﻏﯾر ﻧطق و ﻏﯾر اﯾﻣﺎء و ﺳﺟل
ﺟﻣﻠﮫ ﻣرﻏﺎن ھر ﯾﻛﯽ اﺳرار ﺧود
ﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾك ﺑﮫ ﯾك واﻣﯽ ﻧﻣود
از ﺗﻛﺑر ﻧﯽ و از ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش
ﭼون ﺑﺑﺎﯾد ﺑرده ای را ﺧواﺟﮫ ای
ﭼون ﻛﮫ دارد از ﺧرﯾدارﯾش ﻧﻧﮓ
ﻧوﺑت ھدھد رﺳﯾد و ﭘﯾﺷﮫ اش
ﮔﻔت ای ﺷﮫ ﯾك ھﻧر ﻛﺎن ﻛﮭﺗر اﺳت
ﮔﻔت ﺑر ﮔو ﺗﺎ ﻛدام اﺳت آن ھﻧر
ﺑﻧﮕرم از اوج ﺑﺎ ﭼﺷم ﯾﻘﯾن
ﺗﺎ ﻛﺟﺎﯾﺳت و ﭼﮫ ﻋﻣق اﺳﺗش ﭼﮫ رﻧﮓ
ای ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﮭر ﻟﺷﻛرﮔﺎه را
ﭘس ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﻔت ﺷو ﻣﺎ را رﻓﯾق
* ھﻣره ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ و ھم ﭘﯾﺷوا
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ ﺑﮭر ﻟﺷﮑر آب را
ﺑﺎش ھﻣراه ﻣن اﻧدر روز و ﺷب
ﺑﻌد از آن ھدھد ﺑدو ھﻣراه ﺑود
زاغ ﭼون ﺑﺷﻧود آﻣد از ﺣﺳد
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 .69طﻌﻧﮫ زدن زاغ در دﻋوی ھدھد
ﺧﺎﺻﮫ ﺧود ﻻف دروﻏﯾن و ﻣﺣﺎل
از ادب ﻧﺑود ﺑﮫ ﭘﯾش ﺷﮫ ﻣﻘﺎل
ﭼون ﻧدﯾدی زﯾر ﻣﺷﺗﯽ ﺧﺎك ،دام
ﮔر ﻣر او را اﯾن ﻧظر ﺑودی ﻣدام
ﭼون ﺷدی اﻧدر ﻗﻔس ﻧﺎﻛﺎم او
ﭼون ﮔرﻓﺗﺎر آﻣدی در دام او
ﻛز ﺗو در اول ﻗدح اﯾن درد ﺧﺎﺳت
ﭘس ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﻔت ای ھدھد رواﺳت
ﭘﯾش ﻣن ﻻﻓﯽ زﻧﯽ ،آﻧﮕﮫ دروغ؟
ﭼون ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﯽ ،ای ﺗو ﺧورده دوغ؟
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 .70ﺟواب ﮔﻔﺗن ھدھد طﻌﻧﮥ زاغ را
ﻗول دﺷﻣن ﻣﺷﻧو از ﺑﮭر ﺧدای
ﮔﻔت ای ﺷﮫ ﺑر ﻣن ﻋور ﮔدای
ﻧﮏ ﻧﮭﺎدم ﺳر ﺑﺑر از ﮔردﻧم
ﮔر ﺑﮫ ﺑطﻼن اﺳت دﻋوی ﻛردﻧم
ﮔر ھزاران ﻋﻘل دارد ﻛﺎﻓر اﺳت
زاغ ﻛو ﺣﻛم ﻗﺿﺎ را ﻣﻧﻛر اﺳت
ﺟﺎی ﮔﻧد و ﺷﮭوﺗﯽ ﭼون ﻛﺎف ران
در ﺗو ﺗﺎ ﻛﺎﻓﯽ ﺑود از ﻛﺎﻓران
ﮔر ﻧﭘوﺷد ﭼﺷم ﻋﻘﻠم را ﻗﺿﺎ
ﻣن ﺑﺑﯾﻧم دام را اﻧدر ھوا
ﻣﮫ ﺳﯾﮫ ﮔردد ﺑﮕﯾرد آﻓﺗﺎب
ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ﺷود داﻧش ﺑﮫ ﺧواب
از ﻗﺿﺎ دان ﻛﺎو ﻗﺿﺎ را ﻣﻧﻛر اﺳت
از ﻗﺿﺎ اﯾن ﺗﻌﺑﯾﮫ ﻛﯽ ﻧﺎدر اﺳت

 .71ﻗﺻﮥ آدم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم و ﺑﺳﺗن ﻗﺿﺎ ﻧظر او را از ﻣراﻋﺎت ﺻرﯾﺢ ﻧﮭﯽ و ﺗرك ﻧﮭﯽ و ﺗﺄوﯾل
ﺻد ھزاران ﻋﻠﻣش اﻧدر ھر رگ اﺳت
ﺑو اﻟﺑﺷر ﻛﺎو ﻋﻠ ّم اﻻﺳﻣﺎ ﺑﮓ اﺳت
71.1
ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺎن او را داد دﺳت
اﺳم ھر ﭼﯾزی ﭼﻧﺎن ﻛﺎن ﭼﯾز ھﺳت
71.2

آن ﻛﮫ ﭼﺳﺗش ﺧواﻧد او ﻛﺎھل ﻧﺷد
او ﻋزﯾز و ﺧرم و دﻟﺷﺎد ﻣﺎﻧد
ھر ﻛﮫ آﺧر ﻛﺎﻓر ،او را ﺷد ﭘدﯾد
ھر ﮐﮫ آ ُﺧر ﺑﯾن ﺑود او ﺑﯾدﻧﺳت
ﻠم اﻻﺳﻣﺎ ﺷﻧو
رﻣز ّ
ﺳر َﻋ َ
اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺑر ﺧﺎﻟق ِﺳرش
ﻧزد ﺧﺎﻟق ﺑود ﻧﺎﻣش اژدھﺎ
ﻟﯾك ﻣوﻣن ﺑود ﻧﺎﻣش در اﻟﺳت
ﭘﯾش ﺣق اﯾن ﻧﻘش ﺑ ُد ،ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﯽ
ﭘﯾش ﺣق ﻣوﺟود ،ﻧﮫ ﺑﯾش و ﻧﮫ ﻛم
ﭘﯾش ﺣﺿرت ،ﻛﺎن ﺑود اﻧﺟﺎم ﻣﺎ
ﻧﯽ ﺑر آن ﻛﺎو ﻋﺎرﯾت ﻧﺎﻣﯽ ﻧﮭﻧد
ﺟﺎن و ﺳر ﻧﺎﻣﮭﺎ ﮔﺷﺗش ﭘدﯾد
در ﺳﺟود اﻓﺗﺎد و در ﺧدﻣت ﺷﺗﺎﻓت
ﮔر ﺳﺗﺎﯾم ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻗﺎﺻرم
داﻧش ﯾك ﻧﮭﯽ ﺷد ﺑر وی ﻏطﺎ
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑد و ﺗوھﯾم ﺑود
طﺑﻊ در ﺣﯾرت ﺳوی ﮔﻧدم ﺷﺗﺎﻓت
دزد ﻓرﺻت ﯾﺎﻓت ،ﻛﺎﻻ ﺑرد ﺗﻔت
دﯾد ﺑرده دزد رﺧت از ﻛﺎرﮔﺎه
ﯾﻌﻧﯽ آﻣد ظﻠﻣت و ﮔم ﮔﺷت راه
ﺷﯾر و اژدرھﺎ ﺷود زو ھﻣﭼو ﻣوش
ﻣن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎھﻠم در راه ﺣﻛم
زور را ﺑﮕذاﺷت و زاری ﮔرﻓت
ھم ﻗﺿﺎ دﺳﺗت ﺑﮕﯾرد ﻋﺎﻗﺑت
ھم ﻗﺿﺎ ﺟﺎﻧت دھد درﻣﺎن ﻛﻧد
ﺑر ﻓراز ﭼرخ ﺧرﮔﺎھت زﻧد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻠك اﯾﻣﻧﯽ ﺑﻧﺷﺎﻧدت
ور ﻧﺗرﺳﺎﻧد ﺗرا ﮔﻣره ﺷوی
ﮔوش ﻛن ﺗو ﻗﺻﮥ ﺧرﮔوش و ﺷﯾر
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ھر ﻟﻘب ﻛﺎو داد آن ﻣﺑدل ﻧﺷد
* ھر ﮐﮫ را او ﻣﻘﺑل و آزاد ﺧواﻧد
ھر ﻛﮫ آﺧر ﻣوﻣن اﺳت اول ﺑدﯾد
* ھر ﮐﮫ آﺧر ﺑﯾن ﺑود او ﻣؤﻣن اﺳت
اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺗو از داﻧﺎ ﺷﻧو
اﺳم ھر ﭼﯾزی ﺑر ﻣﺎ ظﺎھرش
ﻧزد ﻣوﺳﯽ ﻧﺎم ﭼوﺑش ﺑد ﻋﺻﺎ
ﺑُد ﻋُﻣر را ﻧﺎم اﯾﻧﺟﺎ ﺑت ﭘرﺳت
آن ﻛﮫ ﺑد ﻧزدﯾك ﻣﺎ ﻧﺎﻣش َﻣﻧﯽ
ﺻورﺗﯽ ﺑود اﯾن َﻣﻧﯽ اﻧدر ﻋدم
ﺣﺎﺻل آن ،آﻣد ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎم ﻣﺎ
ﻣرد را ﺑر ﻋﺎﻗﺑت ﻧﺎﻣﯽ ﻧﮭﻧد
ﭼﺷم آدم ﮐو ﺑﮫ ﻧور ﭘﺎك دﯾد
ﭼون ﻣﻠك اﻧوار ﺣق از وی ﺑﯾﺎﻓت
ﻣدح اﯾن آدم ﻛﮫ ﻧﺎﻣش ﻣﯽ ﺑرم
اﯾن ھﻣﮫ داﻧﺳت و ﭼون آﻣد ﻗﺿﺎ
ﻛﺎی ﻋﺟب ﻧﮭﯽ از ﭘﯽ ﺗﺣرﯾم ﺑود
در دﻟش ﺗﺄوﯾل ﭼون ﺗرﺟﯾﺢ ﯾﺎﻓت
ﺑﺎﻏﺑﺎن را ﺧﺎر ﭼون در ﭘﺎی رﻓت
ﭼون ز ﺣﯾرت رﺳت و ﺑﺎز آﻣد ﺑﮫ راه
رﺑﻧﺎ إﻧﺎ ظﻠﻣﻧﺎ ﮔﻔت و آه
اﯾن ﻗﺿﺎ اﺑری ﺑود ﺧورﺷﯾد ﭘوش
ﻣن اﮔر داﻣﯽ ﻧﺑﯾﻧم ﮔﺎه ﺣﻛم
ای ﺧﻧك آن ﻛﺎو ﻧﻛو ﻛﺎری ﮔرﻓت
ﮔر ﻗﺿﺎ ﭘوﺷد ﺳﯾﮫ ھﻣﭼون ﺷﺑت
ﮔر ﻗﺿﺎ ﺻد ﺑﺎر ﻗﺻد ﺟﺎن ﻛﻧد
اﯾن ﻗﺿﺎ ﺻد ﺑﺎر اﮔر راھت زﻧد
از ﻛرم دان آن ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧدت
* ﭼون ﺑﺗرﺳﺎﻧد ﺗرا آﮔﮫ ﺷوی
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﮔﺷت دﯾر
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 .72ﭘﺎی واﭘس ﻛﺷﯾدن ﺧرﮔوش از ﺷﯾر ﭼون ﻧزدﯾك ﭼﺎه رﺳﯾد
ﭘر ﻏﺿب ،ﭘر ﮐﯾﻧﮫ و ﺑدﺧواه ﺷد
ﺷﯾر ﺑﺎ ﺧرﮔوش ﭼون ھﻣراه ﺷد
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘﺎ واﮐﺷﯾد از ﭘﯾش ﺷﯾر
* ﺑود ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺧرﮔوش دﻟﯾر
ﻛز ره آن ﺧرﮔوش ﻣﺎﻧد و ،ﭘﺎ ﻛﺷﯾد
ﭼوﻧﻛﮫ ﻧزد ﭼﺎه آﻣد ،ﺷﯾر دﯾد
ﭘﺎی را واﭘس ﻣﻛش ،ﭘﯾش اﻧدر آ
ﮔﻔت :ﭘﺎ واﭘس ﻛﺷﯾدی ﺗو ﭼرا؟
ﺟﺎن ﻣن ﻟرزﯾد و ،دل از ﺟﺎی رﻓت
ﮔﻔت :ﻛو ﭘﺎﯾم؟ ﻛﮫ دﺳت و ﭘﺎی رﻓت
ز اﻧدرون ،ﺧود ﻣﯾدھد رﻧﮕم ﺧﺑر
رﻧﮓ روﯾم را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﭼو زر؟
ﭼﺷم ﻋﺎرف ﺳوی ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت
ﺣق ﭼو ﺳﯾﻣﺎ را ﻣﻌرف ﺧواﻧده اﺳت
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رﻧﮓ و ﺑو ﻏﻣﺎز آﻣد ﭼون ﺟرس
ﺑﺎﻧﮓ ھر ﭼﯾزی رﺳﺎﻧد زو ﺧﺑر
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﺗﻣﯾﯾز ﻛﺳﺎن
رﻧﮓ رو از ﺣﺎل دل دارد ﻧﺷﺎن
رﻧﮓ روی ﺳرخ دارد ﺑﺎﻧﮓ ﺷﻛر
در ﻣن آﻣد آﻧﭼﮫ در وی ﮔﺷت ﻣﺎت
در ﻣن آﻣد آن ﻛﮫ دﺳت و ﭘﺎ ﺑرد
آن ﻛﮫ در ھر ﭼﮫ در آﯾد ﺑﺷﻛﻧد
اﯾن ﺧود اﺟزاﯾﻧد ﻛﻠﯾﺎت از او
ﺗﺎ ﺟﮭﺎن ﮔﮫ ﺻﺎﺑر اﺳت و ﮔﮫ ﺷﻛور
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻛﺎو ﺑر آﯾد ﻧﺎرﮔون
اﺧﺗراﻧﯽ ﺗﺎﻓﺗﮫ ﺑر ﭼﺎر طﺎق
ﻣﺎه ﻛﺎو اﻓزود ز اﺧﺗر در ﺟﻣﺎل
اﯾن زﻣﯾن ﺑﺎ ﺳﻛون ﺑﺎ ادب
ای ﺑﺳﺎ ﻛﮫ زﯾن ﺑﻼی ﻣرده رﯾﮓ
اﯾن ھوا ﺑﺎ روح آﻣد ﻣﻘﺗرن
آب ﺧوش ﻛﺎو روح را ھﻣﺷﯾره ﺷد
آﺗﺷﯽ ﻛﺎو ﺑﺎد دارد در ﺑروت
ﺧﺎک ﮐو ﺷد ﻣﺎﯾﮫ ﮔل در ﺑﮭﺎر
ﺣﺎل درﯾﺎ ز اﺿطراب و ﺟوش او
ﭼرخ ﺳر ﮔردان ﻛﮫ اﻧدر ﺟﺳﺗﺟوﺳت
ﮔﮫ ﺣﺿﯾض و ﮔﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮔﺎه اوج
* ﮔﮫ ﺷرف ﮔﺎھﯽ ﺻﻌود و ﮔﮫ ﻓرح
از ﺧود ای ﺟزوی ز ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠط
* ﭼون ﻧﺻﯾب ﻣﮭﺗران در دﺳت و رﻧﺞ
ﭼون ﻛﮫ ﻛﻠﯾﺎت را رﻧﺞ اﺳت و درد
ﺧﺎﺻﮫ ﺟزوی ﻛﺎو ز اﺿداد اﺳت ﺟﻣﻊ
اﯾن ﻋﺟب ﻧﺑود ﻛﮫ ﻣﯾش از ﮔرگ ﺟﺳت
زﻧدﮔﺎﻧﯽ آﺷﺗﯽ ﺿدھﺎﺳت
* ﺻﻠﺢ اﺿداد اﺳت اﯾن ﻋﻣر ﺟﮭﺎن
* زﻧدﮔﺎﻧﯽ آﺷﺗﯽ دﺷﻣﻧﺎن
* ﺻﻠﺢ دﺷﻣن دار ﺑﺎﺷد ﻋﺎرﯾت
* روزﮐﯽ ﭼﻧد از ﺑرای ﻣﺻﻠﺣت
* ﻋﺎﻗﺑت ھر ﯾﮏ ﺑﺟوھر ﺑﺎز ﮔﺷت
* ﻟطف ﺑﺎری اﯾن ﭘﻠﻧﮓ و رﻧﮓ را
ﻟطف ﺣق اﯾن ﺷﯾر را و ﮔور را
ﭼون ﺟﮭﺎن رﻧﺟور و زﻧداﻧﯽ ﺑود
ﺧواﻧد ﺑر ﺷﯾر او از اﯾن رو ﭘﻧدھﺎ

از ﻓرس آﮔﮫ ﻛﻧد ﺑﺎﻧﮓ ﻓرس
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﺑﺎﻧﮓ ﺧر از ﺑﺎﻧﮓ در
ﻣرء ﻣﺧﻔﯽ ﻟدی طﯽ اﻟﻠﺳﺎن
رﺣﻣﺗم ﻛن ﻣﮭر ﻣن در دل ﻧﺷﺎن
رﻧﮓ روی زرد دارد ﺻﺑر و ﻧﻛر
آدﻣﯽ و ﺟﺎﻧور ﺟﺎﻣد ﻧﺑﺎت
ت ﺳﯾﻣﺎ ﺑرد
رﻧﮓ رو و ﻗو ِ
ھر درﺧت از ﺑﯾﺦ و از ﺑن ﺑر ﻛﻧد
زرد ﻛرده رﻧﮓ و ﻓﺎﺳد ﻛرده ﺑو
ﺑوﺳﺗﺎن ﮔﮫ ﺣﻠﮫ ﭘوﺷد ﮔﺎه ﻋور
ﺳﺎﻋﺗﯽ دﯾﮕر ﺷود او ﺳر ﻧﮕون
ﻟﺣظﮫ ﻟﺣظﮫ ﻣﺑﺗﻼی اﺣﺗراق
ﺷد ز رﻧﺞ دق او ھﻣﭼون ﺧﯾﺎل
اﻧدر آرد زﻟزﻟﮫ اش در ﻟرز ﺗب
ﮔﺷﺗﮫ اﺳت اﻧدر ﺟﮭﺎن او ﺧرده رﯾﮓ
ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد وﺑﺎ ﮔﺷت و ﻋﻔن
در ﻏدﯾری زرد و ﺗﻠﺦ و ﺗﯾره ﺷد
ھم ﯾﻛﯽ ﺑﺎدی ﺑر او ﺧواﻧد ﯾﻣوت
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎدی ﺑر آرد زو دﻣﺎر
ﻓﮭم ﻛن ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎی ھوش او
ﺣﺎل او ﭼون ﺣﺎل ﻓرزﻧدان اوﺳت
اﻧدر او از ﺳﻌد و ﻧﺣﺳﯽ ﻓوج ﻓوج
ﮔﮫ وﺑﺎل و ﮔﮫ ھﺑوط و ﮔﮫ ﺗرح
ﻓﮭم ﻣﯽ ﻛن ﺣﺎﻟت ھر ﻣﻧﺑﺳط
ﮐﮭﺗران را ﮐﯽ ﺗواﻧد ﺑود ﮔﻧﺞ
ﺟزو اﯾﺷﺎن ﭼون ﻧﺑﺎﺷد روی زرد
ز آب و ﺧﺎك و آﺗش و ﺑﺎد اﺳت ﺟﻣﻊ
اﯾن ﻋﺟب ،ﻛﮫ ﻣﯾش دل در ﮔرگ ﺑﺳت
ﻣرگ آن ﻛﺎﻧدر ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺟﻧﮓ ﺧﺎﺳت
ﺟﻧﮓ اﺿداد اﺳت ﻋﻣر ﺟﺎودان
ﻣرگ وارﻓﺗن ﺑﮫ اﺻل ﺧوﯾش دان
دل ﺑﺳوی ﺟﻧﮓ دارد ﻋﺎﻗﺑت
ﺑﺎھﻣﻧد اﻧدر وﻓﺎ و ﻣرﺣﻣت
ھر ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﻧس ﺧود اﻧﺑﺎز ﮔﺷت
اﻟف داد و ﺑرد از اﯾﺷﺎن ﺟﻧﮓ را
اﻟف داده ﺳت اﯾن دو ﺿد دور را
ﭼﮫ ﻋﺟب رﻧﺟور اﮔر ﻓﺎﻧﯽ ﺑود
ﮔﻔت ﻣن ﭘس ﻣﺎﻧده ام زﯾن ﺑﻧدھﺎ
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 .73ﭘرﺳﯾدن ﺷﯾر از ﺳﺑب ﭘﺎی واﭘس ﻛﺷﯾدن ﺧرﮔوش را
اﯾن ﺳﺑب ﮔو ﺧﺎص ﻛﮫ اﯾن اﺳﺗم ﻏرض
ﺷﯾر ﮔﻔﺗش ﺗو ز اﺳﺑﺎب ﻣرض
ﻣﯾدھﯽ ﺑﺎزﯾﭼﮫ واھﯽ ﻣرا
ﭘﺎی را واﭘس ﮐﺷﯾدی ﺗو ﭼرا
اﻧدر اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ز آﻓﺎت اﯾﻣن اﺳت
ﮔﻔت آن ﺷﯾر ،اﻧدر اﯾن ﭼﮫ ﺳﺎﻛن اﺳت
ﺑرﮔرﻓﺗش از ره و ﺑﯾراه ﺑرد
ﯾﺎر ﻣن ﺑﺳﺗد ز ﻣن در ﭼﺎه ﺑرد
ز آن ﻛﮫ در ﺧﻠوت ﺻﻔﺎھﺎی دل اﺳت
ﻗﻌر ﭼﮫ ﺑﮕزﯾد ھر ﻛو ﻋﺎﻗل اﺳت
ﺳر ﻧﺑرد آن ﻛس ﻛﮫ ﮔﯾرد ﭘﺎی ﺧﻠق
ظﻠﻣت َﭼﮫ ﺑﮫ ،ﻛﮫ ظﻠﻣﺗﮭﺎی ﺧﻠق
ﺗو ﺑﺑﯾن ﻛﺎن ﺷﯾر در َﭼﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت
ﮔﻔت ﭘﯾش آ زﺧﻣم او را ﻗﺎھر اﺳت
ﺗو ﻣﮕر اﻧدر ﺑر ﺧوﯾﺷم ﻛﺷﯽ
ﮔﻔت ﻣن ﺳوزﯾده ام ز آن آﺗﺷﯽ
ﭼﺷم ﺑﮕﺷﺎﯾم ﺑﮫ ﭼﮫ در ﺑﻧﮕرم
ﺗﺎ ﺑﭘﺷﺗﯽ ﺗو ای ﻛﺎن ﻛرم
ﺗو ﻧﮕﮫ دارم در آن ﭼﮫ ﺑﯽ رﺳن
ﻣن ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯽ ﺗو ﺗﺎﻧم آﻣدن
در ﭘﻧﺎه ﺷﯾر ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ دوﯾد
ﭼون ﻛﮫ ﺷﯾر اﻧدر ﺑر ﺧوﯾﺷش ﻛﺷﯾد
اﻧدر آب از ﺷﯾر و او در ﺗﺎﻓت ﺗﺎب
ﭼون ﻛﮫ در ﭼﮫ ﺑﻧﮕرﯾدﻧد اﻧدر آب
ﺷﻛل ﺷﯾری در ﺑرش ﺧرﮔوش زﻓت
ﺷﯾر ﻋﻛس ﺧوﯾش دﯾد از آب ﺗﻔت
ﻣر و را ﺑﮕذاﺷت واﻧدر ﭼﮫ ﺟﮭﯾد
ﭼون ﻛﮫ ﺧﺻم ﺧوﯾش را در آب دﯾد
ز آن ﻛﮫ ظﻠﻣش ﺑر ﺳرش آﯾﻧده ﺑود
در ﻓﺗﺎد اﻧدر ﭼﮭﯽ ﻛﺎو ﻛﻧده ﺑود
اﯾن ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟﻣﺎن
ﭼﺎه ﻣظﻠم ﮔﺷت ظﻠم ظﺎﻟﻣﺎن
ﻋدل ﻓرﻣوده ﺳت ﺑدﺗر را ﺑﺗر
ھر ﻛﮫ ظﺎﻟﻣﺗر ﭼﮭش ﺑﺎ ھول ﺗر
از ﺑرای ﺧوﯾش داﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻧﯽ
ای ﻛﮫ ﺗو از ظﻠم ﭼﺎھﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
دان ﮐﮫ اﻧدر ﻗﻌر ﭼﺎه ﺑﯽ ﺑُﻧﯽ
* ﺑر ﺿﻌﯾﻔﺎن ﮔر ﺗو ظﻠﻣﯽ ﻣﯾﮑﻧﯽ
ﺑﮭر ﺧود ﭼﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ ،اﻧدازه ﻛن
ﮔرد ﺧود ﭼون ﻛرم ،ﭘﯾﻠﮫ ﺑر ﻣﺗن
از ﻧﺑﯽ اِذ ﺟﺎء ﻧﺻر ﷲ ﺑﺧوان
ﻣر ﺿﻌﯾﻔﺎن را ﺗو ﺑﯽ ﺧﺻﻣﯽ ﻣدان
ﻧك ﺟزا طﯾرا ً اﺑﺎﺑﯾﻠت رﺳﯾد
ﮔر ﺗو ﭘﯾﻠﯽ ،ﺧﺻم ﺗو از ﺗو رﻣﯾد
ﻏﻠﻐل اﻓﺗد در ﺳﭘﺎه آﺳﻣﺎن
ﮔر ﺿﻌﯾﻔﯽ در زﻣﯾن ﺧواھد اﻣﺎن
درد دﻧداﻧت ﺑﮕﯾرد ﭼون ﻛﻧﯽ؟
ﮔر ﺑﮫ دﻧداﻧش ﮔزی ﭘر ﺧون ﻛﻧﯽ
ﻋدو
ﻏﻠو
ﺧوﯾش را ﻧﺷﻧﺎﺧت آن دم از ّ
ﺷﯾر ﺧود را دﯾد در ﭼﮫ وز ّ
ﻻ ﺟرم ﺑر ﺧوﯾش ﺷﻣﺷﯾری ﻛﺷﯾد
ﻋﻛس ﺧود را او ﻋدوی ﺧوﯾش دﯾد
ﺧوی ﺗو ﺑﺎﺷد در اﯾﺷﺎن ای ﻓﻼن
ای ﺑﺳﺎ ظﻠﻣﯽ ﻛﮫ ﺑﯾﻧﯽ در ﻛﺳﺎن
از ﻧﻔﺎق و ظﻠم و ﺑد ﻣﺳﺗﯽ ﺗو
اﻧدر اﯾﺷﺎن ﺗﺎﻓﺗﮫ ھﺳﺗﯽ ﺗو
ﺑر ﺧود آن دم ﺗﺎر ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﺗﻧﯽ
آن ﺗوﯾﯽ و آن زﺧم ﺑر ﺧود ﻣﯽ زﻧﯽ
ور ﻧﮫ دﺷﻣن ﺑوده ای ﺧود را ﺑﮫ ﺟﺎن
در ﺧود آن ﺑد را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻋﯾﺎن
ھﻣﭼو آن ﺷﯾری ﻛﮫ ﺑر ﺧود ﺣﻣﻠﮫ ﻛرد
ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﻛﻧﯽ ای ﺳﺎده ﻣرد
ﭘس ﺑداﻧﯽ ﻛز ﺗو ﺑود آن ﻧﺎﻛﺳﯽ
ﭼون ﺑﮫ ﻗﻌر ﺧوی ﺧود اﻧدر رﺳﯽ
ﻧﻘش او آن ﻛش دﮔر ﻛس ﻣﯽ ﻧﻣود
ﺷﯾر را در ﻗﻌر ﭘﯾدا ﺷد ﻛﮫ ﺑود
ﻛﺎر آن ﺷﯾر ﻏﻠط ﺑﯾن ﻣﯽ ﻛﻧد
ھر ﻛﮫ دﻧدان ﺿﻌﯾﻔﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻋﮑس ﺧﺎل ﺗوﺳت آن ،از ﻋم َﻣ َرم
ای ﺑدﯾده ﺧﺎل ﺑَد ﺑر روی ﻋم
اﯾن ﺧﺑر ﻣﯽ از ﭘﯾﻣﺑر آورﻧد
ﻣوﻣﻧﺎن آﯾﯾﻧﮥ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد
ز آن ﺳﺑب ﻋﺎﻟم ﻛﺑودت ﻣﯽ ﻧﻣود
ﭘﯾش ﭼﺷﻣت داﺷﺗﯽ ﺷﯾﺷﮥ ﻛﺑود
ﺧوﯾش را ﺑد ﮔو ،ﻣﮕو ﻛس را ﺗو ﺑﯾش
ﮔر ﻧﮫ ﻛوری اﯾن ﻛﺑودی دان ز ﺧوﯾش

ب ﻣوﻣن را ﺑرھﻧﮫ ﭼون ﻧﻣود؟
ﻋﯾ ِ
ﻧﯾﮑوﺋﯽ را وا ﻧدﯾدی از ﺑدی
ﺗﺎ ﺷود ﻧﺎر ﺗو ﻧور ،ای ﺑو اﻟﺣزن
ﺗﺎ ﺷود اﯾن ﻧﺎر ﻋﺎﻟم ،ﺟﻣﻠﮫ ﻧور
آب و آﺗش ای ﺧداوﻧد ،آن ِ ﺗوﺳت
ور ﻧﺧواھﯽ آب ھم آﺗش ﺷود
ﺑﯽ ﺷﻣﺎر و ﺣد ﻋطﺎ ﺑﻧﮭﺎده ای
ﮐز ﺗو آﻣد ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺟود و وﺟود
ﺑﯽ ﺳﺑب ﮐردی ﻋطﺎھﺎی ﻋﺟب
ﺳﺎﯾر ﻧﻌﻣت ﮐﮫ ﻧﺎﯾد در ﺑﯾﺎن
َرﺳﺗن از ﺑﯾداد ﯾﺎ رب ،دا ِد ﺗوﺳت
راﯾﮕﺎن ﺑﺧﺷﯾده ای ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
ﺑﺎﻟﻧﺑﯽ اﻟﻣﺻطﻔﯽ ﺧﯾر اﻻﻧﺎم
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ﻣؤﻣن ار ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ ﻧﺑود
ﭼون ﻛﮫ ﺗو ﯾﻧظر ﺑﻧﺎر ﷲ ﺑ ُدی
اﻧدك اﻧدك ﻧور را ﺑر ﻧﺎر زن
ﺗو ﺑزن ،ﯾﺎ رﺑﻧﺎ ،آب طﮭور
آب و درﯾﺎ ﺟﻣﻠﮫ در ﻓرﻣﺎن ﺗوﺳت
ب ﺧوش ﺷود
ﮔر ﺗو ﺧواھﯽ ،آﺗش آ ِ
ﺑﯽ طﻠب ﺗو اﯾن طﻠب ﻣﺎن داده ای
ﯽ ودود
* ﺑﺎ طﻠب ﭼون ﻧدھﯽ؟ ای ﺣ ّ
* در ﻋدم ﮐﯽ ﺑود ﻣﺎ را ﺧود طﻠب ؟
* ﺟﺎن و ﻧﺎن دادی و ﻋﻣر ﺟﺎودان
اﯾن طﻠب در ﻣﺎ ھم از اﯾﺟﺎد ﺗوﺳت
* ﺑﯽ طﻠب ھم ﻣﯾدھﯽ ﮔﻧﺞ ﻧﮭﺎن
* ھﮑذا اﻧﻌم اﻟﯽ دار اﻟﺳﻼم

74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.9
74.10
74.11
74.12
74.13
74.14
74.15
74.16
74.17
74.18
74.19
74.20
74.21
74.22
74.23
74.24

 .74ﻣژده ﺑردن ﺧرﮔوش ﺳوی ﻧﺧﺟﯾران ﻛﮫ ﺷﯾر در ﭼﺎه اﻓﺗﺎد
ﺳوی ﻧﺧﺟﯾران دوان ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ دﺷت
ﭼون ﻛﮫ ﺧرﮔوش از رھﺎﯾﯽ ﺷﺎد ﮔﺷت
ﺳوی ﻗوم ﺧود دوﯾد او ﭘﯾش ﭘﯾش
* ﺷﯾر را ﭼون دﯾد ﻣﺣو ظﻠم ﺧوﯾش
ﻣﯾدوﯾد او ﺷﺎدﻣﺎن و ﺑﺎ َرﺷد
* ﺷﯾر را ﭼون دﯾد ﮐﺷﺗﮫ ظﻠم ﺧَود
ﭼرخ ﻣﯽ زد ﺷﺎدﻣﺎن ﺗﺎ ﻣرﻏزار
ﺷﯾر را ﭼون دﯾد در ﭼﮫ ﻛﺷﺗﮫ زار
ﺳﺑز و رﻗﺻﺎن در ھوا ﭼون ﺷﺎخ و ﺑرگ
دﺳت ﻣﯽ زد ﭼون رھﯾد از دﺳت ﻣرگ
ﺳر ﺑر آورد و ﺣرﯾف ﺑﺎد ﺷد
ﺷﺎخ و ﺑرگ از ﺣﺑس ﺧﺎك آزاد ﺷد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی درﺧت اﺷﺗﺎﻓﺗﻧد
ﺑرﮔﮭﺎ ﭼون ﺷﺎخ را ﺑﺷﻛﺎﻓﺗﻧد
ﻣﯽ ﺳراﯾد ھر ﺑر و ﺑرﮔﯽ ﺟدا
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷطﺄ َه ُ ﺷﻛر ﺧدا
ﻣﯾﺳراﯾد ذﮐر و ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺧدا
* ﺑﯽ زﺑﺎن ھر ﺑﺎر و ﺑرگ و ﺷﺎﺧﮭﺎ
ﺗﺎ درﺧت اﺳﺗﻐﻠظ آﻣد ﻓﺎﺳﺗوی
ﻛﮫ ﺑﭘرورد اﺻل ﻣﺎ را ذو اﻟﻌطﺎ
ﭼون رھﻧد از آب و ﮔﻠﮭﺎ ،ﺷﺎد دل
ﺟﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﺗﮫ اﻧدر آب و ﮔل
ھﻣﭼو ﻗرص ﺑدر ،ﺑﯽ ﻧﻘﺻﺎن ﺷوﻧد
ﻋﺷق ﺣق رﻗﺻﺎن ﺷوﻧد
در ھوای
ِ
و آن ﻛﮫ ﮔردد ﺟﺎن ،از آﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﭘرس
ﺟﺳﻣﺷﺎن در رﻗص و ﺟﺎﻧﮭﺎ ﺧود ﻣﭘرس
ﻧﻧﮓ ﺷﯾری ،ﻛو ز ﺧرﮔوﺷﯽ ﺑﻣﺎﻧد
ﺷﯾر را ﺧرﮔوش در زﻧدان ﻧﺷﺎﻧد
ﻓﺧر دﯾن ﺧواھد ﻛﮫ ﮔوﯾﻧدش ﻟﻘب
در ﭼﻧﯾن ﻧﻧﮕﯽ و آن ﮔﮫ اﯾن ﻋﺟب
ﻧﻔس ﭼون ﺧرﮔوش ﺗو،ﮐﺷﺗت ﺑﮫ ﻗﮭر
ای ﺗو ﺷﯾری در ﺗك اﯾن ﭼﺎه دھر
ﺗو ﺑﮫ ﻗﻌر اﯾن ﭼﮫ ﭼون و ﭼرا
ﻧﻔس ﺧرﮔوﺷت ﺑﮫ ﺻﺣرا در ﭼرا
ﻛﺎﺑﺷروا ﯾﺎ ﻗوم إذ ﺟﺎء اﻟﺑﺷﯾر
ﺳوی ﻧﺧﺟﯾران دوﯾد آن ﺷﯾر ﮔﯾر
ﻛﺎن ﺳﮓ دوزخ ﺑﮫ دوزخ رﻓت ﺑﺎز
ﻣژده ﻣژده ای ﮔروه ﻋﯾش ﺳﺎز
ﻛﻧد ﻗﮭر ﺧﺎﻟﻘش دﻧداﻧﮭﺎ
ﻣژده ﻣژده ﻛﺎن ﻋدوی ﺟﺎﻧﮭﺎ
اوﻓﺗﺎد از ﻋدل و ﻟطف ﭘﺎدﺷﺎه
* ﻣژده ﻣژده ﮐز ﻗﺿﺎ ظﺎﻟم ﺑﭼﺎه
ھﻣﭼو ﺧس ﺟﺎروب ﻣرﮔش ھم ﺑروﻓت
آن ﻛﮫ از ﭘﻧﺟﮫ ﺑﺳﯽ ﺳرھﺎ ﺑﻛوﻓت
آه ﻣظﻠوﻣش ﮔرﻓت و ﮐوﻓت زود
* آن ﮐﮫ ﺟز ظﻠﻣش دﮔر ﮐﺎری ﻧﺑود
ﺟﺎن ﻣﺎ از ﻗﯾد ﻣﺣﻧت وارھﯾد
ﮔردﻧش ﺑﺷﮑﺳت و ﻣﻐزش ﺑر درﯾد

ﺑر ﻣﮭم دﺷﻣن ﺷﻣﺎ را ﺷد ﺳﺑق

74.25

* ﮔم ﺷد و ﻧﺎﺑود ﺷد از ﻓﺿل ﺣق

75.1
75.2
75.3
75.4
75.5
75.6
75.7
75.8
75.9
75.10
75.11
75.12
75.13

 .75ﺟﻣﻊ ﺷدن ﻧﺧﺟﯾران ﮔرد ﺧرﮔوش و ﺛﻧﺎ ﮔﻔﺗن او را
ﺷﺎد و ﺧﻧدان وز طرب در ذوق و ﺟوش
ﺟﻣﻊ ﮔﺷﺗﻧد آن زﻣﺎن ﺟﻣﻠﮫ وﺣوش
ﺳﺟده ﮐردﻧدش ھﻣﮫ ﺻﺣراﺋﯾﺎن
ﺣﻠﻘﮫ ﻛردﻧد او ﭼو ﺷﻣﻌﯽ در ﻣﯾﺎن
ﻧﯽ ﺗو ﻋزراﯾﯾل ﺷﯾران ﻧری
ﺗو ﻓرﺷﺗﮥ آﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘری
دﺳت ﺑردی دﺳت و ﺑﺎزوﯾت درﺳت
ھر ﭼﮫ ھﺳﺗﯽ ﺟﺎن ﻣﺎ ﻗرﺑﺎن ﺗوﺳت
آﻓرﯾن ﺑر دﺳت و ﺑر ﺑﺎزوی ﺗو
راﻧد ﺣق اﯾن آب را در ﺟوی ﺗو
ﺑﺎز ﮔو ﺗﺎ ﻣرھم ﺟﺎﻧﮭﺎ ﺷود
ﺑﺎز ﮔو ﺗﺎ ﻗﺻﮫ درﻣﺎﻧﮭﺎ ﺷود
آن ﻋوان را ﭼون ﺑﻣﺎﻟﯾدی ﺑﮫ ﻣﻛر
ﺑﺎز ﮔو ﺗﺎ ﭼون ﺳﮕﺎﻟﯾدی ﺑﮫ ﻣﻛر
ﺻد ھزاران زﺧم دارد ﺟﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎز ﮔو ﻛز ظﻠم آن اﺳﺗم ﻧﻣﺎ
روح ﻣﺎ را ﻗوت و دﻟرا دواﺳت
ﺑﺎز ﮔو آن ﻗﺻﮫ ﮐﺎن ﺷﺎدی ﻓزاﺳت
ور ﻧﮫ ﺧرﮔوﺷﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد در ﺟﮭﺎن
ﮔﻔت ﺗﺎﺋﯾد ﺧدا ﺑود ای ﻣﮭﺎن
ﻧور دل ﻣر دﺳت و ﭘﺎ را زور داد
ﻗوﺗم ﺑﺧﺷﯾد و دل را ﻧور داد
ﺑﺎز ھم از ﺣق رﺳد ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ
از ﺑر ﺣق ﻣﯽ رﺳد ﺗﻔﺿﯾﻠﮭﺎ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اھل ظن و دﯾد را
ﺣق ﺑﮫ دور و ﻧوﺑت اﯾن ﺗﺎﯾﯾد را

76.1
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
76.7
76.8

 .76ﭘﻧد دادن ﺧرﮔوش ﻧﺧﺟﯾران را ﻛﮫ از ﻣردن ﺧﺻم ﺷﺎد ﻣﺷوﯾد
ای ﺗو ﺑﺳﺗﮥ ﻧوﺑت آزادی ﻣﻛن
ھﯾن ﺑﮫ ﻣﻠك ﻧوﺑﺗﯽ ﺷﺎدی ﻣﻛن
ﺑرﺗر از ھﻔت اﻧﺟﻣش ﻧوﺑت زﻧﻧد
آن ﻛﮫ ﻣﻠﻛش ﺑرﺗر از ﻧوﺑت ﺗﻧﻧد
دور داﯾم روﺣﮭﺎ را ﺳﺎﻗﯽ اﻧد
ﺑرﺗر از ﻧوﺑت ﻣﻠوك ﺑﺎﻗﯽ اﻧد
از ﭼﮫ ﺷد ﭘر ﺑﺎد آﺧر ﺳﺑﻠﺗت ؟
* ﭼون ﺑﮫ ﻧوﺑت ﻣﯾدھﻧد اﯾن دوﻟﺗت
در ﻛﻧﯽ اﻧدر ﺷراب ُﺧﻠد ﭘوز
ﺗرك اﯾن ﺷرب ار ﺑﮕوﺋﯽ ﯾك دو روز
ھر ﮐﮫ ﺗرﮐش ﮐرد اﻧدر راﺣﺗﯾﺳت
* ﯾﮏ دو روزه ﭼﮫ؟ ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﺳﺎﻋﺗﯾﺳت
ﺑﻌد از آن ﺟﺎم ﺑﻘﺎ را ﻧوش ﮐن
* ﻣﻌﻧﯽ اﻟﺗرک راﺣت ﮔوش ﮐن
ﺧورد ﺑﺷﮑن ﺷﯾﺷﮫ ﭘﻧدار را
* ﺑﺎ ﺳﮕﺎن ﺑﮕذار اﯾن ﻣردار را

77.1
77.2
77.3
77.4
77.5
77.6
77.7
77.8
77.9
77.10
77.11

 .77ﺗﻔﺳﯾر رﺟﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎد اﻻﺻﻐر اﻟﯽ اﻟﺟﮭﺎد اﻻﻛﺑر
ﻣﺎﻧد ﺧﺻﻣﯽ زو ﺑﺗر در اﻧدرون
ای ﺷﮭﺎن ُﻛﺷﺗﯾم ﻣﺎ ﺧﺻم ﺑرون
ﺷﯾر ﺑﺎطن ﺳﺧرۀ ﺧرﮔوش ﻧﯾﺳت
ﻛﺷﺗن اﯾن ،ﻛﺎر ِ ﻋﻘل و ھوش ﻧﯾﺳت
ﻛﺎو ﺑﮫ درﯾﺎھﺎ ﻧﮕردد ﻛم ّ و ﻛﺎﺳت
دوزخ اﺳت اﯾن ﻧﻔس و ،دوزخ اژدھﺎﺳت
ﻛم ﻧﮕردد ﺳوزش آن ﺧﻠق ﺳوز
ھﻔت درﯾﺎ را در آﺷﺎﻣد ھﻧوز
اﻧدر آﯾﻧد ،اﻧدر او ،زار و ﺧﺟل
ﺳﻧﮕﮭﺎ و ﻛﺎﻓران ِ ﺳﻧﮓ دل
ﺗﺎ ز ﺣق آﯾد ﻣر او را اﯾن ﻧدا
ھم ﻧﮕردد ﺳﺎﻛن از ﭼﻧدﯾن ﻏذا
اﯾﻧت آﺗش ،اﯾﻧت ﺗﺎﺑش ،اﯾﻧت ﺳوز
ﺳﯾر ﮔﺷﺗﯽ ﺳﯾر؟ ﮔوﯾد :ﻧﯽ ھﻧوز
ﻣﻌده اش ﻧﻌره زﻧﺎنَ ،ھ ْل ِﻣ ْن ﻣزﯾد
ﻋﺎﻟﻣﯽ را ﻟﻘﻣﮫ ﻛرد و در ﻛﺷﯾد
آﻧﮕﮫ او ﺳﺎﻛن ﺷود از ﻛُن ﻓﻛﺎن
ﺣق ﻗدم ﺑر وی ﻧﮭد از ﻻ ﻣﻛﺎن
طﺑﻊ ِ ُﻛ ّل دارد ھﻣﯾﺷﮫ ﺟزوھﺎ
ﭼون ﻛﮫ ﺟزو دوزخ اﺳت اﯾن ﻧﻔس ﻣﺎ
ﻏﯾر ﺣق ،ﺧود ﻛﯽ ﻛﻣﺎن او ِﻛﺷد ؟
اﯾن ﻗدم ﺣق را ﺑود ﻛﺎو را ُﻛﺷد

اﯾن ﻛﻣﺎن را ﺑﺎژﮔون ﻛژ ﺗﯾرھﺎﺳت
ﻛز ﻛﻣﺎن ،ھر راﺳت ﺑﺟﮭد ﺑﯾﮕﻣﺎن
روی آوردم ﺑﮫ ﭘﯾﻛﺎر درون
ﺑﺎ ﻧﺑﯽ اﻧدر ﺟﮭﺎد اﻛﺑرﯾم
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﺧن ﺑرﮐﻧم اﯾن ﮐوه ﻗﺎف
ﺷﯾر آن اﺳت آن ﻛﮫ ﺧود را ﺑﺷﻛﻧد
وارھد از ﻧﻔس و از ﻓرﻋون ،او
ﺗﺎ ﺑری از ِﺳ ّر ﮔﻔﺗم ﺣﺻﮫ ای

77.12
77.13
77.14
77.15
77.16
77.17
77.18
77.19

در ﻛﻣﺎن ﻧﻧﮭﻧد ،اﻻ ﺗﯾر راﺳت
راﺳت ﺷو ﭼون ﺗﯾر و واره از ﻛﻣﺎن
ﭼوﻧﻛﮫ واﮔﺷﺗم ز ﭘﯾﻛﺎر ﺑرون
ﻗد رﺟﻌﻧﺎ ﻣن ﺟﮭﺎد اﻻﺻﻐرﯾم
ﻗوﺗﯽ ﺧواھم ز ﺣق درﯾﺎ ﺷﮑﺎف
ﺳﮭل ﺷﯾری دان ﻛﮫ ﺻﻔﮭﺎ ﺑﺷﻛﻧد
* ﺗﺎ ﺷود ﺷﯾر ﺧدا از ﻋون او
* در ﺑﯾﺎن اﯾن ﺷﻧو ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ای

78.1
78.2
78.3
78.4
78.5
78.6
78.7
78.8
78.9
78.10
78.11
78.12
78.13
78.14
78.15
78.16
78.17
78.18
78.19
78.20
78.21
78.22

 .78آﻣدن رﺳول ﻗﯾﺻر روم ﺑﮫ ﻧزد ﻋﻣر ﺑرﺳﺎﻟت
در ﻣدﯾﻧﮫ از ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻧﻐول
ﺑر ﻋﻣر آﻣد ز ﻗﯾﺻر ﯾك رﺳول
ﺗﺎ ﻣن اﺳب و رﺧت را آن ﺟﺎ ﻛﺷم
ﮔﻔت :ﻛو ﻗﺻر ﺧﻠﯾﻔﮫ ای ﺣﺷم ؟
ﻣر ﻋﻣر را ﻗﺻر ،ﺟﺎن روﺷﻧﯽ اﺳت
ﻗوم ﮔﻔﺗﻧدش ﻛﮫ :او را ﻗﺻر ﻧﯾﺳت
ھﻣﭼو دروﯾﺷﺎن ﻣر او را ﻛﺎزه اﯾﺳت
ﮔر ﭼﮫ از ﻣﯾری ورا آوازه اﯾﺳت
ﭼون ﻛﮫ در ﭼﺷم دﻟت ُرﺳﺗﮫ اﺳت ﻣو
ای ﺑرادر ﭼون ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻗﺻر او؟
و آﻧﮕﮭﺎن دﯾدار ﻗﺻرش ﭼﺷم دار
ﭼﺷم دل از ﻣوی ﻋﻠت ﭘﺎك آر
زود ﺑﯾﻧد ﺣﺿرت و اﯾوان ﭘﺎك
ھر ﻛﮫ را ھﺳت از ھوﺳﮭﺎ ﺟﺎن ﭘﺎك
ھر ﻛﺟﺎ رو ﻛرد وﺟﮫ ﷲ ﺑود
ﭼون ﻣﺣﻣد ﭘﺎك ﺷد از ﻧﺎر و دود
ﻛﯽ ﺑداﻧﯽ ﺛ َ َم وﺟﮫ ﷲ را ؟
ﭼون رﻓﯾﻘﯽ وﺳوﺳﮥ ﺑد ﺧواه را
او ز ھر ذره ﺑﺑﯾﻧد آﻓﺗﺎب
ھر ﻛﮫ را ﺑﺎﺷد ز ﺳﯾﻧﮫ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب
ھﻣﭼو ﻣﺎه اﻧدر ﻣﯾﺎن اﺧﺗران
ﺣق ﭘدﯾد اﺳت از ﻣﯾﺎن دﯾﮕران
ھﯾﭻ ﺑﯾﻧﯽ از ﺟﮭﺎن؟ اﻧﺻﺎف ده
دو ﺳر اﻧﮕﺷت ﺑر دو ﭼﺷم ﻧﮫ
ﻋﯾب ﺟز ز اﻧﮕﺷت ﻧﻔس ﺷوم ﻧﯾﺳت
ور ﻧﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻣﻌدوم ﻧﯾﺳت
و آﻧﮕﮭﺎﻧﯽ ھر ﭼﮫ ﻣﯾﺧواھﯽ ﺑﺑﯾن
ﺗو ز ﭼﺷم اﻧﮕﺷت را ﺑردار ھﯾن
ﮔﻔت او :ز آن ﺳوی اﺳﺗﻐﺷوا ﺛﯾﺎب
ﻧوح را ﮔﻔﺗﻧد اﻣت :ﻛو ﺛواب ؟
ﻻ ﺟرم ﺑﺎ دﯾده و ﻧﺎدﯾده اﯾد
رو و ﺳر در ﺟﺎﻣﮫ ھﺎ ﭘﯾﭼﯾده اﯾد
دﯾد آن اﺳت ،آﻧﻛﮫ دﯾ ِد دوﺳت اﺳت
آدﻣﯽ دﯾد اﺳت و ﺑﺎﻗﯽ ﭘوﺳت اﺳت
دوﺳت ﻛﺎو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺑﺎﺷد دور ﺑﮫ
ﭼوﻧﻛﮫ دﯾد دوﺳت ﻧﺑود ﻛور ﺑﮫ
در ﺳﻣﺎع آورد ﺷد ﻣﺷﺗﺎق ﺗر
ﭼون رﺳول روم اﯾن اﻟﻔﺎظ ﺗر
رﺧت را و اﺳب را ﺿﺎﯾﻊ ﮔذاﺷت
دﯾده را ﺑر ُﺟﺳﺗن ﻋ ّﻣر ﮔﻣﺎﺷت
ﻣﯽ ﺷدی ﭘرﺳﺎن او دﯾواﻧﮫ وار
ھر طرف اﻧدر ﭘﯽ آن ﻣرد ﻛﺎر
وز ﺟﮭﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎن ﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎن
ﻛﺎﯾن ﭼﻧﯾن ﻣردی ﺑود اﻧدر ﺟﮭﺎن؟
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 .79ﯾﺎﻓﺗن رﺳول ﻗﯾﺻر ﻋﻣر را ﺧﻔﺗﮫ در زﯾر ﺧرﻣﺎ ﺑُن
ﻻ ﺟرم ﺟوﯾﻧده ﯾﺎﺑﻧده ﺑود
ُﺟﺳت او را ﺗﺎ زﺟﺎن ﺑﻧده ﺷود
ﮔﻔت :ﻧك ﺧﻔﺗﮫ اﺳت زﯾر آن ﻧﺧﯾل
دﯾد اﻋراﺑﯽ زﻧﯽ او را دﺧﯾل
زﯾر ﺳﺎﯾﮫ ﺧﻔﺗﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﯾﮥ ﺧدا
زﯾر ﺧرﻣﺎ ﺑن ز ﺧﻠﻘﺎن او ﺟدا
ﻣر ﻋﻣر را دﯾد و در ﻟرزه ﻓﺗﺎد
آﻣد آن ﺟﺎ و از او دور اﯾﺳﺗﺎد
ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺧوش ﻛرد ﺑر ﺟﺎﻧش ﻧزول
ھﯾﺑﺗﯽ ز آن ﺧﻔﺗﮫ آﻣد ﺑر رﺳول

اﯾن دو ﺿد را دﯾد ﺟﻣﻊ اﻧدر ﺟﮕر
ﭘﯾش ﺳﻠطﺎﻧﺎن َﻣ ِﮫ ﺑﮕزﯾده ام
ھﯾﺑت اﯾن ﻣرد ھوﺷم در رﺑود
روی ﻣن ز ﯾﺷﺎن ﻧﮕرداﻧﯾد رﻧﮓ
ھﻣﭼو ﺷﯾر آن دم ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻛﺎر زار
دل ﻗوی ﺗر ﺑوده ام از دﯾﮕران
ﻣن ﺑﮫ ھﻔت اﻧدام ﻟرزان ،ﭼﯾﺳت اﯾن؟
ھﯾﺑت اﯾن ﻣرد ﺻﺎﺣب دﻟق ﻧﯾﺳت
ﺗرﺳد از وی ﺟن و اﻧس و ھر ﻛﮫ دﯾد
ﺑﻌد ﯾك ﺳﺎﻋت ﻋﻣر از ﺧواب ﺟﺳت
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر :ﺳﻼم آﻧﮕﮫ ﻛﻼم
اﯾﻣﻧش ﻛرد و ﺑﮫ ﻧزد ﺧود ﻧﺷﺎﻧد
ﻣر دل ﺗرﺳﻧده را ﺳﺎﻛن ﻛﻧﻧد
ھﺳت در ﺧور از ﺑرای ﺧﺎﺋف آن
درس ﭼﮫ دھﯽ؟ ﻧﯾﺳت او ﻣﺣﺗﺎج درس
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ﻣﮭر و ھﯾﺑت ھﺳت ﺿد ﯾﮑدﮔر
ﮔﻔت ﺑﺎ ﺧود :ﻣن ﺷﮭﺎن را دﯾده ام
از ﺷﮭﺎﻧم ھﯾﺑت و ﺗرﺳﯽ ﻧﺑود
رﻓﺗﮫ ام در ﺑﯾﺷﮥ ﺷﯾر و ﭘﻠﻧﮓ
ﺑس ﺷدﺳﺗم در ﻣﺻﺎف و ﻛﺎرزار
ﺑس ﻛﮫ ﺧوردم ﺑس زدم زﺧم ﮔران
ﺑﯽ ﺳﻼح اﯾن ﻣرد ﺧﻔﺗﮫ ﺑر زﻣﯾن
ھﯾﺑت ﺣق اﺳت اﯾن از ﺧﻠق ﻧﯾﺳت
ھر ﻛﮫ ﺗرﺳﯾد از ﺣق و ﺗﻘوی ﮔزﯾد
اﻧدر اﯾن ﻓﻛرت ﺑﮫ ﺣرﻣت دﺳت ﺑﺳت
ﻛرد ﺧدﻣت ﻣر ﻋﻣر را و ﺳﻼم
ﭘس ﻋﻠﯾﻛش ﮔﻔت و او را ﭘﯾش ﺧواﻧد
ھر ﻛﮫ ﺗرﺳد ﻣر ورا اﯾﻣن ﻛﻧﻧد
ﻻ ﺗﺧﺎﻓوا ھﺳت ﻧُزل ﺧﺎﺋﻔﺎن
آن ﻛﮫ ﺧوﻓش ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﮔوﺋﯽ ﻣﺗرس ؟

80.1
80.2
80.3
80.4
80.5
80.6
80.7
80.8
80.9
80.10
80.11
80.12
80.13
80.14

 .80ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﻋﻣر ﺑﺎ رﺳول ﻗﯾﺻر و ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت وی
ﺧﺎطر وﯾراﻧش را آﺑﺎد ﻛرد
آن دل از ﺟﺎ رﻓﺗﮫ را دل ﺷﺎد ﻛرد
وز ﺻﻔﺎت ﭘﺎك ﺣق ﻧﻌم اﻟرﻓﯾق
ﺑﻌد از آن ﮔﻔﺗش ﺳﺧﻧﮭﺎی دﻗﯾق
ﺗﺎ ﺑداﻧد او ﻣﻘﺎم و ﺣﺎل را
وز ﻧوازﺷﮭﺎی ﺣق اﺑدال را
وﯾن ﻣﻘﺎم آن ﺧﻠوت آﻣد ﺑﺎ ﻋروس
ﺣﺎل ﭼون ﺟﻠوه اﺳت ز آن زﯾﺑﺎ ﻋروس
وﻗت ﺧﻠوت ﻧﯾﺳت ﺟز ﺷﺎه ﻋزﯾز
ﺟﻠوه ﺑﯾﻧد ﺷﺎه و ﻏﯾر ﺷﺎه ﻧﯾز
ﺧﻠوت اﻧدر ﺷﺎه ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻋروس
ﺟﻠوه ﻛرده ﺧﺎص و ﻋﺎﻣﺎن را ﻋروس
ﻧﺎدر اﺳت اھل ﻣﻘﺎم اﻧدر ﻣﯾﺎن
ھﺳت ﺑﺳﯾﺎر اھل ﺣﺎل از ﺻوﻓﯾﺎن
وز ﺳﻔرھﺎی رواﻧش ﯾﺎد داد
از ﻣﻧﺎزﻟﮭﺎی ﺟﺎﻧش ﯾﺎد داد
وز ﻣﻘﺎم ﻗدس ﻛﮫ اﺟﻼﻟﯽ ﺑُدﺳت
وز زﻣﺎﻧﯽ ﻛز زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑُدﺳت
ﭘﯾش از اﯾن دﯾده اﺳت ﭘرواز و ﻓﺗوح
وز ھواﯾﯽ ﻛﺎﻧدر او ﺳﯾﻣرغ روح
وز اﻣﯾد و ﻧﮭﻣت ﻣﺷﺗﺎق ﺑﯾش
ھر ﯾﻛﯽ ﭘروازش از آﻓﺎق ﺑﯾش
ﺟﺎن او را طﺎﻟب اﺳرار ﯾﺎﻓت
ﭼون ﻋﻣر ،اﻏﯾﺎر رو را ،ﯾﺎر ﯾﺎﻓت
ﻣرد ﭼﺎﺑك ﺑود و ﻣرﻛب درﮔﮭﯽ
ﺷﯾﺦ ﻛﺎﻣل ﺑود و طﺎﻟب ﻣﺷﺗﮭﯽ
ﺗﺧم ﭘﺎك اﻧدر زﻣﯾن ﭘﺎك ﻛﺎﺷت
دﯾد آن ﻣرﺷد ﻛﮫ او ارﺷﺎد داﺷت
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 .81ﺳؤال ﻛردن رﺳول روم از ﻋﻣر
ﺟﺎن ز ﺑﺎﻻ ﭼون در آﻣد در زﻣﯾن ؟
ﻣرد ﮔﻔﺗش :ﻛﺎی اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﮔﻔت :ﺣق ﺑر ﺟﺎن ﻓﺳون ﺧواﻧد و ﻗﺻص
ﻣرغ ﺑﯽ اﻧدازه ﭼون ﺷد در ﻗﻔس
ﭼون ﻓﺳون ﺧواﻧد ،ھﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﺟوش
ﺑر ﻋدﻣﮭﺎ ﻛﺎن ﻧدارد ﭼﺷم و ﮔوش
ﺧوش ﻣﻌﻠق ﻣﯾزﻧد ﺳوی وﺟود
از ﻓﺳون او ﻋدﻣﮭﺎ زود زود
زود او را در ﻋدم دو اﺳﺑﮫ راﻧد
ﺑﺎز ﺑر ﻣوﺟود اﻓﺳوﻧﯽ ﭼو ﺧواﻧد
ﮔﻔت ﺑﺎ ﺧورﺷﯾد ﺗﺎ رﺧﺷﺎن ﺷد او
ﮔﻔت ﺑﺎ ﺟﺳم آﯾﺗﯽ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺷد او
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ﺑﺎز در ﮔوﺷش دﻣد ﻧﻛﺗﮥ ﻣﺧوف
* ﮔﻔت ﺑﺎ ﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﮫ ِﺷﮑر ﮔﺷت او
ﮔﻔت در ﮔوش ُﮔل و ﺧﻧداﻧش ﻛرد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوش ﺧﺎك ﺣق ﭼﮫ ﺧواﻧده اﺳت ؟
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوش اﺑر آن ﮔوﯾﺎ ﭼﮫ ﺧواﻧد ؟
در ﺗردد ھر ﻛﮫ او آﺷﻔﺗﮫ اﺳت
ﺗﺎ ﻛﻧد ﻣﺣﺑوﺳش اﻧدر دو ﮔﻣﺎن
ھم ز ﺣق ﺗرﺟﯾﺢ ﯾﺎﺑد ﯾك طرف
ﮔر ﻧﺧواھﯽ در ﺗردد ھوش ﺟﺎن
* ﭘﻧﺑﮫ وﺳواس ﺑﯾرون ﮐن ز ﮔوش
ﺗﺎ ﻛﻧﯽ ﻓﮭم آن ﻣﻌﻣﺎھﺎش را
ﭘس ﻣﺣل وﺣﯽ ﮔردد ﮔوش ﺟﺎن
ﮔوش ﺟﺎن و ﭼﺷم ﺟﺎن ﺟز اﯾن ﺣس اﺳت
ﻟﻔظ ﺟﺑرم ﻋﺷق را ﺑﯽ ﺻﺑر ﻛرد
اﯾن ﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺣق اﺳت و ﺟﺑر ﻧﯾﺳت
ور ﺑود اﯾن ﺟﺑر ،ﺟﺑر ﻋﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳت
ﺟﺑر را اﯾﺷﺎن ﺷﻧﺎﺳﻧد ای ﭘﺳر
ﻏﯾب و آﯾﻧده ﺑر اﯾﺷﺎن ﮔﺷت ﻓﺎش
اﺧﺗﯾﺎر و ﺟﺑر اﯾﺷﺎن دﯾﮕر اﺳت
ھﺳت ﺑﯾرون ﻗطرۀ ﺧرد و ﺑزرگ
طﺑﻊ ﻧﺎف آھو اﺳت آن ﻗوم را
ﺗو ﻣﮕو ﻛﺎﯾن ﻧﺎﻓﮫ ﺑﯾرون ﺧون ﺑود
ﺗو ﻣﮕو ﻛﺎﯾن ﻣس ﺑرون ﺑد ﻣﺣﺗﻘر
اﺧﺗﯾﺎر و ﺟﺑر در ﺗو ﺑ ُد ﺧﯾﺎل
ﻧﺎن ﭼو در ﺳﻔره ﺳت او ﺑﺎﺷد ﺟﻣﺎد
در دل ﺳﻔره ﻧﮕردد ﻣﺳﺗﺣﯾل
ﻗوت ﺟﺎن اﺳت اﯾن ،ای راﺳت ﺧوان
ّ
* ﻧﺎﻧت ﻗوت ﺗن وﻟﯾﮑن درﻧﮕر
ت ﭘﺎرۀ آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻘل و ﺟﺎن
ﮔوﺷ ِ
زور ﺟﺎن ﻛوه ﻛن ،ﺷق اﻟﺣﺟر
ﮔر ﮔﺷﺎﯾد دل ﺳر اﻧﺑﺎن راز
ﮔر زﺑﺎن ﮔوﯾد ز اﺳرار ﻧﮭﺎن
ﻓﻌل ﺣق و ﻓﻌل ﻣﺎ ھر دو ﺑﺑﯾن

در رخ ﺧورﺷﯾد اﻓﺗد ﺻد ﻛﺳوف
ﮔﻔت ﺑﺎ آﺑﯽ و ﮔوھر ﮔﺷت او
ﮔﻔت ﺑﺎ ﺳﻧﮓ و ﻋﻘﯾق ﻛﺎﻧش ﻛرد
ﻛﺎو ﻣراﻗب ﮔﺷت و ﺧﺎﻣش ﻣﺎﻧده اﺳت
ﻛﺎو ﭼو َﻣﺷك از دﯾدۀ ﺧود اﺷك راﻧد
ﺣق ﺑﮫ ﮔوش او ﻣﻌﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت
آن ﻛﻧم ﻛﺎو ﮔﻔت ،ﯾﺎ ﺧود ﺿد آن
ز آن دو ﯾك را ﺑر ﮔزﯾﻧد ز آن ﻛﻧف
ﻛم ﻓﺷﺎر اﯾن ﭘﻧﺑﮫ اﻧدر ﮔوش ﺟﺎن
ﺗﺎ ﺑﮕوﺷت آﯾد از ﮔردون ﺧروش
ﺗﺎ ﻛﻧﯽ ادراك رﻣز و ﻓﺎش را
وﺣﯽ ﭼﮫ ﺑود؟ ﮔﻔﺗن از ﺣس ﻧﮭﺎن
ﮔوش ﻋﻘل و ﭼﺷم ظن زﯾن ﻣﻔﻠس اﺳت
و آﻧﻛﮫ ﻋﺎﺷق ﻧﯾﺳت ﺣﺑس ﺟﺑر ﻛرد
اﯾن ﺗﺟﻠﯽ ﻣﮫ اﺳت ،اﯾن اﺑر ﻧﯾﺳت
ﺟﺑر آن اﻣﺎره ﺧودﻛﺎﻣﮫ ﻧﯾﺳت
ﻛﮫ ﺧدا ﺑﮕﺷﺎدﺷﺎن در دل ﺑﺻر
ذﻛر ﻣﺎﺿﯽ ﭘﯾش اﯾﺷﺎن ﮔﺷت ﻻش
ﻗطره ھﺎ اﻧدر ﺻدﻓﮭﺎ ﮔوھر اﺳت
در ﺻدف ،آن د ِ ُّر ﺧرد اﺳت و ﺳﺗرگ
از ﺑرون ﺧون و از دروﻧﺷﺎن ﻣﺷﻛﮭﺎ
ﭼون رود در ﻧﺎف ،ﻣﺷﻛﯽ ﭼون ﺷود؟
در دل اﻛﺳﯾر ﭼون ﮔﺷﺗﺳت زر؟
ﭼون در اﯾﺷﺎن رﻓت ﺷد ﻧور ﺟﻼل
در ﺗن ﻣردم ﺷود او روح ﺷﺎد
ﻣﺳﺗﺣﯾﻠش ﺟﺎن ﻛﻧد از ﺳﻠﺳﺑﯾل
ﻗوت آن ﺟﺎن ﺟﺎن
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ّ
ﺗﺎ ﮐﮫ ﻗوت ﺟﺎن ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺳرﺑﺳر
ﻣﯽ ﺷﻛﺎﻓد ﻛوه را ﺑﺎ ﺑﺣر و ﻛﺎن
ﺷ ﱠق اﻟﻘﻣر
زور ﺟﺎن ﺟﺎن در ا ْﻧ َ
ﺟﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﻋرش ﺳﺎزد ﺗ ُرك ﺗﺎز
آﺗش اﻓروزد ﺑﺳوزد اﯾن ﺟﮭﺎن
ﻓﻌل ﻣﺎ را ھﺳت دان ،ﭘﯾداﺳت اﯾن

 .82اﺿﺎﻓت ﻛردن آدم )ع( زﻟت ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﯾش ﻛﮫ َرﺑﱠﻧﺎ َظﻠَ ْﻣﻧﺎو اﺿﺎﻓت ﻛردن اﺑﻠﯾس ﮔﻧﺎه ﺧود را ﺑﮫ
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻛﮫ رب ﺑِﻣﺎ أ َ ْﻏ َوﯾﺗَﻧِﯽ
ﭘس ﻣﮕو ﻛس را ﭼرا ﻛردی ﭼﻧﺎن
ﮔر ﻧﺑﺎﺷد ﻓﻌل ﺧﻠق اﻧدر ﻣﯾﺎن
82.1
ﻓﻌل ﻣﺎ آﺛﺎر ﺧﻠق اﯾزد اﺳت
ﺧﻠق ﺣق ،اﻓﻌﺎل ﻣﺎ را ﻣوﺟد اﺳت
82.2
زو ﺟزا ،ﮔﮫ ﻧﺎر ﻣﺎ ،ﮔﮫ ﯾﺎر ﻣﺎ
* ﻟﯾﮏ ھﺳت آن ﻓﻌل ﻣﺎ ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺎ
82.3

82.4
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82.8
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82.12
82.13
82.14
82.15
82.16
82.17

زاﻧﮑﮫ ﻧﺎطق ﺣرف ﺑﯾﻧد ﯾﺎ ﻏرض
ﮔر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ رﻓت ﺷد ﻏﺎﻓل ز ﺣرف
آن زﻣﺎن ﻛﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ،آن زﻣﺎن
ﭼون ﻣﺣﯾط ﺣرف و ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺟﺎن
ﺣق ﻣﺣﯾط ﺟﻣﻠﮫ آﻣد ای ﭘﺳر
ت اﯾزد ،ﺟﺎن ﻣﺎ را ﻣﺳت ﮐرد
* ﮔﻔ ِ
ﮔﻔت ﺷﯾطﺎن ﻛﮫِ ،ﺑﻣﺎ أﻏوﯾﺗﻧﯽ
ﮔﻔت آدم ﻛﮫ ،ظﻠﻣﻧﺎ ﻧﻔﺳﻧﺎ
در ﮔﻧﮫ او از ادب ﭘﻧﮭﺎﻧش ﻛرد
ﺑﻌد ﺗوﺑﮫ ﮔﻔﺗش :ای آدم ﻧﮫ ﻣن
ﻧﯽ ﻛﮫ ﺗﻘدﯾر و ﻗﺿﺎی ﻣن ﺑد آن؟
ﮔﻔت ﺗرﺳﯾدم ،ادب ﺑﮕذاﺷﺗم
ھر ﻛﮫ آرد ﺣرﻣت او ،ﺣرﻣت ﺑرد
طﯾﺑﺎت از ﺑﮭر ﻛﮫ؟ ﻟﻠطﯾﺑﯾن

ﻛﯽ ﺷود ﯾك دم ﻣﺣﯾط دو ﻋرض
ﭘﯾش و ﭘس ﯾك دم ﻧﺑﯾﻧد ھﯾﭻ طرف
ﺗو ﭘس ﺧود ﻛﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ؟ اﯾن ﺑدان
ﭼون ﺑود؟ ﺟﺎن ﺧﺎﻟق اﯾن ھر دو آن
وا ﻧدارد ﻛﺎرش از ﻛﺎر دﮔر
ﭼون ﻧداﻧد آﻧﮑﮫ را ﺧود ھﺳت ﮐرد؟
ﻛرد ﻓﻌل ﺧود ﻧﮭﺎن ،دﯾو دﻧﯽ
او ز ﻓﻌل ﺣق ﻧﺑد ﻏﺎﻓل ﭼو ﻣﺎ
ز آن ﮔﻧﮫ ﺑر ﺧود زدن ،او ﺑر ﺑﺧورد
آﻓرﯾدم در ﺗو آن ﺟرم و ﻣﺣن ؟
ﭼون ﺑﮫ وﻗت ﻋذر ﻛردی آن ﻧﮭﺎن؟
ﮔﻔت :ﻣن ھم ﭘﺎس آﻧت داﺷﺗم
ھر ﻛﮫ آرد ﻗﻧد ،ﻟوزﯾﻧﮫ ﺧورد
ﯾﺎر را ﺧوش ﻛن ،ﻣرﻧﺟﺎن و ﺑﺑﯾن

 .83ﺗﻣﺛﯾل
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﺟﺑر را از اﺧﺗﯾﺎر
و آن ﻛﮫ دﺳﺗﯽ را ﺗو ﻟرزاﻧﯽ ز ﺟﺎش
ﻟﯾك ﻧﺗوان ﻛرد اﯾن ،ﺑﺎ آن ﻗﯾﺎس
ﭼون ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻧﯾﺳت ﻣرد ﻣرﺗﻌش؟
ﺑر ﭼﻧﯾن ﺟﺑری ﺗو ﺑرﭼﺳﺑﯾده ای
ﺗﺎ ﺿﻌﯾﻔﯽ ره ﺑرد آﻧﺟﺎ ﻣﮕر
آن دﮔر ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ ﺑﺣث ﺟﺎن ﺑود
ﺑﺎدۀ ﺟﺎن را ،ﻗواﻣﯽ دﯾﮕر اﺳت
اﯾن ﻋﻣر ﺑﺎ ﺑو اﻟﺣﻛم ھم راز ﺑود
ﺑو اﻟﺣﻛم ﺑوﺟﮭل ﺷد در ﺑﺣث آن
ﮔر ﭼﮫ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎن ،او ﺟﺎھل اﺳت
ﺑﺣث ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺟب ﯾﺎ ﺑواﻟﻌﺟب
ﻻزم و ﻣﻠزوم و ﻧﺎﻓﯽ ﻣﻘﺗﺿﯽ
از دﻟﯾل ﭼون ﻋﺻﺎ ،ﺑس ﻓﺎرغ اﺳت
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ﯾك ﻣﺛل ای دل ﭘﯽ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾﺎر
دﺳت ﻛﺎن ﻟرزان ﺑود از ارﺗﻌﺎش
ھر دو ﺟﻧﺑش آﻓرﯾدۀ ﺣق ﺷﻧﺎس
* زﯾن ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻟرزاﻧﯾدی اش
* ﻣرﺗﻌش را ﻛﯽ ﭘﺷﯾﻣﺎن دﯾده ای
ﺑﺣث ﻋﻘل اﺳت اﯾن ،ﭼﮫ ﻋﻘل؟ آن ﺣﯾﻠﮫ ﮔر
ﺑﺣث ﻋﻘﻠﯽ ،ﮔر د ُر و ﻣرﺟﺎن ﺑود
ﺑﺣث ﺟﺎن ،اﻧدر ﻣﻘﺎﻣﯽ دﯾﮕر اﺳت
آن زﻣﺎن ﻛﮫ ﺑﺣث ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺎز ﺑود
ﭼون ﻋﻣر از ﻋﻘل آﻣد ﺳوی ﺟﺎن
ﺳوی ﻋﻘل و ﺳوی ﺣس ،او ﻛﺎﻣل اﺳت
ﺑﺣث ﻋﻘل و ﺣس اﺛر دان ﯾﺎ ﺳﺑب
ﺿوء ﺟﺎن آﻣد ﻧﻣﺎﻧد ای ﻣﺳﺗﺿﯽ
ز آن ﻛﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﻛﮫ ﻧورش ﺑﺎزغ اﺳت
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 .84ﺗﻔﺳﯾر آﯾﮫ َو ھُ َو َﻣﻌَﻛُ ْم أ َﯾنَ ﻣﺎ ﻛُ ْﻧﺗ ُ ْم و ﺑﯾﺎن آن
ﻣﺎ از اﯾن ﻗﺻﮫ ﺑرون ﺧود ﻛﯽ ﺷدﯾم
ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺻﮫ آﻣدﯾم
ور ﺑﮫ ﻋﻠم آﯾﯾم ،آن اﯾوان اوﺳت
ﮔر ﺑﮫ ﺟﮭل آﯾﯾم ،آن زﻧدان اوﺳت
ور ﺑﮫ ﺑﯾداری ،ﺑﮫ دﺳﺗﺎن وی اﯾم
ور ﺑﮫ ﺧواب آﯾﯾم ،ﻣﺳﺗﺎن وی اﯾم
ور ﺑﺧﻧدﯾم آن زﻣﺎن ﺑرق وی اﯾم
ور ﺑﮕرﯾﯾم اﺑر ﭘ ُر زرق وی اﯾم
ور ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و ﻋذر ،ﻋﻛس ﻣﮭر اوﺳت
ور ﺑﮫ ﺧﺷم و ﺟﻧﮓ ،ﻋﻛس ﻗﮭر اوﺳت
ﭼون اﻟف ،او ﺧود ﭼﮫ دارد؟ ھﯾﭻ ھﯾﭻ
ﻣﺎ ﻛﮫ اﯾم اﻧدر ﺟﮭﺎن ﭘﯾﭻ ﭘﯾﭻ؟
اﻧدر اﯾن ره ﻣرد ﻣﻔرد ﻣﯾﺷوی
ﭼون اﻟف ﮔر ﺗو ﻣﺟرد ﻣﯾﺷوی

84.8

ﺟﮭد ﮐن ﺗﺎ ﺗرک ﻏﯾر ﺣق ﮐﻧﯽ

دل از اﯾن دﻧﯾﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺑرﮐﻧﯽ
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 .85ﺳؤال ﻛردن رﺳول روم از ﻋﻣر از ﺳﺑب اﺑﺗﻼی ارواح ﺑﺎ اﯾن آب و ﮔل اﺟﺳﺎد
از رﺳول روم ﺑر ﮔو وز ﻋﻣر
اﯾن ﺳﺧن را ﻧﯾﺳت ﭘﺎﯾﺎن ای ﭘﺳر
روﺷﻧﯾﯽ در دﻟش آﻣد ﭘدﯾد
از ﻋﻣر ﭼون آن رﺳول اﯾن را ﺷﻧﯾد
ﮔﺷت ﻓﺎرغ از ﺧطﺎء و از ﺻواب
ﻣﺣو ﺷد ﭘﯾﺷش ﺳوال و ھم ﺟواب
ﺑﮭر ﺣﮑﻣت ﮐرد در ﭘرﺳش ﺷروع
اﺻل را درﯾﺎﻓت ﺑﮕذﺷت از ﻓروع
ﺣﺑس آن ﺻﺎﻓﯽ در اﯾن ﺟﺎی ﻛدر
ﺳر
ﮔﻔت ﯾﺎ ﻋﻣر ﭼﮫ ﺣﻛﻣت ﺑود و ّ
ﺟﺎن ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺳﺗﮥ اﺑدان ﺷده
آب ﺻﺎﻓﯽ در ﮔﻠﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده
ﻣرغ را اﻧدر ﻗﻔس ﮐردن ﭼﮫ ﺳود
* ﻓﺎﺋده ﻓرﻣﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑﻣت ﭼﮫ ﺑود
ﻣﻌﻧﯾﯽ را ﺑﻧد ﺣرﻓﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﮔﻔت ﺗو ﺑﺣﺛﯽ ﺷﮕرﻓﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﺑﻧد ﺣرﻓﯽ ﻛرده ای ﺗو ﺑﺎد را
ﺣﺑس ﻛردی ﻣﻌﻧﯽ آزاد را
ﺗو ﻛﮫ ﺧود از ﻓﺎﺋده در ﭘرده ای
از ﺑرای ﻓﺎﺋده اﯾن ﻛرده ای
ﭼون ﻧﺑﯾﻧد آﻧﭼﮫ ﻣﺎ را دﯾده ﺷد؟
آن ﻛﮫ از وی ﻓﺎﺋده زاﺋﯾده ﺷد
ﺻد ھزاران ،ﭘﯾش آن ﯾك اﻧدﻛﯽ
ﺻد ھزاران ﻓﺎﺋده ﺳت و ھر ﯾﻛﯽ
ﭼون ﺑود ﺧﺎﻟﯽ ز ﻣﻌﻧﯽ؟ ﮔوی راﺳت
آن دم ﻟطﻔش ،ﮐﮫ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﮭﺎﺳت
ﻓﺎﺋده ﺷد ،ﮐ ّل ﮐل ﺧﺎﻟﯽ ﭼراﺳت؟
آن دم ﻧطﻘت ،ﮐﮫ ﺟزو ﺟزوھﺎﺳت
ﭘس ﭼرا در طﻌن ﻛل آری ﺗو دﺳت؟
ﺗو ﻛﮫ ﺟزوی ،ﻛﺎر ﺗو ﺑﺎ ﻓﺎﺋده ﺳت
ور ﺑود ِھل اﻋﺗراض و ﺷﻛر ﺟو
ﮔﻔت را ﮔر ﻓﺎﺋده ﻧﺑود ﻣﮕو
ﻧﯽ ﺟدال و رو ﺗرش ﻛردن ﺑود
ﺷﻛر ﯾزدان طوق ھر ﮔردن ﺑود
ھﻣﭼو ﺳرﻛﮫ ﺷﻛر ﮔوﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﻛس
ﮔر ﺗرش رو ﺑودن آﻣد ﺷﻛر و ﺑس
ﮔو ﺑرو ﺳرﻛﻧﮕﺑﯾن ﺷو از ﺷﻛر
ﺳرﻛﮫ را ﮔر راه ﺑﺎﯾد در ﺟﮕر
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 .86در ﺑﯾﺎن ﺣدﯾث ﻣن أراد أن ﯾﺟﻠس ﻣﻊ ﷲ ﻓﻠﯾﺟﻠس ﻣﻊ أھل اﻟﺗﺻوف
ﭼون ﻗﻼﺳﻧﮓ اﺳت آﻧرا ﺿﺑط ﻧﯾﺳت
ﻣﻌﻧﯽ اﻧدر ﺷﻌر ﺟز ﺑﺎ ﺧﺑط ﻧﯾﺳت
واﻟﮫ اﻧدر ﻗدرت ﷲ ﺷد
آن رﺳول اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد و ﺷﺎه ﺷد
ﻧﯽ رﺳﺎﻟت ﯾﺎد ﻣﺎﻧدش ﻧﯽ ﭘﯾﺎم
آن رﺳول از ﺧود ﺑﺷد زﯾن ﯾك دو ﺟﺎم
داﻧﮫ ﭼون آﻣد ﺑﮫ ﻣزرع ،ﮐﺷت ﮔﺷت
ﺳﯾل ﭼون آﻣد ﺑﮫ درﯾﺎ ،ﺑﺣر ﮔﺷت
ﻧﺎن ﻣرده ،زﻧده ﮔﺷت و ﺑﺎ ﺧﺑر
ﭼون ﺗﻌﻠق ﯾﺎﻓت ﻧﺎن ﺑﺎ ﺑواﻟﺑﺷر
ذات ظﻠﻣﺎﻧﯽ او ،اﻧوار ﺷد
ﻣوم و ھﯾزم ﭼون ﻓدای ﻧﺎر ﺷد
ﮔﺷت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،ﺷد آن ﺟﺎ دﯾدﺑﺎن
ﺳﻧﮓ ﺳرﻣﮫ ﭼون ﻛﮫ ﺷد در دﯾده ﮔﺎن
در وﺟود زﻧده ای ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺷد
ای ﺧﻧك آن ﻣرده ﻛز ﺧود رﺳﺗﮫ ﺷد
ﻣرده ﮔﺷت و زﻧدﮔﯽ از وی ﺑﺟﺳت
وای آن زﻧده ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣرده ﻧﺷﺳت
ﺑﺎ روان اﻧﺑﯾﺎ آﻣﯾﺧﺗﯽ
ﭼون ﺗو در ﻗرآن ﺣق ﺑ ُﮕرﯾﺧﺗﯽ
ﻣﺎھﯾﺎن ﺑﺣر ﭘﺎك ﻛﺑرﯾﺎ
ھﺳت ﻗرآن ﺣﺎﻟﮭﺎی اﻧﺑﯾﺎ
اﻧﺑﯾﺎ و اوﻟﯾﺎ را دﯾده ﮔﯾر
ور ﺑﺧواﻧﯽ و ،ﻧﮫ ای ﻗرآن ﭘذﯾر
ﻣرغ ﺟﺎﻧت ﺗﻧﮓ آﯾد در ﻗﻔس
ور ﭘذﯾراﯾﯽ ،ﭼو ﺑر ﺧواﻧﯽ ﻗﺻص
ﻣﯽ ﻧﺟوﯾد رﺳﺗن ،از ﻧﺎداﻧﯽ اﺳت
ﻣرغ ﻛﺎو ،اﻧدر ﻗﻔس زﻧداﻧﯽ اﺳت
اﻧﺑﯾﺎ و رھﺑر ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﻧد
روﺣﮭﺎﯾﯽ ﻛز ﻗﻔﺳﮭﺎ رﺳﺗﮫ اﻧد
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از ﺑرون آوازﺷﺎن آﯾد ﺑدﯾن
ﻣﺎ ﺑﮫ دﯾن رﺳﺗﯾم زﯾن ﺗﻧﮕﯾن ﻗﻔس
ﺧوﯾش را رﻧﺟور ﺳﺎز و زار زار
ﻛﮫ اﺷﺗﮭﺎر ﺧﻠق؟ ﺑﻧدی ﻣﺣﻛم اﺳت
* ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾت ﺑﺷﻧو ای زﯾﺑﺎ رﻓﯾق
ﺑﺷﻧو اﮐﻧون داﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻣﺛﺎل

ﻛﮫ َر ِه َرﺳﺗن ﺗو را ،اﯾن اﺳت ،اﯾن
ﻏﯾر اﯾن ره ﻧﯾﺳت ،ﭼﺎرۀ اﯾن ﻗﻔس
ﺗﺎ ﺗرا ﺑﯾرون ﻛﻧﻧد از اﺷﺗﮭﺎر
در ره ،اﯾن از ﺑﻧد آھن ،ﻛﯽ ﻛم اﺳت؟
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﺷرط اﯾن ﺑﺣر ﻋﻣﯾق
ﺗﺎ ﺷوی واﻗف ﺑر اﺳرار ﻣﻘﺎل

 .87ﻗﺻﮥ آن ﺑﺎزرﮔﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﻣﯾرﻓت و ﭘﯾﻐﺎم دادن طوطﯽ ﻣﺣﺑوس ﺑطوطﯾﺎن
ھﻧدوﺳﺗﺎن
در ﻗﻔس ﻣﺣﺑوس زﯾﺑﺎ طوطﯾﯽ
ﺑود ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ او را طوطﯾﯽ
87.1
ﺳوی ھﻧدﺳﺗﺎن ﺷدن آﻏﺎز ﻛرد
ﭼون ﻛﮫ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺳﻔر را ﺳﺎز ﻛرد
87.2
ﮔﻔت ﺑﮭر ﺗو ﭼﮫ آرم ﮔوی زود
ھر ﻏﻼم و ھر ﻛﻧﯾزی را ز ﺟود
87.3
ﺟﻣﻠﮫ را وﻋده ﺑداد آن ﻧﯾك ﻣرد
ھر ﯾﻛﯽ از وی ﻣرادی ﺧواﺳت ﻛرد
87.4
ﻛﺎرﻣت از ﺧطﮥ ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﮔﻔت طوطﯽ را ﭼﮫ ﺧواھﯽ ارﻣﻐﺎن
87.5
ﭼون ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻛن ز ﺣﺎل ﻣن ﺑﯾﺎن
ﮔﻔﺗش آن طوطﯽ ﻛﮫ آﻧﺟﺎ طوطﯾﺎن
87.6
از ﻗﺿﺎی آﺳﻣﺎن در ﺣﺑس ﻣﺎﺳت
ﻛﺎن ﻓﻼن طوطﯽ ﻛﮫ ﻣﺷﺗﺎق ﺷﻣﺎﺳت
87.7
واز ﺷﻣﺎ ﭼﺎره و ره ارﺷﺎد ﺧواﺳت
ﺑر ﺷﻣﺎ ﻛرد او ﺳﻼم و داد ﺧواﺳت
87.8
ﺟﺎن دھم اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﯾرم در ﻓراق؟
ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺷﺎﯾد ﻛﮫ ﻣن در اﺷﺗﯾﺎق
87.9
ﮔﮫ ﺷﻣﺎ ﺑر ﺳﺑزه ﮔﺎھﯽ ﺑر درﺧت
اﯾن روا ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻣن در ﺑﻧد ﺳﺧت؟
87.10
ﻣن در اﯾن ﺣﺑس و ﺷﻣﺎ در ﺑوﺳﺗﺎن
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد وﻓﺎی دوﺳﺗﺎن؟
87.11
ﯾك ﺻﺑوﺣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣرﻏزار
ﯾﺎد آرﯾد ای ﻣﮭﺎن زﯾن ﻣرغ زار
87.12
ﺧﺎﺻﮫ ﻛﺎن ﻟﯾﻠﯽ و اﯾن ﻣﺟﻧون ﺑود
ﯾﺎد ﯾﺎران ﯾﺎر را ﻣﯾﻣون ﺑود
87.13
ﻣن ﻗدﺣﮭﺎ ﻣﯾﺧورم ،ﭘر ﺧون ﺧود
ای ﺣرﯾﻔﺎن ،ﺑﺎﺑت ﻣوزون ﺧود
87.14
ﮔر ھﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻛﮫ ﺑدھﯽ داد ﻣن
ﯾك ﻗدح ﻣﯽ ﻧوش ﻛن ﺑر ﯾﺎد ﻣن
87.15
ﭼون ﻛﮫ ﺧوردی ،ﺟرﻋﮫ ای ﺑر ﺧﺎك رﯾز
ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد اﯾن ﻓﺗﺎدۀ ﺧﺎك ﺑﯾز
87.16
وﻋده ھﺎی آن ﻟب ﭼون ﻗﻧد ﻛو
ای ﻋﺟب آن ﻋﮭد و آن ﺳوﮔﻧد ﻛو
87.17
ﭼون ﺗو ﺑﺎ ﺑد ،ﺑد ﻛﻧﯽ ،ﭘس ﻓرق ﭼﯾﺳت
ﮔر ﻓراق ﺑﻧده از ﺑد ﺑﻧدﮔﯽ اﺳت
87.18
ﺑﺎ طرب ﺗر از ﺳﻣﺎع و ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻧﮓ
ای ﺑدی ﻛﮫ ﺗو ﻛﻧﯽ در ﺧﺷم و ﺟﻧﮓ
87.19
و اﻧﺗﻘﺎم ﺗو ز ﺟﺎن ﻣﺣﺑوﺑﺗر
ای ﺟﻔﺎی ﺗو ز دوﻟت ﺧوﺑﺗر
87.20
ﻣﺎﺗم اﯾن ،ﺗﺎ ﺧود ﻛﮫ ﺳورت ﭼون ﺑود؟
ﻧﺎر ﺗو اﯾن اﺳت ،ﻧورت ﭼون ﺑود؟
87.21
وز ﻟطﺎﻓت ﻛس ﻧﯾﺎﺑد ﻏور ﺗو
از ﺣﻼوﺗﮭﺎ ﻛﮫ دارد ﺟور ﺗو
87.22
ﺣق ﻣﺟﻠﺳﮭﺎ و ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی ﻣﺎ
* ﯾﺎد آور از ﻣﺣﺑﺗﮭﺎی ﻣﺎ
87.23
وز ﺗرﺣم ،ﺟور را ﻛﻣﺗر ﻛﻧد
ﻧﺎﻟم و ﺗرﺳم ﻛﮫ او ﺑﺎور ﻛﻧد
87.24
ﻋﺎﺷﻘم ﺑر ﻟطف و ﺑر ﻗﮭرش ﺑﮫ ﺟد ّ
اﯾﻌﺟب ﻣن ﻋﺎﺷق اﯾن ھر دو ﺿد
87.25
ھﻣﭼو ﺑﻠﺑل زﯾن ﺳﺑب ﻧﺎﻻن ﺷوم
و ﷲ ،ار زﯾن ﺧﺎر در ﺑﺳﺗﺎن ﺷوم
87.26
ﺗﺎ ﺧورد او ﺧﺎر را ﺑﺎ ﮔﻠﺳﺗﺎن
اﯾن ﻋﺟب ﺑﻠﺑل ﻛﮫ ﺑﮕﺷﺎﯾد دھﺎن
87.27
ﺟﻣﻠﮫ ﻧﺎﺧوﺷﮭﺎی ﻋﺷق او را ﺧوﺷﯽ اﺳت
اﯾن ﻧﮫ ﺑﻠﺑل ،اﯾن ﻧﮭﻧﮓ آﺗﺷﯽ اﺳت
87.28
ﻋﺎﺷق ﺧوﯾش اﺳت و ،ﻋﺷق ﺧوﯾش ﺟو
ﻋﺎﺷق ﻛل اﺳت و ،ﺧود ﻛل اﺳت او
87.29
ﻛو ﻛﺳﯽ ﻛو ﻣﺣرم ﻣرﻏﺎن ﺑود؟
ﻗﺻﮥ طوطﯽ ﺟﺎن ،زﯾن ﺳﺎن ﺑود
87.30

87.31

ﻛو ﯾﻛﯽ ﻣرﻏﯽ ﺿﻌﯾﻔﯽ ﺑﯽ ﮔﻧﺎه؟

88.1
88.2
88.3
88.4
88.5
88.6
88.7
88.8

 .88ﺻﻔت اﺟﻧﺣﮥ طﯾور ﻋﻘول اﻟﮭﯽ
اﻓﺗد اﻧدر ھﻔت ﮔردون ﻏﻠﻐﻠﮫ
ﭼون ﺑﻧﺎﻟد زار ﺑﯽ ﺷُﻛر و ﮔﻠﮫ
ﯾﺎ رﺑﯽ زو ،ﺷﺻت ﻟﺑﯾك از ﺧدا
ھر دﻣش ﺻد ﻧﺎﻣﮫ ،ﺻد ﭘﯾك از ﺧدا
ﻧزد ﻛﻔرش ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﻠق
زﻟت او ﺑﮫ ز طﺎﻋت ،ﭘﯾش ﺣق
ﺑر ﺳر ﺗﺎﺟش ﻧﮭد ،ﺻد ﺗﺎج ﺧﺎص
ھر دﻣﯽ او را ﯾﻛﯽ ﻣﻌراج ﺧﺎص
ﻻﻣﻛﺎﻧﯽ ﻓوق وھم ﺳﺎﻟﻛﺎن
ﺻورﺗش ﺑر ﺧﺎك و ﺟﺎن ﺑر ﻻﻣﻛﺎن
ھر دﻣﯽ در وی ﺧﯾﺎﻟﯽ زاﯾدت
ﻻﻣﻛﺎﻧﯽ ﻧﯽ ﻛﮫ در ﻓﮭم آﯾدت
ھﻣﭼو در ﺣﻛم ﺑﮭﺷﺗﯽ ﭼﺎرﺟو
ﺑل ﻣﻛﺎن و ﻻﻣﻛﺎن در ﺣﻛم او
دم ﻣزن و ﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
ﺷرح اﯾن ﻛوﺗﮫ ﻛن و رخ زﯾن ﺑﺗﺎب

89.1
89.2
89.3
89.4
89.5
89.6
89.7
89.8
89.9
89.10
89.11
89.12
89.13
89.14
89.15
89.16
89.17
89.18
89.19
89.20

و اﻧدرون او ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﭘﺎه

 .89دﯾدن ﺧواﺟﮫ طوطﯾﺎن ھﻧدوﺳﺗﺎن را در دﺷت و ﭘﯾﻐﺎم رﺳﺎﻧﯾدن از آن طوطﯽ
ﺳوی ﻣرغ و ﺗﺎﺟر و ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﯾم از اﯾن ای دوﺳﺗﺎن
ﻛﺎو رﺳﺎﻧد ﺳوی ﺟﻧس از وی ﺳﻼم
ﻣرد ﺑﺎزرﮔﺎن ﭘذﯾرﻓت آن ﭘﯾﺎم
در ﺑﯾﺎﺑﺎن طوطﯽ ﭼﻧدی ﺑدﯾد
ﭼون ﻛﮫ ﺗﺎ اﻗﺻﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن رﺳﯾد
آن ﺳﻼم و آن اﻣﺎﻧت ﺑﺎز داد
ﻣرﻛب اﺳﺗﺎﻧﯾد و ﭘس آواز داد
اوﻓﺗﺎد و ﻣرد و ﺑﮕﺳﺳﺗش ﻧﻔس
طوطﯾﯽ ز آن طوطﯾﺎن ﻟرزﯾد و ﭘس
ﮔﻔت رﻓﺗم در ھﻼك ﺟﺎﻧور
ﺷد ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺧواﺟﮫ از ﮔﻔت ﺧﺑر
اﯾن ﻣﮕر دو ﺟﺳم ﺑود و روح ﯾك
اﯾن ﻣﮕر ﺧوﯾش اﺳت ﺑﺎ آن طوطﯾك
ﺳوﺧﺗم ﺑﯽ ﭼﺎره را زﯾن ﮔﻔت ﺧﺎم
اﯾن ﭼرا ﻛردم ﭼرا دادم ﭘﯾﺎم
و آﻧﭼﮫ ﺑﺟﮭد از زﺑﺎن ،ﭼون آﺗش اﺳت
اﯾن زﺑﺎن ﭼون ﺳﻧﮓ و ھم آھن وش اﺳت
ﮔﮫ ز روی ﻧﻘل و ،ﮔﮫ از روی ﻻف
ﺳﻧﮓ و آھن را ﻣزن ﺑر ھم ﮔزاف
در ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺑﮫ ﭼون ﺑﺎﺷد ﺷرار؟
ز آﻧﻛﮫ ﺗﺎرﯾك اﺳت و ،ھر ﺳو ﭘﻧﺑﮫ زار
وز ﺳﺧﻧﮭﺎ ﻋﺎﻟﻣﯽ را ﺳوﺧﺗﻧد
ظﺎﻟم آن ﻗوﻣﯽ ﻛﮫ ﭼﺷﻣﺎن دوﺧﺗﻧد
روﺑﮭﺎن ُﻣرده را ﺷﯾران ﻛﻧد
ﻋﺎﻟﻣﯽ را ﯾك ﺳﺧن وﯾران ﻛﻧد
ﯾك زﻣﺎن زﺧﻣﻧد و ،ﮔﺎھﯽ ﻣرھﻣﻧد
ﺟﺎﻧﮭﺎ در اﺻل ﺧود ﻋﯾﺳﯽ دﻣﻧد
ت ھر ﺟﺎﻧﯽ ﻣﺳﯾﺢ آﺳﺎﺳﺗﯽ
ﮔر ﺣﺟﺎب از ﺟﺎﻧﮭﺎ ﺑرﺧﺎﺳﺗﯽ
ﮔﻔ ِ
ﺻﺑر ﻛن از ﺣرص و ،اﯾن ﺣﻠوا ﻣﺧور
ﮔر ﺳﺧن ﺧواھﯽ ﻛﮫ ﮔوﯾﯽ ﭼون ﺷﻛر
ھﺳت ﺣﻠوا آرزوی ﻛودﻛﺎن
ﺻﺑر ﺑﺎﺷد ﻣﺷﺗﮭﺎی زﯾرﻛﺎن
ھر ﻛﮫ ﺣﻠوا ﺧورد ،واﭘس ﺗر رود
ھر ﻛﮫ ﺻﺑر آورد ،ﮔردون ﺑر رود
ﮔر ﺧورد او زھر ﻗﺎﺗل را ﻋﯾﺎن
ﺻﺎﺣب دل را ﻧدارد آن زﯾﺎن
طﺎﻟب ﻣﺳﻛﯾن ﻣﯾﺎن ﺗب در اﺳت
ز آﻧﻛﮫ ﺻﺣت ﯾﺎﻓت از ﭘرھﯾز رﺳت

 .90ﺗﻔﺳﯾر ﻗول ﻓرﯾد اﻟدﯾن ﻋطﺎر ﻗدس ﷲ روﺣﮫ:
ﺗو ﺻﺎﺣب ﻧﻔﺳﯽ ای ﻏﺎﻓل ﻣﯾﺎن ﺧﺎك ﺧون ﻣﯽ ﺧور  ----ﻛﮫ ﺻﺎﺣب دل اﮔر زھری ﺧورد آن اﻧﮕﺑﯾن ﺑﺎﺷد
ھﺎن ﻣﻛن ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻣطﻠوﺑﯽ ِﻣری
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ای طﺎﻟب َﺟری
90.1
رﻓت ﺧواھﯽ ،اول اﺑراھﯾم ﺷو
در ﺗو ﻧﻣرودی اﺳت ،آﺗش در ﻣرو
90.2
در ﻣﯾﻔﻛن ﺧوﯾش از ﺧود راﯾﯾﯽ
ﭼون ﻧﮫ ای ﺳﺑﺎح و ،ﻧﮫ درﯾﺎﯾﯾﯽ
90.3
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او ز ﻗﻌر ﺑﺣر ﮔوھر آورد
ﻛﺎﻣﻠﯽ ﮔر ﺧﺎك ﮔﯾرد زر ﺷود
ﭼون ﻗﺑول ﺣق ﺑود آن ﻣرد راﺳت
دﺳت ﻧﺎﻗص ،دﺳت ﺷﯾطﺎن اﺳت و دﯾو
ﺟﮭل آﯾد ﭘﯾش او ،داﻧش ﺷود
ھر ﭼﮫ ﮔﯾرد ﻋﻠﺗﯽ ،ﻋﻠت ﺷود
ای ِﻣری ﻛرده ﭘﯾﺎده ﺑﺎ ﺳوار

از زﯾﺎﻧﮭﺎ ،ﺳود ﺑر ﺳر آورد
ﻧﺎﻗص ار زر ﺑرد ﺧﺎﻛﺳﺗر ﺷود
دﺳت او در ﻛﺎرھﺎ دﺳت ﺧداﺳت
ز آن ﻛﮫ اﻧدر دام ﺗﻠﺑﯾس اﺳت و رﯾو
ﺟﮭل ﺷد ﻋﻠﻣﯽ ﻛﮫ در ﻧﺎﻗص رود
ﻛﻔر ﮔﯾرد ﻛﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﻠت ﺷود
ﺳر ﻧﺧواھﯽ ﺑرد اﻛﻧون ﭘﺎی دار

 .91ﺗﻌظﯾم ﺳﺎﺣران ﻣر ﻣوﺳﯽ را ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻛﮫ ﭼﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯽ اول ﺗو اﻧدازی ﻋﺻﺎ ﯾﺎ ﻣﺎ
ﭼون ِﻣری ﻛردﻧد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻛﯾن
ﺳﺎﺣران در ﻋﮭد ﻓرﻋون ﻟﻌﯾن
ﺳﺎﺣران او را ﻣﻛرم داﺷﺗﻧد
ﻟﯾك ﻣوﺳﯽ را ﻣﻘدم داﺷﺗﻧد
ﮔر ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻋﺻﺎ ﺑﻔﻛن ﻧﺧﺳت
ز آن ﻛﮫ ﮔﻔﺗﻧدش ﻛﮫ :ﻓرﻣﺎن آن ﺗوﺳت
اﻓﻛﻧﯾد آن ﻣﻛرھﺎ را در ﻣﯾﺎن
ﮔﻔت ﻧﯽ اول ﺷﻣﺎ ای ﺳﺎﺣران
ﻛز ﻣری آن دﺳت و ﭘﺎھﺎﺷﺎن ﺑرﯾد
اﯾن ﻗدر ﺗﻌظﯾم اﯾﺷﺎن را ﺧرﯾد
دﺳت و ﭘﺎ در ﺟرم آن درﺑﺎﺧﺗﻧد
ﺳﺎﺣران ﭼون ﻗدر او ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﻧد
ﺗو ﻧﮫ ای ﻛﺎﻣل ،ﻣﺧور ،ﻣﯽ ﺑﺎش ﻻل
ﻟﻘﻣﮫ و ﻧﻛﺗﮫ ﺳت ﻛﺎﻣل را ﺣﻼل
ﺻﺗُوا
ﺗو ﭼو ﮔوﺷﯽ ،او زﺑﺎن ،ﻧﯽ ﺟﻧس ﺗو
ﮔوﺷﮭﺎ را ﺣق ﺑﻔرﻣود أ َ ْﻧ ِ
ﻣدﺗﯽ ﺧﺎ ُﻣش ﺑود ،او ﺟﻣﻠﮫ ﮔوش
ﻛودك اول ﭼون ﺑزاﯾد ﺷﯾر ﻧوش
از ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن ﺳﺧن آﻣوﺧﺗن
ﻣدﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾدش ﻟب دوﺧﺗن
ور ﺑﮕوﯾد ،ﺣﺷو ﮔوﯾد ﺑﯽ ﺷﮑﯽ
* ﺗﺎ ﻧﯾﺎﻣوزد ،ﻧﮕوﯾد ﺻد ﯾﮑﯽ
ﺧوﯾﺷﺗن را ﮔﻧﮓ ﮔﯾﺗﯽ ﻣﯾﻛﻧد
ور ﻧﺑﺎﺷد ﮔوش ،ﺗﯽ ﺗﯽ ﻣﯾﻛﻧد
ﻻل ﺑﺎﺷد ،ﻛﯽ ﻛﻧد در ﻧطق ﺟوش؟
ﻛر اﺻﻠﯽ ،ﻛش ﻧﺑود ،آﻏﺎز ﮔوش
ّ
ﺳوی ﻣﻧطق ،از ره ﺳﻣﻊ اﻧدر آ
ز آن ﻛﮫ اول ﺳﻣﻊ ﺑﺎﯾد ﻧ ُطق را
و اطﻠﺑوا اﻻرزاق ،ﻣن أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ
ا ُدﺧﻠوا اﻷﺑﯾﺎت ،ﻣن أﺑواﺑﮭﺎ
ﺟز ﻛﮫ ﻧطق ﺧﺎﻟق ﺑﯽ طﻣﻊ ﻧﯾﺳت
ف راه ﺳﻣﻊ ﻧﯾﺳت
ﻧطق ،ﻛﺎن ﻣوﻗو ِ
ﻣﺳﻧد ﺟﻣﻠﮫ ،ورا اﺳﻧﺎد ﻧﯽ
ﻣﺑدع اﺳت او ،ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺗﺎد ﻧﯽ
ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺗﺎد و ،ﻣﺣﺗﺎج ﻣﺛﺎل
ﺑﺎﻗﯾﺎن در ﺣرﻓﮫ و ،ھم در ﻣﻘﺎل
دﻟق و اﺷﻛﯽ ﮔﯾر و ،ﺟو وﯾراﻧﮫ ای
زﯾن ﺳﺧن ﮔر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای
اﺷك ﺗر ﺑﺎﺷد ،دم ﺗوﺑﮫ ﭘرﺳت
ز آن ﻛﮫ آدم ز آن ﻋﺗﺎب ،از اﺷك رﺳت
ِ
ﺗﺎ ﺑود ﮔرﯾﺎن و ﻧﺎﻻن و ﺣزﯾن
ﺑﮭر ﮔرﯾﮫ آﻣد آدم ﺑر زﻣﯾن
ﭘﺎی ﻣﺎﭼﺎن ،از ﺑرای ﻋذر رﻓت
آدم از ﻓردوس و از ﺑﺎﻻی ھﻔت
در طﻠب ﻣﯾﺑﺎش ،ھم در طُﻠب او
ﺻﻠب او
ﮔر ز ﭘﺷت آدﻣﯽ ،وز ُ
زاﻧﮑﮫ ھﻣﭼو ﺧر ﺷدی ،ﺗو ﭘﺎ ﺑﮫ ِﮔل
* ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ذوق آب ،ای ﺷﯾﺷﮫ دل؟
ﺑوﺳﺗﺎن از اﺑر و ﺧورﺷﯾد اﺳت ﺗﺎز
ز آﺗش دل ،و آب دﯾده ،ﻧ ُﻘل ﺳﺎز
ﻋﺎﺷق ﻧﺎﻧﯽ ﺗو ،ﭼون ﻧﺎدﯾدﮔﺎن
ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ذوق آب دﯾده ﮔﺎن؟
ﭘر ز ﮔوھرھﺎی اﺟﻼﻟﯽ ﻛﻧﯽ
ﮔر ﺗو اﯾن اﻧﺑﺎن ز ﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻛﻧﯽ
ﺑﻌد از آﻧش ﺑﺎ ﻣﻠك اﻧﺑﺎز ﻛن
طﻔل ﺟﺎن از ﺷﯾر ﺷﯾطﺎن ﺑﺎز ﻛن
دان ﻛﮫ ﺑﺎ دﯾو ﻟﻌﯾن ھﻣﺷﯾره ای
ﺗﺎ ﺗو ﺗﺎرﯾك و ﻣﻠول و ﺗﯾره ای
آن ﺑود آورده از ﻛﺳب ﺣﻼل
ﻟﻘﻣﮫ ای ﻛﺎن ﻧور اﻓزود و ﻛﻣﺎل
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روﻏﻧﯽ ﻛﺎﯾد ﭼراغ ﻣﺎ ِﻛﺷد
ﻋﻠم و ﺣﻛﻣت زاﯾد از ﻟﻘﻣﮥ ﺣﻼل
ﭼون ز ﻟﻘﻣﮫ ﺗو ﺣﺳد ﺑﯾﻧﯽ و دام
ھﯾﭻ ﮔﻧدم ﻛﺎری و ﺟو ﺑر دھد؟
ﻟﻘﻣﮫ ﺗﺧم اﺳت و ﺑَرش اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ
زاﯾد از ﻟﻘﻣﮥ ﺣﻼل اﻧدر دھﺎن
* زاﯾد از ﻟﻘﻣﮫ ﺣﻼل ای ﻣﮫ ،ﺣﺿور
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ای ﮐﯾﺎ

آب ﺧواﻧش ،ﭼون ﭼراﻏﯽ را ﻛُﺷد
ﻋﺷق و رﻗت آﯾد از ﻟﻘﻣﮥ ﺣﻼل
ﺟﮭل و ﻏﻔﻠت زاﯾد ،آن را دان ﺣرام
دﯾده ای اﺳﺑﯽ ،ﻛﮫ ﻛرۀ ﺧر دھد؟
ﻟﻘﻣﮫ ﺑﺣر و ﮔوھرش اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ
ﻣﯾل ﺧدﻣت ،ﻋزم ﺳوی آن ﺟﮭﺎن
در دل ﭘﺎک ﺗو و در دﯾده ﻧور
ﺑﺣث ﺑﺎ زرﮔﺎن و طوطﯽ ﮐن ﺑﯾﺎ

 .92ﺑﺎز ﮔﻔﺗن ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎ طوطﯽ آﻧﭼﮫ در ھﻧدوﺳﺗﺎن دﯾده
ﺑﺎز آﻣد ﺳوی ﻣﻧزل ﺷﺎد ﻛﺎم
ﻛرد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﺟﺎرت را ﺗﻣﺎم
ھر ﻛﻧﯾزك را ﺑﺑﺧﺷﯾد او ﻧﺷﺎن
ھر ﻏﻼﻣﯽ را ﺑﯾﺎورد ارﻣﻐﺎن
آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯽ وآﻧﭼﮫ دﯾدی ﺑﺎز ﮔو
ﮔﻔت طوطﯽ ارﻣﻐﺎن ﺑﻧده ﻛو
دﺳت ﺧود ﺧﺎﯾﺎن و اﻧﮕﺷﺗﺎن ﮔزان
ﮔﻔت ﻧﯽ ﻣن ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎﻧم از آن
ﺑردم از ﺑﯽ داﻧﺷﯽ و از ﻧﺷﺎف
ﮐﮫ ﭼرا ﭘﯾﻐﺎم ﺧﺎﻣﯽ از ﮔزاف
ﭼﯾﺳت آن ﻛﺎﯾن ﺧﺷم و ﻏم را ﻣﻘﺗﺿﯽ اﺳت
ﮔﻔت ای ﺧواﺟﮫ ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ز ﭼﯾﺳت
ﺑﺎ ﮔروھﯽ طوطﯾﺎن ھﻣﺗﺎی ﺗو
ﮔﻔت ،ﮔﻔﺗم آن ﺷﻛﺎﯾﺗﮭﺎی ﺗو
زھره اش ﺑدرﯾد و ﻟرزﯾد و ﺑﻣرد
آن ﯾﻛﯽ طوطﯽ ز دردت ﺑوی ﺑرد
ﻟﯾك ﭼون ﮔﻔﺗم ﭘﺷﯾﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺳود
ﻣن ﭘﺷﯾﻣﺎن ﮔﺷﺗم اﯾن ﮔﻔﺗن ﭼﮫ ﺑود
ھﻣﭼو ﺗﯾری دان ،ﻛﮫ ﺟﺳت آن از ﻛﻣﺎن
ﻧﻛﺗﮫ ای ﻛﺎن ﺟﺳت ﻧﺎﮔﮫ از زﺑﺎن
ﺳر
وا ﻧﮕردد از ره آن ﺗﯾر ،ای ﭘﺳر
ﺑﻧد ﺑﺎﯾد ﻛرد ِﺳﯾﻠﯽ را ز َ
ﮔر ﺟﮭﺎن وﯾران ﻛﻧد ،ﻧﺑود ﺷﮕﻔت
ﭼون ﮔذﺷت از ﺳر ،ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮔرﻓت
و آن ﻣواﻟﯾدش ﺑﮫ ﺣﻛم ﺧﻠق ﻧﯾﺳت
ﻓﻌل را در ﻏﯾب اﺛرھﺎ زادﻧﯽ اﺳت
آن ﻣواﻟﯾد ،ار ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﺳت
ﺑﯽ ﺷرﯾﻛﯽ ،ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺧﻠوق ﺧداﺳت
َﻋﻣر را ﺑﮕرﻓت ﺗﯾرش ،ھﻣﭼو ﻧﻣر
زﯾد ﭘراﻧﯾد ﺗﯾری ﺳوی َﻋﻣر
دردھﺎ را آﻓرﯾﻧد ﺣق ،ﻧﮫ ﻣرد
ﻣدت ﺳﺎﻟﯽ ھﻣﯽ زاﯾﯾد درد
دردھﺎ ﻣﯾزاﯾد آن ﺟﺎ ﺗﺎ اﺟل
َﻋﻣر داﺋم ﻣﺎﻧد در درد و وﺟل
زﯾد را ز اول ﺳﺑب ﻗﺗﺎل ﮔو
ز آن ﻣواﻟﯾد وﺟﻊ ،ﭼون ُﻣرد او
ﺻﻧﻊ ﻛردﮔﺎر
آن وﺟﻌﮭﺎ را ﺑدو ﻣﻧﺳوب دار
ﮔر ﭼﮫ ھﺳت آن ﺟﻣﻠﮫُ ،
آن ﻣواﻟﯾد اﺳت ،ﺣق را ُﻣﺳﺗطﺎع
ھﻣﭼﻧﯾن ﻛﺳب و دم و دام و ﺟﻣﺎع
ت رب
ﺑﺳﺗﮫ درھﺎی ﻣواﻟﯾد از ﺳﺑب
ﭼون ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد وﻟﯽ ،زآن دﺳ ِ
ﺗﯾر ﺟﺳﺗﮫ ﺑﺎز آرﻧدش ز راه
اوﻟﯾﺎ را ھﺳت ﻗدرت از اﻟﮫ
ﺗﺎ از آن ﻧﮫ ﺳﯾﺦ ﺳوزد ،ﻧﯽ ﻛﺑﺎب
ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻛﻧد از ﻓﺗﺢ ﺑﺎب
آن ﺳﺧن را ﻛرد ﻣﺣو و ﻧﺎﭘدﯾد
از ھﻣﮫ دﻟﮭﺎ ﻛﮫ آن ﻧﻛﺗﮫ ﺷﻧﯾد
ﺳﮭﺎ )ﺑﻘره (106
ﮔرت ﺑرھﺎن ﺑﺎﯾد و ﺣﺟت ،ﻣﮭﺎ
ﺑﺎز ﺧوان ِﻣ ْن آﯾ ٍﺔ أ َ ْو ﻧ ُﻧ ِ
ﺳ ْوﻛُ ْم ِذ ْ
ﻗدرت ﻧﺳﯾﺎن ﻧﮭﺎدﻧﺷﺎن ﺑدان
ﻛ ِری ﺑﺧوان )ﻣوﻣﻧون (110
آﯾت أ َ ْﻧ َ
ﺑر ھﻣﮫ دﻟﮭﺎی ﺧﻠﻘﺎن ﻗﺎھراﻧد
ﭼون ﺑﮫ ﺗذﻛﯾر و ﺑﮫ ِﻧﺳﯾﺎن ﻗﺎدراﻧد
ﻛﺎر ﻧﺗوان ﻛرد ،ور ﺑﺎﺷد ھﻧر
ﭼون ﺑﮫ ﻧﺳﯾﺎن ﺑﺳت او راه ﻧظر
از ﻧﺑﯽ ﺧواﻧﯾد ﺗﺎ أﻧﺳوﻛم
ﺧذﺗﻣوا ﺳﺧرﯾﮫً اھل اﻟﺳﻣو

ﺻﺎﺣب دل ،ﺷﺎه دﻟﮭﺎی ﺷﻣﺎﺳت
ﭘس ﻧﺑﺎﺷد ﻣردم ،اﻻ ﻣردﻣك
در ﺑزرﮔﯽ ﻣردﻣﮏ ﮐس ﭘﯽ ﻧﺑرد
ﻣﻧﻊ ﻣﯽ آﯾد ،ز ﺻﺎﺣب ﻣرﻛزان
ﺑﺎ وی اﺳت ،او ﻣﯾرﺳد ﻓرﯾﺎدﺷﺎن
ﻣﯾﻛﻧد ھر ﺷب ز دﻟﮭﺎﺷﺎن ﺗﮭﯽ
آن ﺻدﻓﮭﺎ را ﭘر از در ﻣﯽ ﻛﻧد
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد از ھداﯾت ﺟﺎﻧﮭﺎ
در اﺳﺑﺎب ﺑﮕﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﺗو
ﺗﺎ ِ
ﺧوی اﯾن ﺧوش ﺧو ،ﺑدان ُﻣﻧﻛر ﻧﺷد
ﺳوی ﺧﺻم آﯾﻧد ،روز رﺳﺗﺧﯾز
ھم ﺑرآن ﺗﺻوﯾر ﺣﺷرت واﺟﺑﺳت
واﭘس آﯾد ھم ﺑﮫ ﺧﺻم ﺧود ﺷﺗﺎب
ھم ﺑداﻧﺟﺎ ﺷد ،ﻛﮫ ﺑود آن ُﺣﺳن و ﻗ ُﺑﺢ
ﺳوی ﺷﮭر ﺧوﯾش آرد ﺑﮭرھﺎ
ﺟزو ،ﺳوی ﮐ ّل ﺧود راﺟﻊ ﺷود
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ﺻﺎﺣب ِده ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺳﻣﮭﺎﺳت
ﻓرع ِدﯾد آﻣد ﻋﻣل ،ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺷك
ﻣردﻣش ﭼون ﻣردﻣﮏ دﯾدﻧد ُﺧرد
ﻣن ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﯾﺎرم ﮔﻔت از آن
ﭼون ﻓراﻣوﺷﯽ ﺧﻠق و ﯾﺎدﺷﺎن
ﺻد ھزاران ﻧﯾك و ﺑد را آن ﺑَﮭﯽ
روز دﻟﮭﺎ را از آن ﭘ ُر ﻣﯽ ﻛﻧد
آن ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮥ ﭘﯾﺷﺎﻧﮭﺎ
ﭘﯾﺷﮫ و ﻓرھﻧﮓ ﺗو آﯾد ﺑﮫ ﺗو
ﭘﯾﺷﮥ زرﮔر ﺑﮫ آھﻧﮕر ﻧﺷد
ﭘﯾﺷﮫ ھﺎ و ُﺧﻠﻘﮭﺎ ھﻣﭼون ﺟﮭﯾز
* ﺻورﺗﯽ ﮐﺎن ﺑرﻧﮭﺎدت ﻏﺎﻟﺑﺳت
ﭘﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺧﻠﻘﮭﺎ از ﺑﻌد ﺧواب
ﭘﯾﺷﮫ ھﺎ و اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ در وﻗت ﺻﺑﺢ
ﭼون ﻛﺑوﺗرھﺎی ﭘﯾك از ﺷﮭرھﺎ
ھر ﭼﮫ ﺑﯾﻧﯽ ،ﺳوی اﺻل ﺧود رود
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 .93ﺷﻧﯾدن آن طوطﯽ ﺣرﻛت آن طوطﯽ را و ﻣردن و ﻧوﺣﮫ ﮐردن ﺧواﺟﮫ
ﭘس ﺑﻠرزﯾد اوﻓﺗﺎد و ﮔﺷت ﺳرد
ﭼون ﺷﻧﯾد آن ﻣرغ ﻛﺎن طوطﯽ ﭼﮫ ﻛرد
ﺑر ﺟﮭﯾد و زد ﻛﻠﮫ را ﺑر زﻣﯾن
ﺧواﺟﮫ ﭼون دﯾدش ﻓﺗﺎده ھﻣﭼﻧﯾن
ﺧواﺟﮫ ﺑر ﺟﺳت و ﮔرﯾﺑﺎن را درﯾد
ﭼون ﺑدﯾن رﻧﮓ و ﺑدﯾن ﺣﺎﻟش ﺑدﯾد
ھﯾن ﭼﮫ ﺑودت اﯾن ﭼرا ﮔﺷﺗﯽ ﭼﻧﯾن
ﮔﻔت ای طوطﯽ ﺧوب ﺧوش ﺣﻧﯾن
ای درﯾﻐﺎ ھﻣدم و ھﻣراز ﻣن
ای درﯾﻐﺎ ﻣرغ ﺧوش آواز ﻣن
راح روح و روﺿﮫ رﺿوان ﻣن
ای درﯾﻐﺎ ﻣرغ ﺧوش اﻟﺣﺎن ﻣن
ﻛﯽ دﮔر ﻣﺷﻐول آن ﻣرﻏﺎن ﺷدی
ﮔر ﺳﻠﯾﻣﺎن را ﭼﻧﯾن ﻣرﻏﯽ ﺑدی
زود روی از روی او ﺑر ﺗﺎﻓﺗم
ای درﯾﻐﺎ ﻣرغ ﻛﮫ ارزان ﯾﺎﻓﺗم
ﭼون ﺗوﯾﯽ ﮔوﯾﺎ ،ﭼﮫ ﮔوﯾم ﻣر ﺗو را؟
ای زﺑﺎن ،ﺗو ﺑس زﯾﺎﻧﯽ ﻣر ﻣرا
ﭼﻧد اﯾن آﺗش در اﯾن ﺧرﻣن زﻧﯽ؟
ای زﺑﺎن ،ھم آﺗش و ھم ﺧرﻣﻧﯽ
ﮔر ﭼﮫ ،ھر ﭼﮫ ﮔوﺋﯾش آن ﻣﯾﻛﻧد
در ﻧﮭﺎن ،ﺟﺎن از ﺗو اﻓﻐﺎن ﻣﯾﻛﻧد
ای زﺑﺎن ،ھم رﻧﺞ ﺑﯽ درﻣﺎن ﺗوﯾﯽ
ای زﺑﺎن ،ھم ﮔﻧﺞ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗوﯾﯽ
ھم ﺑﻠﯾس و ظﻠﻣت ﮐﻔران ﺗوﺋﯽ
ھم ﺻﻔﯾر و ُﺧدﻋﮥ ﻣرﻏﺎن ﺗوﯾﯽ
ھم اﻧﯾس وﺣﺷت ھﺟران ﺗوﯾﯽ
ھم ﺧﻔﯾر و رھﺑر ﯾﺎران ﺗوﺋﯽ
ای ﺗو زه ﻛرده ﺑﮫ ﻛﯾن ﻣن ﻛﻣﺎن
ﭼﻧد اﻣﺎﻧم ﻣﯽ دھﯽ ای ﺑﯽ اﻣﺎن
در ﭼراﮔﺎه ﺳﺗم ،ﻛم ﻛن ﭼرا
ﻧك ﺑﭘراﻧﯾده ای ﻣرغ ﻣرا
ﯾﺎ ﻣرا اﺳﺑﺎب ﺷﺎدی ﯾﺎد ده
ﯾﺎ ﺟواب ﻣن ﺑﮕو ﯾﺎ داد ده
ای درﯾﻐﺎ ﺻﺑﺢ روز اﻓروز ﻣن
ای درﯾﻐﺎ ﻧور ظﻠﻣت ﺳوز ﻣن
ز اﻧﺗﮭﺎ ﭘرﯾده ﺗﺎ آﻏﺎز ﻣن
ای درﯾﻐﺎ ﻣرغ ﺧوش ﭘرواز ﻣن
ُ
ﺧﯾز ﻻ أ ْﻗ ِﺳ ُم ﺑﺧوان ﺗﺎ ِﻓﯽ ﻛﺑد
ﻋﺎﺷق رﻧﺞ اﺳت ﻧﺎدان ﺗﺎ اﺑد
وز زﺑد ﺻﺎﻓﯽ ﺑدم در ﺟوی ﺗو
از ﻛﺑد ﻓﺎرغ ﺑدم ﺑﺎ روی ﺗو
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اﯾن درﯾﻐﺎھﺎ ،ﺧﯾﺎل دﯾدن اﺳت
ﻏﯾرت ﺣق ﺑود ،ﺑﺎ ﺣق ﭼﺎره ﻧﯾﺳت
ﻏﯾرت آن ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ آن ﻏﯾر ھﻣﮫ ﺳت
ای درﯾﻐﺎ اﺷك ﻣن درﯾﺎ ﺑ ُدی
طوطﯽ ﻣن ﻣرغ زﯾرك ﺳﺎر ﻣن
ھر ﭼﮫ روزی داد و ﻧﺎداد آﻣدم
طوطﯾﯽ ﻛﺎﯾد ز وﺣﯽ آواز او
اﻧدرون ﺗوﺳت آن طوطﯽ ﻧﮭﺎن
ﻣﯽ ﺑرد ﺷﺎدﯾت را ،ﺗو ﺷﺎد از او
ای ﻛﮫ ﺟﺎن از ﺑﮭر ﺗن ﻣﯾﺳوﺧﺗﯽ
ﺳوﺧﺗم ﻣن ،ﺳوﺧﺗﮫ ﺧواھد ﻛﺳﯽ؟
ﺳوﺧﺗﮫ ﭼون ﻗﺎﺑل آﺗش ﺑود
ای درﯾﻐﺎ ،ای درﯾﻐﺎ ،ای درﯾﻎ
ﭼون زﻧم دم؟ ﻛﺎﺗش دل ﺗﯾز ﺷد
آﻧﻛﮫ او ھوﺷﯾﺎر ،ﺧود ﺗﻧد اﺳت و ،ﻣﺳت
ﺷﯾر ﻣﺳﺗﯽ ﻛز ﺻﻔت ﺑﯾرون ﺑود
ﻗﺎﻓﯾﮫ اﻧدﯾﺷم و ،دﻟدار ﻣن
ﺧوش ﻧﺷﯾن ،ای ﻗﺎﻓﯾﮫ اﻧدﯾش ﻣن
ﺣرف ﭼﮫ ﺑود ﺗﺎ ﺗو اﻧدﯾﺷﯽ از آن؟
ﺣرف و ﺻوت و ﮔﻔت را ﺑر ھم زﻧم
آن دﻣﯽ ﻛز آدﻣش ﻛردم ﻧﮭﺎن
آن دﻣﯽ را ﻛﮫ ﻧﮕﻔﺗم ﺑﺎ ﺧﻠﯾل
آن دﻣﯽ ﻛز وی ﻣﺳﯾﺣﺎ دم ﻧزد
ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ در ﻟﻐت اﺛﺑﺎت و ﻧﻔﯽ
ﻣن ﻛﺳﯽ ،در ﻧﺎﻛﺳﯽ درﯾﺎﻓﺗم
ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎھﺎن ﭘﺳت ،ﭘﺳت ﺧوﯾش را
ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎھﺎن ﺑﻧدۀ ﺑﻧدۀ ﺧودﻧد
ﻣﯽ ﺷود ﺻﯾﺎد ،ﻣرﻏﺎن را ﺷﻛﺎر
ﺑﯽ دﻻن را ،دﻟﺑران ُﺟﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن
ھر ﻛﮫ ﻋﺎﺷق دﯾدی اش ،ﻣﻌﺷوق دان
ﺗﺷﻧﮕﺎن ﮔر آب ﺟوﯾﻧد از ﺟﮭﺎن
ﭼوﻧﻛﮫ ﻋﺎﺷق اوﺳت ،ﺗو ﺧﺎﻣوش ﺑﺎش
ﺑﻧد ﻛن ،ﭼون ﺳﯾل ،ﺳﯾﻼﻧﯽ ﻛﻧد
ﻣن ﭼﮫ ﻏم دارم ﻛﮫ وﯾراﻧﯽ ﺑود؟
ﻏرق ﺣق ﺧواھد ،ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﻏرق ﺗر
زﯾر درﯾﺎ ﺧوﺷﺗر آﯾد ﯾﺎ زﺑر؟
ﺑس زﺑون وﺳوﺳﮫ ﺑﺎﺷﯽ دﻻ
ﮔر ﻣرادت را ﻣذاق ّ
ﺷﻛر اﺳت
ھر ﺳﺗﺎره اش ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﺻد ھﻼل

وز وﺟود ﻧﻘد ﺧود ،ﺑ ُﺑرﯾدن اﺳت
ﻛو دﻟﯽ ﻛز ﺣﻛم ﺣق ﺻد ﭘﺎره ﻧﯾﺳت؟
آﻧﻛﮫ اﻓزون از ﺑﯾﺎن و دﻣدﻣﮫ ﺳت
ﺗﺎ ﻧﺛﺎر دﻟﺑر زﯾﺑﺎ ﺷدی
ﺗرﺟﻣﺎن ﻓﻛرت و اﺳرار ﻣن
او ز اول ﮔﻔت ﺗﺎ ﯾﺎد آﯾدم
ﭘﯾش از آﻏﺎز وﺟود آﻏﺎز او
ﻋﻛس او را دﯾده ﺗو ،ﺑر اﯾن و آن
ﻣﯽ ﭘذﯾری ظﻠم را ،ﭼون داد از او
ﺳوﺧﺗﯽ ﺟﺎن را و ،ﺗن اﻓروﺧﺗﯽ
ﺗﺎ ز ﻣن آﺗش زﻧد اﻧدر ﺧﺳﯽ
ﺳوﺧﺗﮫ ﺑﺳﺗﺎن ﻛﮫ آﺗش ﻛش ﺑود
ﻛﺎﻧﭼﻧﺎن ﻣﺎھﯽ ﻧﮭﺎن ﺷد زﯾر ﻣﯾﻎ
ﺷﯾر ،ھﺟر آﺷﻔﺗﮫ و ،ﺧون رﯾز ﺷد
ﭼون ﺑود ،ﭼون او ﻗدح ﮔﯾرد ﺑﮫ دﺳت ؟
از ﺑﺳﯾط ﻣرﻏزار اﻓزون ﺑود
ﮔوﯾدم ﻣﻧدﯾش ،ﺟز دﯾدار ﻣن
ﻗﺎﻓﯾﮥ دوﻟت ﺗوﯾﯽ در ﭘﯾش ﻣن
ﺻوت ﭼﮫ ﺑود؟ ﺧﺎر دﯾوار رزان
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑﯽ اﯾن ھر ﺳﮫ ،ﺑﺎ ﺗو دم زﻧم
ﺑﺎ ﺗو ﮔوﯾم ،ای ﺗو اﺳرار ﺟﮭﺎن
و آن دﻣﯽ را ﻛﮫ ﻧداﻧد ﺟﺑرﺋﯾل
ﺣق ز ﻏﯾرت ﻧﯾز ،ﺑﯽ ﻣﺎ ھم ﻧزد
ﻣن ﻧﮫ اﺛﺑﺎﺗم ،ﻣﻧم ﺑﯽ ذات و ﻧﻔﯽ
ﭘس ﻛﺳﯽ ،در ﻧﺎﻛﺳﯽ درﺑﺎﻓﺗم
ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻠﻘﺎن ﻣﺳت ،ﻣﺳت ﺧوﯾش را
ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻠﻘﺎن ﻣردۀ ﻣردۀ ﺧودﻧد
ﺗﺎ ﻛﻧد ﻧﺎﮔﺎه اﯾﺷﺎن را ﺷﻛﺎر
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺷوﻗﺎن ،ﺷﻛﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن
ﻛو ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ھﺳت ،ھم اﯾن و ھم آن
آب ھم ﺟوﯾد ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﺗﺷﻧﮕﺎن
او ﭼو ﮔوﺷت ﻣﯾدھد ،ﺗو ﮔوش ﺑﺎش
ور ﻧﮫ رﺳواﯾﯽ و وﯾراﻧﯽ ﻛﻧد
زﯾر وﯾران ﮔﻧﺞ ﺳﻠطﺎﻧﯽ ﺑود
ھﻣﭼو ﻣوج ﺑﺣر ﺟﺎن ،زﯾر و زﺑر
ﺗﯾر او دﻟﻛش ﺗر آﯾد ،ﯾﺎ ﺳﭘر؟
ﮔر طرب را ﺑﺎز داﻧﯽ از ﺑﻼ
ﺑﯾﻣرادی ﻧﯽ ﻣراد دﻟﺑر اﺳت؟
ﺧون ﻋﺎﻟم رﯾﺧﺗن او را ﺣﻼل

93.61
93.62
93.63
93.64
93.65
93.66
93.67
93.68
93.69
93.70
93.71
93.72
93.73

ﻣﺎ ﺑﮭﺎ و ﺧوﻧﺑﮭﺎ را ﯾﺎﻓﺗﯾم
ای ﺣﯾﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎن در ُﻣردﮔﯽ
ﻣن دﻟش ُﺟﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻد ﻧﺎز و دﻻل
آﺧر ﻏرق ﺗوﺳت اﯾن ﻋﻘل و ﺟﺎن
ﮔﻔﺗمِ :
ﻣن ﻧداﻧم آﻧﭼﮫ اﻧدﯾﺷﯾده ای
ای ﮔران ﺟﺎن ،ﺧوار دﯾدﺳﺗﯽ ﻣرا
ھر ﻛﮫ او ارزان ﺧرد ،ارزان دھد
ﻏرق ﻋﺷﻘﯽ ام ﻛﮫ ﻏرق اﺳت اﻧدر اﯾن
ﻣﺟﻣﻠش ﮔﻔﺗم ﻧﻛردم ﻣن ﺑﯾﺎن
ﻣن ﭼو ﻟب ﮔوﯾم ،ﻟب درﯾﺎ ﺑود
ﻣن ز ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻧﺷﺳﺗم رو ﺗرش
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻣﺎ ،از دو ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﻛﮫ در ھر ﮔوش ﻧﺎﯾد اﯾن ﺳ ُﺧن

ﺟﺎﻧب ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗن ﺑﺷﺗﺎﻓﺗﯾم
دل ﻧﯾﺎﺑﯽ ،ﺟز ﻛﮫ در دل ﺑردﮔﯽ
او ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻛرده ﺑﺎ ﻣن ،از ﻣﻼل
ﮔﻔت رو رو ،ﺑر ﻣن اﯾن اﻓﺳون ﻣﺧوان
ای دو دﯾده ،دوﺳت را ﭼون دﯾده ای ؟
زاﻧﻛﮫ ﺑس ارزان ﺧرﯾد ﺳﺗﯽ ﻣرا
ﮔوھری طﻔﻠﯽ ﺑﮫ ﻗرﺻﯽ ﻧﺎن دھد
ﻋﺷﻘﮭﺎی اوﻟﯾن و آﺧرﯾن
ور ﻧﮫ ھم ﻟﺑﮭﺎ ﺑﺳوزد ھم دھﺎن
ﻣن ﭼو ﻻ ﮔوﯾم ،ﻣراد اﻻ ﺑود
ﻣن ز ﺑﺳﯾﺎری ﮔﻔﺗﺎرم ﺧﻣش
ب رو ﺗ ُ ُرش ﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎن
در ﺣﺟﺎ ِ
ﯾك ھﻣﯽ ﮔوﯾم ز ﺻد ِﺳ ّر ﻟد ُن

 .94ﺗﻔﺳﯾر ﻗول ﺣﻛﯾم ﺳﻧﺎﺋﯽ
ﺑﮭرﭼﮫ از راه واﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﻛﻔر آن ﺣرف و ﭼﮫ اﯾﻣﺎن  ---ﺑﮭر ﭼﮫ از دوﺳت دور اﻓﺗﯽ ﭼﮫ زﺷت آن ﻧﻘش و
ﭼﮫ زﯾﺑﺎ
ش ﻣﺎ َ
ظ َﮭ َر
ﻓﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻗول اﻟﻧﺑﯽ :إن ﺳﻌدا ﻟﻐﯾور و أﻧﺎ أﻏﯾر ﻣن ﺳﻌد و ﷲ أﻏﯾر ﻣﻧﯽ و ﻣن ﻏﯾرﺗﮫ ﺣرم ْاﻟﻔ ِ
َواﺣ َ
ِﻣ ْﻧﮭﺎ َو ﻣﺎ ﺑَ َ
ط َن
ﺑ ُرد در ﻏﯾرت ﺑر اﯾن ﻋﺎﻟم ﺳﺑق
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ز آن ﻏﯾور آﻣد ﻛﮫ ﺣق
94.1
ﻛﺎﻟﺑد از ﺟﺎن ﭘذﯾرد ﻧﯾك و ﺑد
او ﭼو ﺟﺎن اﺳت و ﺟﮭﺎن ﭼون ﻛﺎﻟﺑَد
94.2
ﺳوی اﯾﻣﺎن رﻓﺗﻧش ﻣﯾدان ﺗو ﺷﯾن
ھر ﻛﮫ ﻣﺣراب ﻧﻣﺎزش ﮔﺷت ﻋﯾن
94.3
ھﺳت ُﺧﺳران ،ﺑﮭر ﺷﺎھش اﺗﺟﺎر
ھر ﻛﮫ ﺷد َﻣر ﺷﺎه را او ﺟﺎﻣﮫ دار
94.4
ﺷﺳﺗن ،ﺑود ﺣﯾف و ﻏﺑﯾن
ھر ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳﻠطﺎن ﺷود او ھﻣﻧﺷﯾن
94.5
ﺑر درش َ
ﮔر ﮔزﯾﻧد ﺑوس ﭘﺎ ،ﺑﺎﺷد ﮔﻧﺎه
دﺳت ﺑوﺳش ﭼون رﺳﯾد از ﭘﺎدﺷﺎه
94.6
ﭘﯾش آن ﺧدﻣت ،ﺧطﺎ و زﻟت اﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﺳر ﺑر ﭘﺎ ﻧﮭﺎدن ﺧدﻣت اﺳت
94.7
ﺑو ﮔزﯾﻧد ،ﺑﻌد از آن ﻛﮫ دﯾد رو
ﺷﺎه را ﻏﯾرت ﺑود ،ﺑر ھر ﻛﮫ او
94.8
ﻛﺎه ﺧرﻣن ،ﻏﯾرت ﻣردم ﺑود
ﻏﯾرت ﺣق ﺑر ﻣﺛل ،ﮔﻧدم ﺑود
94.9
آن ِ ﺧﻠﻘﺎن ﻓرع ،ﺣق ﺑﯽ اﺷﺗﺑﺎه
اﺻل ﻏﯾرﺗﮭﺎ ﺑداﻧﯾد از اﻟﮫ
94.10
از ﺟﻔﺎی آن ﻧﮕﺎر ده دﻟﮫ
ﺷرح اﯾن ﺑﮕذارم و ﮔﯾرم ﮔﻠﮫ
94.11
از دو ﻋﺎﻟم ﻧﺎﻟﮫ و ﻏم ﺑﺎﯾدش
ﻧﺎﻟم اﯾرا ﻧﺎﻟﮫ ھﺎ ﺧوش آﯾدش
94.12
ﭼون ﻧﯾم در ﺣﻠﻘﮥ ﻣﺳﺗﺎن او
ﭼون ﻧﻧﺎﻟم ﺗﻠﺦ از دﺳﺗﺎن او؟
94.13
ﺑﯽ وﺻﺎل روی روز اﻓروز او
ﭼون ﻧﺑﺎﺷم ھﻣﭼو ﺷب ﺑﯽ روز او
94.14
ﺟﺎن ﻓدای ﯾﺎر دل رﻧﺟﺎن ﻣن
ﻧﺎﺧوش او ﺧوش ﺑود در ﺟﺎن ﻣن
94.15
ﺑﮭر ﺧﺷﻧودی ﺷﺎه ﻓرد ﺧوﯾش
ﻋﺎﺷﻘم ﺑر رﻧﺞ ﺧوﯾش و درد ﺧوﯾش
94.16
ﺗﺎ ز ﮔوھر ﭘر ﺷود ،دو ﺑﺣر ﭼﺷم
ﺧﺎك ﻏم را ﺳرﻣﮫ ﺳﺎزم ﺑﮭر ﭼﺷم
94.17
ﮔوھر اﺳت و ،اﺷك ﭘﻧدارﻧد ﺧﻠق
اﺷك ،ﻛﺎن از ﺑﮭر او ﺑﺎرﻧد ﺧﻠق
94.18
ﻣن ﻧﯾم ﺷﺎﻛﯽ رواﯾت ﻣﯽ ﻛﻧم
ﻣن ز ﺟﺎن ﺟﺎن ﺷﻛﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧم
94.19
وز ﻧﻔﺎق ﺳﺳت ﻣﯽ ﺧﻧدﯾده ام
دل ھﻣﯽ ﮔوﯾد از او رﻧﺟﯾده ام
94.20

ای ﺗو ﺻدر و ،ﻣن درت را آﺳﺗﺎن
ﻣﺎ و ﻣن ﻛو آن طرف ﻛﺎن ﯾﺎر ﻣﺎﺳت ؟
ای ﻟطﯾﻔﮥ روح ،اﻧدر ﻣرد و زن
ﭼون ﻛﮫ ﯾك ھﺎ ﻣﺣو ﺷد ،آﻧك ﺗوﯾﯽ
ﺗﺎ ﺗو ﺑﺎ ﺧود ﻧرد ﺧدﻣت ﺑﺎﺧﺗﯽ
ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺣض ﭼﻧﺎن دﻟﺑر ﺷوی
ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺳﺗﻐرق ﺟﺎﻧﺎن ﺷوﻧد
ای ﻣﻧزه از ﺑﯾﺎن و از ﺳﺧن
در ﺧﯾﺎل آرد ﻏم و ﺧﻧدﯾدﻧت
ﺗو ﻣﮕو ﻛﺎو ﻻﯾق آن دﯾدن اﺳت
او ﺑدﯾن دو ﻋﺎرﯾت زﻧده ﺑود
ﺟز ﻏم و ﺷﺎدی ،در او ﺑس ﻣﯾوه ھﺎﺳت
ﺑﯽ ﺑﮭﺎر و ﺑﯽ ﺧزان ،ﺳﺑز و ﺗر اﺳت
ﺷرح ﺟﺎن ﺷرﺣﮫ ﺷرﺣﮫ ﺑﺎز ﮔو
ﺑر دﻟم ﺑﻧﮭﺎد داغ ﺗﺎزه ای
ﻣن ھﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﺣﻼل ،او ﻣﯽ ﮔرﯾﺧت
ﻏم ﭼﮫ رﯾزی ﺑر دل ﻏﻣﻧﺎﻛﯾﺎن
ھﻣﭼو ﭼﺷﻣﮥ ﻣﺷرﻗت در ﺟوش ﯾﺎﻓت
ﻛر ﻟﺑﮭﺎت را
ای ﺑﮭﺎﻧﮫ ِﺷ ّ
از ﺗن ﺑﯽ ﺟﺎن و دل اﻓﻐﺎن ﺷﻧو
ﺷرح ﺑﻠﺑل ﮔو ،ﻛﮫ ﺷد از ﮔل ﺟدا
ﺑﺎ ﺧﯾﺎل و وھم ﻧﺑود ھوش ﻣﺎ
ﺗو ﻣﺷو ﻣﻧﻛر ،ﻛﮫ ﺣق ﺑس ﻗﺎدر اﺳت
ﻣﻧزل اﻧدر ﺟور و ،در اﺣﺳﺎن ﻣﻛن
ﺣﺎدﺛﺎن ﻣﯾرﻧد و ،ﺣﻘﺷﺎن وارث اﺳت
ﻋذر ﻣﺧدوﻣﯽ ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺑﺧواه
ﺟﺎن ﺟﺎن و ﺗﺎﺑش ﻣرﺟﺎن ﺗوﯾﯽ
در ﺻﺑوﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﯽ ﻣﻧﺻور ﺗو
ﺑﺎده ﻛﮫ ﺑود؟ ﺗﺎ طرب آرد ﻣرا
ﭼرخ در ﮔردش ،اﺳﯾر ھوش ﻣﺎﺳت
ﻗﺎﻟب از ﻣﺎ ھﺳت ﺷد ،ﻧﯽ ﻣﺎ از او
ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻛرده ﻗﺎﻟب را ﭼو ﻣوم
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺷد اﺣوال آن ﻣرد ﻧﻛو
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راﺳﺗﯽ ﻛن ،ای ﺗو ﻓﺧر راﺳﺗﺎن
آﺳﺗﺎن و ﺻدر در ﻣﻌﻧﯽ ﻛﺟﺎﺳت؟
ای رھﯾده ﺟﺎن ﺗو از ﻣﺎ و ﻣن
ﻣرد و زن ﭼون ﯾك ﺷود ،آن ﯾك ﺗوﯾﯽ
اﯾن ﻣن و ﻣﺎ ﺑﮭر آن ﺑر ﺳﺎﺧﺗﯽ
* ﺗﺎ ﺗو ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺗو ﯾﮏ ﺟوھر ﺷوی
ﺗﺎ ﻣن و ﺗوھﺎ ھﻣﮫ ﯾك ﺟﺎن ﺷوﻧد
اﯾن ھﻣﮫ ھﺳت و ﺑﯾﺎ ،ای اﻣر ﻛُن
ﭼﺷم ﺟﺳﻣﺎﻧﮫ ﺗواﻧد دﯾدﻧت
دل ﻛﮫ او ﺑﺳﺗﮥ ﻏم و ﺧﻧدﯾدن اﺳت
آﻧﻛﮫ او ﺑﺳﺗﮥ ﻏم و ﺧﻧده ﺑود
ﺑﺎغ ﺳﺑز ﻋﺷق ،ﻛﺎو ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎﺳت
ﻋﺎﺷﻘﯽ زﯾن ھر دو ﺣﺎﻟت ﺑرﺗر اﺳت
ِده زﻛﺎت روی ﺧوب ،ای ﺧوب رو
ﻛز ﻛرﺷﻣﮫ ﻏﻣزۀ ﻏﻣﺎزه ای
ﻣن ﺣﻼﻟش ﻛردم ار ﺧوﻧم ﺑرﯾﺧت
ﭼون ﮔرﯾزاﻧﯽ ز ﻧﺎﻟﮥ ﺧﺎﻛﯾﺎن
ای ﻛﮫ ھر ﺻﺑﺣﯽ ﻛﮫ از ﻣﺷرق ﺑﺗﺎﻓت
ﭼون ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯾدھﯽ ﺷﯾدات را ؟
ای ﺟﮭﺎن ﻛﮭﻧﮫ را ﺗو ﺟﺎن ﻧو
ﺷرح ﮔل ﺑﮕذار از ﺑﮭر ﺧدا
از ﻏم و ﺷﺎدی ﻧﺑﺎﺷد ﺟوش ﻣﺎ
ﺣﺎﻟت دﯾﮕر ﺑود ﻛﺎن ﻧﺎدر اﺳت
ﺗو ﻗﯾﺎس از ﺣﺎﻟت اﻧﺳﺎن ﻣﻛن
ﺟور و اﺣﺳﺎن ،رﻧﺞ و ﺷﺎدی ،ﺣﺎدث اﺳت
ﺻﺑﺢ ﺷد ای ﺻﺑﺢ را ﭘﺷت و ﭘﻧﺎه
ﻋذر ﺧواه ﻋﻘل ﻛل و ﺟﺎن ﺗوﯾﯽ
ﺗﺎﻓت ﻧور ﺻﺑﺢ و ﻣﺎ از ﻧور ﺗو
دادۀ ﺗو ﭼون ﭼﻧﯾن دارد ﻣرا
ﺑﺎده در ﺟوﺷش ،ﮔدای ﺟوش ﻣﺎﺳت
ﺑﺎده از ﻣﺎ ﻣﺳت ﺷد ،ﻧﯽ ﻣﺎ از او
ﻣﺎ ﭼو زﻧﺑورﯾم و ﻗﺎﻟﺑﮭﺎ ﭼو ﻣوم
ﺑس دراز اﺳت اﯾن ﺣدﯾث ﺧواﺟﮫ ﮔو
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 .95رﺟوع ﺑﮫ ﺣﻛﺎﯾت ﺧواﺟﮥ ﺗﺎﺟر
ﺻد ﭘراﻛﻧده ھﻣﯽ ﮔﻔت اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺧواﺟﮫ اﻧدر آﺗش و درد و ﺣﻧﯾن
ﮔﺎه ﺳودای ﺣﻘﯾﻘت ﮔﮫ ﻣﺟﺎز
ﮔﮫ ﺗﻧﺎﻗض ﮔﺎه ﻧﺎز و ﮔﮫ ﻧﯾﺎز
دﺳت را در ھر ﮔﯾﺎھﯽ ﻣﯽ زﻧد
ﻣرد ﻏرﻗﮫ ﮔﺷﺗﮫ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد
دﺳت و ﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ زﻧد از ﺑﯾم ﺳر
ﺗﺎ ﻛداﻣش دﺳت ﮔﯾرد در ﺧطر

ﻛوﺷش ﺑﯾﮭوده ﺑﮫ از ﺧﻔﺗﮕﯽ
ﻧﺎﻟﮫ از وی طرﻓﮫ ﻛﺎو ﺑﯾﻣﺎر ﻧﯾﺳت
ﻛُ ﱠل ْﯾو ٍم ھ َُو ِﻓﯽ ﺷَﺄ ْ ٍن ای ﭘﺳر
ﺗﺎ دم آﺧر دﻣﯽ ﻓﺎرغ ﻣﺑﺎش
ﻛﮫ ﻋﻧﺎﯾت ﺑﺎ ﺗو ﺻﺎﺣب ﺳر ﺑود
ﮔوش و ﭼﺷم ﺷﺎه ﺟﺎن ﺑر روزن اﺳت
ﻗﺻﮫ طوطﯽ و ﺧواﺟﮫ ﺑﺎزﮔو
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دوﺳت دارد ﯾﺎر اﯾن آﺷﻔﺗﮕﯽ
آن ﻛﮫ او ﺷﺎه اﺳت او ﺑﯽ ﻛﺎر ﻧﯾﺳت
ﺑﮭر اﯾن ﻓرﻣود رﺣﻣﺎن ای ﭘﺳر
اﻧدر اﯾن ره ﻣﯽ ﺗراش و ﻣﯽ ﺧراش
ﺗﺎ دم آﺧر دﻣﯽ آﺧر ﺑود
ھر ﮐﮫ ﻣﯽ ﻛوﺷد اﮔر ﻣرد و زن اﺳت
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ای ﻋﻣو
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 .96ﺑرون اﻧداﺧﺗن ﻣرد ﺗﺎﺟر طوطﯽ را از ﻗﻔس و ﭘرﯾدن طوطﯽ ﻣرده
طوطﯾك ﭘرﯾد ﺗﺎ ﺷﺎخ ﺑﻠﻧد
ﺑﻌد از آﻧش از ﻗﻔس ﺑﯾرون ﻓﮑﻧد
ﻛﺎﻓﺗﺎب از ﭼرخ ﺗرﻛﯽ ﺗﺎز ﻛرد
طوطﯽ ﻣرده ﭼﻧﺎن ﭘرواز ﻛرد
ﺑﯽ ﺧﺑر ﻧﺎﮔﮫ ﺑدﯾد اﺳرار ﻣرغ
ﺧواﺟﮫ ﺣﯾران ﮔﺷت اﻧدر ﻛﺎر ﻣرغ
از ﺑﯾﺎن ﺣﺎل ﺧودﻣﺎن ده ﻧﺻﯾب
روی ﺑﺎﻻ ﻛرد و ﮔﻔت ای ﻋﻧدﻟﯾب
ﭼﺷم ﻣﺎ از ﻣﮑر ﺧود ﺑردوﺧﺗﯽ
او ﭼﮫ ﻛرد آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺗو آﻣوﺧﺗﯽ
ﺳوﺧﺗﯽ ﻣﺎ را و ﺧود اﻓروﺧﺗﯽ
ﺳﺎﺧﺗﯽ ﻣﮑری و ﻣﺎ را ﺳوﺧﺗﯽ
ﻛﮫ رھﺎ ﻛن ﻧطق و آواز و ﮔﺷﺎد
ﮔﻔت طوطﯽ ﻛو ﺑﮫ ﻓﻌﻠم ﭘﻧد داد
ﺧوﯾش او ﻣرده ﭘﯽ اﯾن ﭘﻧد ﻛرد
زاﻧﻛﮫ آوازت ﺗرا در ﺑﻧد ﻛرد
ﻣرده ﺷو ﭼون ﻣن ﻛﮫ ﺗﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻼص
ﯾﻌﻧﯽ ای ﻣطرب ﺷده ﺑﺎ ﻋﺎم و ﺧﺎص
ﻏﻧﭼﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻛودﻛﺎﻧت ﺑر ﻛﻧﻧد
داﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣرﻏﻛﺎﻧت ﺑر ﭼﻧﻧد
ﻏﻧﭼﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻛن ،ﮔﯾﺎه ﺑﺎم ﺷو
داﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻛن ،ﺑﻛﻠﯽ دام ﺷو
ﺻد ﻗﺿﺎی ﺑد ﺳوی او رو ﻧﮭﺎد
ھر ﻛﮫ داد او ﺣﺳن ﺧود را در ﻣزاد
ﺑر ﺳرش رﯾزد ،ﭼو آب از ﻣﺷﻛﮭﺎ
ﭼﺷﻣﮭﺎ و ﺧﺷﻣﮭﺎ و رﺷﻛﮭﺎ
دوﺳﺗﺎن ھم روزﮔﺎرش ﻣﯾﺑرﻧد
دﺷﻣﻧﺎن او را ز ﻏﯾرت ﻣﯽ درﻧد
او ﭼﮫ داﻧد ﻗﯾﻣت اﯾن روزﮔﺎر؟
آﻧﻛﮫ ﻏﺎﻓل ﺑود از ﻛﺷت ﺑﮭﺎر
ﻛﺎو ھزاران ﻟطف ﺑر ارواح رﯾﺧت
در ﭘﻧﺎه ﻟطف ﺣق ﺑﺎﯾد ﮔرﯾﺧت
آب و آﺗش ﻣر ﺗرا ﮔردد ﺳﭘﺎه
ﺗﺎ ﭘﻧﺎھﯽ ﯾﺎﺑﯽ ،آﻧﮕﮫ ﭼﮫ ﭘﻧﺎه؟
ﻧﯽ ﺑر اﻋداﺷﺎن ﺑﮫ ﻛﯾن ﻗﮭﺎر ﺷد؟
ﻧوح و ﻣوﺳﯽ را ﻧﮫ درﯾﺎ ﯾﺎر ﺷد؟
ﺗﺎ ﺑر آورد از دل ﻧﻣرود دود
آﺗش اﺑراھﯾم را ﻧﯽ ﻗﻠﻌﮫ ﺑود؟
ﻗﺎﺻداﻧش را ﺑﮫ زﺧم ﺳﻧﮓ راﻧد
ﻛوه ﯾﺣﯾﯽ را ﻧﮫ ﺳوی ﺧوﯾش ﺧواﻧد؟
ﺗﺎ ﭘﻧﺎھت ﺑﺎﺷم از ﺷﻣﺷﯾر ﺗﯾز
ﮔﻔت ای ﯾﺣﯾﯽ ﺑﯾﺎ در ﻣن ﮔرﯾز
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 .97وداع ﻛردن طوطﯽ ﺧواﺟﮫ را و ﭘرﯾدن
ﺑﻌد از آن ﮔﻔﺗش ﺳﻼ ُم اﻟﻔراق
ﯾك دو ﭘﻧدش داد طوطﯽ ﺑﯽ ﻧﻔﺎق
ﮐردی آزادم ز ﻗﯾد و ﻣظﻠﻣت
* اﻟوداع ای ﺧواﺟﮫ ﮐردی ﻣرﺣﻣت
ھم ﺷوی آزاد روزی ھﻣﭼو ﻣن
* اﻟوداع ای ﺧواﺟﮫ رﻓﺗم ﺗﺎ وطن
ﻣر ﻣرا اﻛﻧون ﻧﻣودی راه ﻧو
ﺧواﺟﮫ ﮔﻔﺗش ﻓﯽ أﻣﺎن ﷲ ﺑرو
ﺑﻌد ﺷدت از ﻓرج دل ﮔﺷﺗﮫ ﺷﺎد
* ﺳوی ھﻧدﺳﺗﺎن اﺻﻠﯽ رو ﻧﮭﺎد
راه او ﮔﯾرم ﻛﮫ اﯾن ره روﺷن اﺳت
ﺧواﺟﮫ ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔت ﻛﺎﯾن ﭘﻧد ﻣن اﺳت
ﺟﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﻛﮫ ﻧﯾﻛو ﭘﯽ ﺑود
ﺟﺎن ﻣن ﻛﻣﺗر ز طوطﯽ ﻛﯽ ﺑود
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 .98در ﺑﯾﺎن ﻣﺿرت ﺗﻌظﯾم ﺧﻠق و اﻧﮕﺷت ﻧﻣﺎ ﺷدن
در ﻓرﯾب داﺧﻼن و ﺧﺎرﺟﺎن
ﺗن ﻗﻔس ﺷﻛل اﺳت ،زان ﺷد ﺧﺎر ﺟﺎن
و آﻧش ﮔوﯾد ﻧﯽ ،ﻣﻧم اﻧﺑﺎز ﺗو
اﯾﻧش ﮔوﯾد :ﻣن ﺷوم ھم راز ﺗو
در ﮐﻣﺎل و ،ﻓﺿل و ،در اﺣﺳﺎن و ﺟود
اﯾﻧش ﮔوﯾد :ﻧﯾﺳت ﭼون ﺗو در وﺟود
ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎﻣﺎن ،طﻔﯾل ﺟﺎن ﺗوﺳت
آﻧش ﮔوﯾد :ھر دو ﻋﺎﻟم آن ﺗوﺳت
اﯾﻧش ﮔوﯾد ،ﮔﺎه ﻧوش و ﻣرھﻣﯽ
آﻧش ﺧواﻧد ،ﮔﺎه ﻋﯾش و ﺧرﻣﯽ
ت ﺧوﯾش
ت ﺧوﯾش
از ﺗﻛﺑر ﻣﯾرود از دﺳ ِ
او ﭼو ﺑﯾﻧد ﺧﻠق را ﺳر ﻣﺳ ِ
ب ﺟو
او ﻧداﻧد ﻛﮫ ھزاران را ﭼو او
دﯾو اﻓﻛﻧدﺳت ،اﻧدر آ ِ
ﻛﻣﺗرش ﺧور ،ﻛﺎن ﭘ ُر آﺗش ﻟﻘﻣﮫ ای ﺳت
ﻟطف و ﺳﺎﻟوس ﺟﮭﺎن ،ﺧوش ﻟﻘﻣﮫ ای ﺳت
دود او ظﺎھر ﺷود ﭘﺎﯾﺎن ﻛﺎر
آﺗﺷش ﭘﻧﮭﺎن و ،ذوﻗش آﺷﻛﺎر
از طﻣﻊ ﻣﯽ ﮔوﯾد او ،ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑَرم
ﺗو ﻣﮕو ،آن ﻣدح را ﻣن ﻛﯽ َﺧ َرم؟
روزھﺎ ﺳوزد دﻟت ز آن ﺳوزھﺎ
ﻣﺎدﺣت ،ﮔر َھﺟو ﮔوﯾد ﺑر ﻣﻼ
ﻛﺎن طﻣﻊ ﻛﮫ داﺷت ،از ﺗو ﺷد زﯾﺎن
ﮔر ﭼﮫ داﻧﯽ ،ﻛﺎو ز ﺣرﻣﺎن ﮔﻔت آن
در ﻣدﯾﺢ ،اﯾن ﺣﺎﻟﺗت ھﺳت آزﻣون
آن اﺛر ﻣﯾﻣﺎﻧدت در اﻧدرون
ﻣﺎﯾﮥ ﻛﺑر وِ ،ﺧداع ﺟﺎن ﺷود
آن اﺛر ھم روزھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑود
ﺑَد ﻧﻣﺎﯾد ،زآن ﻛﮫ ﺗﻠﺦ اﻓﺗد ﻗدح
ﻟﯾﮏ ﻧﻧﻣﺎﯾد ،ﭼو ﺷﯾرﯾن اﺳت ﻣدح
ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾری ﺷورش و رﻧﺞ اﻧدری
ھﻣﭼو ﻣطﺑوخ اﺳت وَ ،ﺣب ﻛﺎن را ﺧوری
اﯾن اﺛر ﭼون آن ،ﻧﻣﯽ ﭘﺎﯾد ھﻣﯽ
ور ﺧوری ﺣﻠوا ،ﺑود ذوﻗش دﻣﯽ
ھر ﺿدی را ﺗو ،ﺑﮫ ﺿد آن ﺑدان
ﭼون ﻧﻣﯽ ﭘﺎﯾد ،ھﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻧﮭﺎن
ﺑﻌد ﭼﻧدی د ُ ﱠﻣل آرد ،ﻧﯾش ﺟو
ﭼون ﺷﻛر ،ﻣﺎﻧد ﻧﮭﺎن ﺗﺎﺛﯾر او
اﻧدرون ﺷد ﭘﺎک ز اﺧﻼط ﮐﺛﯾف
ور َﺣب و ﻣطﺑوخ ﺧوردی ،ای ظرﯾف
ﻛن ذﻟﯾ َل اﻟﻧﻔس ھوﻧﺎ ﻻ ﺗﺳد
ﻧﻔس از ﺑس ﻣدﺣﮭﺎ ﻓرﻋون ﺷد
زﺧم ﻛش ،ﭼون ﮔوی ﺷو ،ﭼوﮔﺎن ﻣﺑﺎش
ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑﻧده ﺷو ،ﺳﻠطﺎن ﻣﺑﺎش
از ﺗو آﯾد آن ﺣرﯾﻔﺎن را ﻣﻼل
ور ﻧﮫ ﭼون ﻟطﻔت ﻧﻣﺎﻧد ،وﯾن ﺟﻣﺎل
ﭼون ﺑﺑﯾﻧﻧدت ،ﺑﮕوﯾﻧدت ﻛﮫ دﯾو
آن ﺟﻣﺎﻋت ،ﻛت ھﻣﯽ دادﻧد رﯾو
ﻣرده ای از ﮔور ﺧود ﺑر ﻛرد ﺳر
ﺟﻣﻠﮫ ﮔوﯾﻧدت ،ﭼو ﺑﯾﻧﻧدت ﺑﮫ در
ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺳﺎﻟوس در داﻣش ﻛﻧﻧد
ھﻣﭼو اﻣرد ﻛﮫ ،ﺧدا ،ﻧﺎﻣش ﻛﻧﻧد
دﯾو را ﻧﻧﮓ آﯾد از ﺗﻔﺗﯾش او
رﯾش او
ﭼون ﺑﮫ ﺑد ﻧﺎﻣﯽ ﺑرآﻣد ِ
ﺳوی ﺗو ﻧﺎﯾد ،ﻛﮫ از دﯾوی ﺑَﺗر
دﯾو ﺳوی آدﻣﯽ ﺷد ﺑﮭر ﺷر
ﻣﯽ دوﯾد و ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧﯾد او ﻣﯽ ات
ﺗﺎ ﺗو ﺑودی آدﻣﯽ ،دﯾو از ﭘﯽ ات
ﻣﯽ ﮔرﯾزد از ﺗو دﯾو ،ای ﻧﺎﺑﻛﺎر
ﭼون ﺷدی در ﺧوی دﯾوی اﺳﺗوار
ﭼون ﭼﻧﯾن ﮔﺷﺗﯽ ،ز ﺗو ﺑﮕرﯾﺧت او
آﻧﻛﮫ اﻧدر داﻣﻧت آوﯾﺧت او
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 .99در ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺳﯾر آﯾﮫ ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﻛﺎن و ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺎء ﻟم ﯾﮑن
ﺑﯽ ﻋﻧﺎﯾﺎت ﺧدا ھﯾﭼﯾم ھﯾﭻ
اﯾن ھﻣﮫ ﮔﻔﺗﯾم ،ﻟﯾك اﻧدر ﺑﺳﯾﭻ
ﮔر َﻣﻠك ﺑﺎﺷد ،ﺳﯾﺎه اﺳﺗش ورق
ﺑﯽ ﻋﻧﺎﯾﺎت ﺣق و ،ﺧﺎﺻﺎن ﺣق
واﻗﻔﯽ ﺑر ﺣﺎل ﺑﯾرون و درون
ای ﺧدا ،ای ﻗﺎدر ﺑﯾﭼﻧد و ﭼون
ﺑﺎ ﺗو ﯾﺎد ھﯾﭻ ﻛس ﻧﺑود روا
ای ﺧدا ،ای ﻓﺿل ﺗو ﺣﺎﺟت روا
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ﺗﺎ ﺑدﯾن ،ﺑس ﻋﯾب ﻣﺎ ﭘوﺷﯾده ای
اﯾن ﻗدر ارﺷﺎد ﺗو ﺑﺧﺷﯾده ای
ﻣﺗﺻل ﮔردان ﺑﮫ درﯾﺎھﺎی ﺧوﯾش
ﻗطره ای داﻧش ﻛﮫ ﺑﺧﺷﯾدی ز ﭘﯾش
وارھﺎﻧش از ھوا ،وز ﺧﺎك ﺗن
ﻗطره ای ﻋﻠم اﺳت اﻧدر ﺟﺎن ﻣن
ﭘﯾش از آن ،ﻛﺎن ﺑﺎدھﺎ ﻧﺷﻔش ﻛﻧﻧد
ﭘﯾش از آن ،ﻛﺎﯾن ﺧﺎﻛﮭﺎ ﺧﺳﻔش ﻛﻧﻧد
ﻛش از اﯾﺷﺎن واﺳﺗﺎﻧﯽ ،واﺧری
ﮔر ﭼﮫ ﭼون ﻧﺷﻔش ﻛﻧد ﺗو ﻗﺎدری
از ﺧزﯾﻧﮥ ﻗدرت ﺗو ﻛﯽ ﮔرﯾﺧت ؟
ﻗطره ای ﻛﺎن در ھوا ﺷد ﯾﺎ ﻛﮫ رﯾﺧت
ﭼون ﺑﺧواﻧﯾش ،او ﻛﻧد از ﺳر ﻗدم
ﮔر در آﯾد ،در ﻋدم ،ﯾﺎ ﺻد ﻋدم
ﺑﺎزﺷﺎن ﺣﻛم ﺗو ﺑﯾرون ﻣﯽ ﻛﺷد
ﺻد ھزاران ﺿد ،ﺿد را ﻣﯽ ﻛُﺷد
ھﺳت ،ﯾﺎ رب ،ﻛﺎروان در ﻛﺎروان
از ﻋدﻣﮭﺎ ﺳوی ھﺳﺗﯽ ھر زﻣﺎن
ﻧﯾﺳت ﮔردد ﺟﻣﻠﮫ ،در ﺑﺣر ﻧﻐول
ﺧﺎﺻﮫ ھر ﺷب ﺟﻣﻠﮫ اﻓﻛﺎر و ﻋﻘول
ﺑر زﻧﻧد از ﺑﺣر ﺳر ،ﭼون ﻣﺎھﯾﺎن
ﺑﺎز وﻗت ﺻﺑﺢ آن ﷲ ﯾﺎن
از ھزﯾﻣت رﻓﺗﮫ در درﯾﺎی ﻣرگ
در ﺧزان ﺑﯾن ﺻد ھزاران ﺷﺎخ و ﺑرگ
در ﮔﻠﺳﺗﺎن ﻧوﺣﮫ ﻛرده ﺑر ﺧﺿر
زاغ ﭘوﺷﯾده ﺳﯾﮫ ،ﭼون ﻧوﺣﮫ ﮔر
ﻣر ﻋدم را ،ﻛﺎﻧﭼﮫ ﺧوردی ﺑﺎز ده
ﺑﺎز ﻓرﻣﺎن آﯾد از ﺳﺎﻻر ِده
از ﻧﺑﺎت و ،دارو و ،ﺑرگ و ﮔﯾﺎه
آﻧﭼﮫ ﺧوردی وآده ،ای ﻣرگ ﺳﯾﺎه
ﺑﺎ ﺧود آی و ،ﻏرق ﺑﺣر ﻧور ﺷو
* ای ﺑرادر ،ﯾﮏ دم از ﺧود دور ﺷو
دم ﺑﮫ دم در ﺗو ﺧزان اﺳت و ﺑﮭﺎر
ای ﺑرادر ،ﻋﻘل ﯾك دم ﺑﺎ ﺧود آر
ﭘر ز ﻏﻧﭼﮥ َورد و ،ﺳرو و ﯾﺎﺳﻣﯾن
ﺗر و ﺗﺎزه ﺑﯾن
ﺑﺎغ دل را ،ﺳﺑز و ّ
ز اﻧﺑﮭﯽ ﮔل ،ﻧﮭﺎن ﺻﺣرا و ﻛﺎخ
ز اﻧﺑﮭﯽ ﺑرگ ،ﭘﻧﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﺷﺎخ
ﺑوی آن ﮔﻠزار و ،ﺳرو و ﺳﻧﺑل اﺳت
اﯾن ﺳﺧﻧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ از ﻋﻘل ﻛُل اﺳت
ﺟوش ُﻣل دﯾدی ﻛﮫ آن ﺟﺎ ُﻣل ﻧﺑود؟
ﺑوی ﮔل دﯾدی ﻛﮫ آن ﺟﺎ ﮔل ﻧﺑود؟
ﻣﯽ ﺑرد ﺗﺎ ُﺧﻠد و ﻛوﺛر ،ﻣر ﺗو را
ﺑو ،ﻗﻼووز اﺳت و ،رھﺑر ﻣر ﺗو را
ﺷد ز ﺑوﯾﯽ دﯾدۀ ﯾﻌﻘوب ﺑﺎز
ﺑو دوای ﭼﺷم ﺑﺎﺷد ،ﻧور ﺳﺎز
ﺑوی ﯾوﺳف ،دﯾده را ﯾﺎری ﻛﻧد
ﺑوی ﺑد ،ﻣر دﯾده را ﺗﺎری ﻛﻧد
ھﻣﭼو او ،ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ و آﺷوب ﺑﺎش
ﺗو ﻛﮫ ﯾوﺳف ﻧﯾﺳﺗﯽ ﯾﻌﻘوب ﺑﺎش
ﭼون ﻧﮫ ای ﻟﯾﻠﯽ ،ﭼو ﻣﺟﻧون ﮔرد ﻓﺎش
ﭼون ﺗو ﺷﯾرﯾن ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓرھﺎد ﺑﺎش
 .100در ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺳﯾر ﻗول ﺣﮑﯾم ﺳﻧﺎﺋﯽ ﻗدس ﺳره در اﯾن اﺑﯾﺎت
ﻧﺎز را روﺋﯽ ﺑﺑﺎﯾد ھﻣﭼو ورد  ---ﭼون ﻧداری ﮔرد ﺑدﺧوﺋﯽ ﻣﮕرد
زﺷت ﺑﺎﺷد روی ﻧﺎزﯾﺑﺎ و ﻧﺎز  --------ﺳﺧت آﯾد ﭼﺷم ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ و درد
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ در ﺗن ﻛﮭﻧﮫ ﻧوی
ﺑﺷﻧو اﯾن ﭘﻧد از ﺣﻛﯾم ﻏزﻧوی
ﺗﺎ ﺑﮑل ﺑﯾرون ﺷوی از آب و ﮔل
* اﯾن رﺑﺎﻋﯽ را ﺷﻧو از ﺟﺎن و دل
ھوش را ﺟﺎن ﺳﺎز و ﺟﺎن را ﮔوش ﮐن
* ﭘﻧد او را از دل و ﺟﺎن ﮔوش ﮐن
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت اﯾن ﭘﻧد ،ﻧﯾﮑو ﯾﺎد ﮔﯾر
* آن ﺣﮑﯾم ﻏزﻧوی ﺷﯾﺦ ﮐﺑﯾر
ﺟز ﻧﯾﺎز و ،آه ﯾﻌﻘوﺑﯽ ﻣﻛن
ﭘﯾش ﯾوﺳف ،ﻧﺎزش و ﺧوﺑﯽ ﻣﻛن
در ﻧﯾﺎز و ﻓﻘر ﺧود را ﻣرده ﺳﺎز
ﻣﻌﻧﯽ ﻣردن ز طوطﯽ ،ﺑ ُد ﻧﯾﺎز
ھﻣﭼو ﺧوﯾﺷت ،ﺧوب و ﻓرﺧﻧده ﻛﻧد
ﺗﺎ دم ﻋﯾﺳﯽ ﺗو را زﻧده ﻛﻧد
ﺧﺎك ﺷو ،ﺗﺎ ﮔل ﺑروﺋﯽ ،رﻧﮓ رﻧﮓ
از ﺑﮭﺎران ﻛﯽ ﺷود ﺳر ﺳﺑز ﺳﻧﮓ؟
آزﻣون را ،ﯾك زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎك ﺑﺎش
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗو ﺳﻧﮓ ﺑودی دل ﺧراش

 .101داﺳﺗﺎن ﭘﯾر ﭼﻧﮕﯽ ﻛﮫ در ﻋﮭد ﻋﻣر از ﺑﮭر ﺧدا روز ﺑﯽ ﻧواﯾﯽ ﭼﻧﮓ زد ﻣﯾﺎن ﮔورﺳﺗﺎن
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺗﺎن
* در ﺑﯾﺎن اﯾن ﺷﻧو ﯾﮏ داﺳﺗﺎن
101.1
ﺑود ﭼﻧﮕﯽ ﻣطرﺑﯽ ﺑﺎ ﻛر و ﻓر
آن ﺷﻧﯾد ﺳﺗﯽ ﻛﮫ در ﻋﮭد ﻋﻣر
101.2
ﯾك طرب ز آواز ﺧوﺑش ﺻد ﺷدی
ﺑﻠﺑل از آواز او ﺑﯾﺧود ﺷدی
101.3
وز ﻧوای او ﻗﯾﺎﻣت ﺧﺎﺳﺗﯽ
ﻣﺟﻠس و ﻣﺟﻣﻊ دﻣش آراﺳﺗﯽ
101.4
ﻣردﮔﺎن را ﺟﺎن در آرد در ﺑدن
ھﻣﭼو اﺳراﻓﯾل ﻛﺎوازش ﺑﮫ ﻓن
101.5
ﺑرﺳﺗﯽ ﻓﯾل را
ﯾﺎرﺳﺎﯾل ﺑود اﺳراﻓﯾل را
101.6
از ﺳﻣﺎﻋش ﭘر ُ
ﺟﺎن ﭘراﻧدی ﺳوی ﺑﺳﺗﺎن ﺧدا
* ﯾﺎ ﭼو داود از ﺧوﺷﯽ ﻧﻐﻣﮭﺎ
101.7
ﺟﺎن دھد ﭘوﺳﯾدۀ ﺻد ﺳﺎﻟﮫ را
ﺳﺎزد اﺳراﻓﯾل روزی ﻧﺎﻟﮫ را
101.8
طﺎﻟﺑﺎن را ز آن ﺣﯾﺎت ﺑﯽ ﺑﮭﺎﺳت
اوﻟﯾﺎ را در درون ھم ﻧﻐﻣﮫ ھﺎﺳت
101.9
ﻛز ﺳﺧﻧﮭﺎ ﮔوش ﺣس ،ﺑﺎﺷد ﻧﺟس
 101.10ﻧﺷﻧود آن ﻧﻐﻣﮫ ھﺎ را ﮔوش ﺣس
ﻛﺎو ﺑود ز اﺳرار ﭘرﯾﺎن اﻋﺟﻣﯽ
 101.11ﻧﺷﻧود ﻧﻐﻣﮥ ﭘری را آدﻣﯽ
ﻧﻐﻣﮥ دل ﺑرﺗر از ھر دو دم اﺳت
 101.12ﮔر ﭼﮫ ھم ﻧﻐﻣﮥ ﭘری زﯾن ﻋﺎﻟم اﺳت
ھر دو در زﻧدان اﯾن ﻧﺎداﻧﯽ اﻧد
 101.13ﻛﮫ ﭘری و آدﻣﯽ زﻧداﻧﯽ اﻧد
ﺗﺳﺗطﯾﻌوا ﺗﻧﻔذوا را ﺑﺎز دان
 101.14ﻣﻌﺷر اﻟﺟن ،ﺳورۀ رﺣﻣﺎن ﺑﺧوان
ﺳر ﭘرﯾﺎن ﻣﮭﺗدی
 * 101.15ﺳورة اﻟرﺣﻣن ﺑﺧوان ای ﻣﺑﺗدی
ﺗﺎ ﺷوی ﺑر ّ
ﮔرددت روﺷن ﭼو ﺟوﺋﯽ رھﺑری
 * 101.16ﮐﺎر اﯾﺷﺎﻧﺳت زآن ﺳوی ﭘری
اوﻻ ﮔوﯾد ،ﻛﮫ ای اﺟزای ﻻ
 101.17ﻧﻐﻣﮫ ھﺎی اﻧدرون اوﻟﯾﺎ
وﯾن ﺧﯾﺎل و وھم ،ﯾك ﺳو اﻓﻛﻧﯾد
 101.18ھﯾن ز ﻻی ﻧﻔﯽ ،ﺳرھﺎ ﺑر زﻧﯾد
ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯾﺗﺎن ﻧروﺋﯾد و ﻧزاد؟
 101.19ای ھﻣﮫ ﭘوﺳﯾده در ﻛون و ﻓﺳﺎد
ﺟﺎﻧﮭﺎ ﺳر ﺑر زﻧﻧد از دﺧﻣﮫ ھﺎ
 101.20ﮔر ﺑﮕوﯾم ﺷﻣﮫ ای ز آن زﺧﻣﮫ ھﺎ
ﻟﯾك ﻧﻘل آن ﺑﮫ ﺗو دﺳﺗور ﻧﯾﺳت
 101.21ﮔوش را ﻧزدﯾك ﻛن ،ﻛﺎن دور ﻧﯾﺳت
ﻣرده را ز ﯾﺷﺎن ﺣﯾﺎت اﺳت و ﻧﻣﺎ
 101.22ھﯾن ﻛﮫ اﺳراﻓﯾل وﻗت اﻧد اوﻟﯾﺎ
ﺑر ﺟﮭد ز آوازﺷﺎن اﻧدر ﻛﻔن
 101.23ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻣرده اﻧدر ﮔور ﺗن
زﻧده ﻛردن ﻛﺎر آواز ﺧداﺳت
 101.24ﮔوﯾد اﯾن آواز ،ز آواھﺎ ﺟداﺳت
از طرب ﮔوﯾﻧد ﭼون ﺑﺎ ره ﺷوﻧد
 * 101.25ﭼون ﺑﺻورت اوﻟﯾﺎ آﮔﮫ ﺷوﻧد
ﺑﺎﻧﮓ ﺣق آﻣد ،ھﻣﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﯾم
 101.26ﻣﺎ ﺑﻣردﯾم و ﺑﻛﻠﯽ ﻛﺎﺳﺗﯾم
آن دھد ﻛو داد ﻣرﯾم را ز ﺟﯾب
 101.27ﺑﺎﻧﮓ ﺣق اﻧدر ﺣﺟﺎب و ﺑﯽ ﺣﺟﯾب
ﺑﺎز ﮔردﯾد از ﻋدم ،ز آواز دوﺳت
 101.28ای ﻓﻧﺎﺗﺎن ﻧﯾﺳت ﻛرده زﯾر ﭘوﺳت
ﮔر ﭼﮫ از ﺣﻠﻘوم ﻋﺑد ﷲ ﺑود
 101.29ﻣطﻠق آن آواز ﺧود از ﺷﮫ ﺑود
ﻣن ﺣواس و ،ﻣن رﺿﺎ و ،ﺧﺷم ﺗو
 101.30ﮔﻔﺗﮫ او را ،ﻣن زﺑﺎن و ﭼﺷم ِ ﺗو
102.1
102.2
102.3
102.4
102.5
102.6

 .102در ﺑﯾﺎن ﺗﻔﺳﯾر ﻣن ﮐﺎن ˆ ﮐﺎن ﷲ ﻟﮫ و ﺑﯾﺎن آن
ِﺳر ﺗوﯾﯽ ﭼﮫ؟ ﺟﺎی ﺻﺎﺣب ﺳر ﺗوﯾﯽ
رو ﻛﮫ ﺑﯽ ﯾﺳﻣﻊ و ﺑﯽ ﯾﺑﺻر ﺗوﯾﯽ
ﺣق ﺗو را ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ "ﻛﺎن ﷲ ﻟﮫ"
ﭼون ﺷدی "ﻣن ﻛﺎن  "ªاز وﻟﮫ
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾم ،آﻓﺗﺎب روﺷﻧم
ﮔﮫ ﺗوﺋﯽ ،ﮔوﯾم ﺗو را ،ﮔﺎھﯽ ﻣﻧم
ﺣل ﺷد آن ﺟﺎ ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺎﻟﻣﯽ
ھر ﻛﺟﺎ ﺗﺎﺑم ز ِﻣﺷﻛﺎﺗت دﻣﯽ
از ﻓروغ ﻣﺎ ﺷود ،ﺷﻣس اﻟﺿﺣﯽ
ھر ﮐﺟﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻣد ﻧﺎﺳزا
از دم ﻣﺎ ﮔردد آن ظﻠﻣت ﭼو ﭼﺎﺷت
ظﻠﻣﺗﯽ را ﻛﺎﻓﺗﺎﺑش ﺑر ﻧداﺷت

دﯾﮕران را ز آدم اﺳﻣﺎ ﻣﯾﮕﺷود
ﮐﺎﯾن ﺳﺑو را ھم ﻣدد ﺑﺎﺷد زﺟو
ﻧور ﻣﮫ ھم زآﻓﺗﺎﺑﺳت ای ﭘﺳر
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ،ﮐﮫ اﺻﺣﺎﺑﯽ ﻧﺟوم
ﺧواه از ُﺧم ﮔﯾر ﻣﯽ ،ﺧواه از ﻛدو
ﻧﯽ ﭼو ﺗو ،ﺷﺎد آن ﻛدوی ﻧﯾك ﺑﺧت
و اﻟذی ﯾﺑﺻر ﻟﻣن وﺟﮭﯽ رأی
ھر ﻛﮫ دﯾد آن را ،ﯾﻘﯾن آن ﺷﻣﻊ دﯾد
دﯾدن آﺧر ،ﻟﻘﺎی اﺻل ﺷد
ھﯾﭻ ﻓرﻗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺧواه از ﺷﻣﻊ ،دان
ﺧواه از ﻧور ﭘﺳﯾن ،ﻓرﻗﯽ ﻣدان
ﺧواه ﺑﯾن ﻧورش ز ﺷﻣﻊ ﻏﺎﺑرﯾن

102.7
102.8
102.9
102.10
102.11
102.12
102.13
102.14
102.15
102.16
102.17
102.18

آدﻣﯽ را او ﺑﮫ ﺧوﯾش اﺳﻣﺎ ﻧﻣود
آب ،ﺧواه از ﺟو ﺑﺟو ،ﺧواه از ﺳﺑو
ﻧور ،ﺧواه از ﻣﮫ طﻠب ،ﺧواھﯽ ز َﺧور
ﻣﻘﺗﺑس ﺷو زود ،ﭼون ﯾﺎﺑﯽ ﻧﺟوم
ﺧواه ز آدم ﮔﯾر ﻧورش ،ﺧواه از او
ﻛﺎﯾن ﻛدو ،ﺑﺎ ﺧم ﺑﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ﺳﺧت
ﮔﻔت طوﺑﯽ ﻣن رآﻧﯽ ﻣﺻطﻔﺎ
ﭼون ﭼراﻏﯽ ﻧور ﺷﻣﻌﯽ را ﻛﺷﯾد
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎ ﺻد ﭼراغ ار ﻧﻘل ﺷد
ﺧواه از ﻧور ﭘﺳﯾن ﺑﺳﺗﺎن ﺗو آن
* ﺧواه ﻧور از اوﻟﯾن ﺑﺳﺗﺎن ﺑﺟﺎن
ﺧواه ﺑﯾن ﻧور از ﭼراغ آﺧرﯾن

103.1
103.2
103.3
103.4
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103.6
103.7
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103.10
103.11
103.12
103.13
103.14
103.15
103.16
103.17
103.18
103.19
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103.25

 .103در ﺑﯾﺎن اﯾن ﺣدﯾث ﻛﮫ إن ﻟرﺑﻛم ﻓﯽ أﯾﺎم دھرﻛم ﻧﻔﺣﺎت أﻻ ﻓﺗﻌرﺿوا ﻟﮭﺎ
اﻧدر اﯾن اﯾﺎم ﻣﯽ آرد ﺳﺑق
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ﻧﻔﺣﺗﮭﺎی ﺣق
در رﺑﺎﺋﯾد اﯾن ﭼﻧﯾن ﻧﻔﺣﺎت را
ﮔوش و ھش دارﯾد اﯾن اوﻗﺎت را
ھر ﻛﮫ را ﻣﯾﺧواﺳت ﺟﺎن ﺑﺧﺷﯾد و رﻓت
ﻧﻔﺣﮫ ای آﻣد ،ﺷﻣﺎ را دﯾد و رﻓت
ﺗﺎ از اﯾن ھم واﻧﻣﺎﻧﯽ ،ﺧواﺟﮫ ﺗﺎش
ﻧﻔﺣﮥ دﯾﮕر رﺳﯾد ،آﮔﺎه ﺑﺎش
ﺟﺎن ﻣرده ﯾﺎﻓت از وی ﺟﻧﺑﺷﯽ
ﺟﺎن آﺗش ﯾﺎﻓت زآن آﺗش ﮐﺷﯽ
ﻣرده ﭘوﺷﯾد از ﺑﻘﺎی او ﻗﺑﺎ
ﺟﺎن ﻧﺎری ﯾﺎﻓت ،از وی اﻧطﻔﺎ
ھﻣﭼو ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺧﻠﻘﺎن ﻧﯾﺳت اﯾن
ﺗﺎزﮔﯽ و ﺟﻧﺑش طوﺑﯽ اﺳت اﯾن
زھره ھﺎﺷﺎن آب ﮔردد در زﻣﺎن
ﮔر در اﻓﺗد در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
ﺑﺎز ﺧوان "ﻓَﺄَﺑَﯾ َْن أَن ﯾَ ْﺣ ِﻣ ْﻠﻧَ َﮭﺎ"
ﺧود ز ﺑﯾم اﯾن دم ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎ
ﮔرﻧﮫ از ﺑﯾﻣش دل ﻛﮫ ﺧون ﺷدی؟
َﻘن ِﻣ ْﻧﮭﺎ ﭼون ﺑُدی؟
ور ﻧﮫ ﺧود أ َ ْﺷﻔ َ
ﻟﻘﻣﮥ ﭼﻧدی در آﻣد ،ره ﺑﺑﺳت
دوش دﯾﮕرﮔوﻧﮫ اﯾن ﻣﯾداد دﺳت
وﻗت ﻟﻘﻣﺎن اﺳت ،ای ﻟﻘﻣﮫ ﺑرو
ﺑﮭر ﻟﻘﻣﮫ ﮔﺷﺗﮫ ﻟﻘﻣﺎﻧﯽ ﮔرو
از ﻛف ﻟﻘﻣﺎن ﺑرون آرﯾد ﺧﺎر
از ھوای ﻟﻘﻣﮫٔ ،اﯾن ﺧﺎر ﺧﺎر
ﻟﯾﻛﺗﺎن از ﺣرص ،آن ﺗﻣﯾﯾز ﻧﯾﺳت
در ﻛف او ﺧﺎر و ،ﺳﺎﯾﮫ اش ﻧﯾز ﻧﯾﺳت
ز آن ﻛﮫ ﺑس ﻧﺎن ﻛور و ،ﺑس ﻧﺎدﯾده ای
ﺧﺎر دان آن را ﻛﮫ ﺧرﻣﺎ دﯾده ای
ﭘﺎی ﺟﺎﻧش ﺧﺳﺗﮥ ﺧﺎری ﭼراﺳت
ﺟﺎن ﻟﻘﻣﺎن ﻛﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺧداﺳت
ﻣﺻطﻔﯽ زادی ،ﺑر اﯾن اﺷﺗر ﺳوار
اﺷﺗر آﻣد ،اﯾن وﺟود ﺧﺎر ﺧوار
ﻛز ﻧﺳﯾﻣش در ﺗو ﺻد ﮔﻠزار ُرﺳت
اﺷﺗرا ،ﺗ ُﻧﮓ ﮔﻠﯽ ﺑر ﭘﺷت ﺗوﺳت
ﺗﺎ ﭼﮫ ﮔل ﭼﯾﻧﯽ ز ﺧﺎر ﻣرده رﯾﮓ؟
ﻣﯾل ﺗو ﺳوی ﻣﻐﯾﻼن اﺳت و رﯾﮓ
ﭼﻧد ﮔوﯾﯽ آن ﮔﻠﺳﺗﺎن ﻛو و ﻛو؟
ای ﺑﮕﺷﺗﮫ زﯾن طﻠب از ﻛو ﺑﮫ ﻛو
ﭼﺷم ﺗﺎرﯾك اﺳت ،ﺟوﻻن ﭼون ﻛﻧﯽ؟
ﭘﯾش از آن ،ﻛﺎﯾن ﺧﺎر ﭘﺎ ﺑﯾرون ﻛﻧﯽ
در ﺳر ﺧﺎری ھﻣﯽ ﮔردد ﻧﮭﺎن
آدﻣﯽ ﻛﺎو ﻣﯽ ﻧﮕﻧﺟد در ﺟﮭﺎن
ﻛﻠﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﻣﯾراء ،ﻛﻠﻣﯽ
ﻣﺻطﻔﯽ آﻣد ﻛﮫ ﺳﺎزد ھﻣدﻣﯽ
ﺗﺎ ز ﻧﻌل ﺗو ﺷود اﯾن ﻛوه ﻟﻌل
ای ﺣﻣﯾرا ،اﻧدر آﺗش ﻧﮫ ﺗو ﻧﻌل
ﻧﺎم ﺗﺎﻧﯾث اش ﻧﮭﻧد اﯾن ﺗﺎزﯾﺎن
اﯾن ﺣﻣﯾراء ،ﻟﻔظ ﺗﺄﻧﯾث اﺳت و ،ﺟﺎن
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ﻟﯾك از ﺗﺄﻧﯾث ﺟﺎن را ﺑﺎك ﻧﯾﺳت
از ﻣوﻧث ،واز ﻣذﻛر ﺑرﺗر اﺳت
اﯾن ﻧﮫ آن ﺟﺎن اﺳت ﻛﺎﻓزاﯾد ز ﻧﺎن
ﺧوش ﻛﻧﻧده ﺳت و ،ﺧوش و ،ﻋﯾن ﺧوﺷﯽ
ﭼون ﺗو ﺷﯾرﯾن از ﺷﻛر ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑود
زھر ﻣﺣﺿﺳت آﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﯾوﻓﺎء
ﭼون ﺷﻛر ﮔردی ز ﺗﺎﺛﯾر وﻓﺎ
ﻋﺎﺷق از ﺣق ﭼون ﻏذا ﯾﺎﺑد رﺣﯾق
ﻋﻘل ﺟزوی ﻋﺷق را ﻣﻧﻛر ﺑود
زﯾرك و داﻧﺎﺳت ،اﻣﺎ ﻧﯾﺳت ﻧﯾﺳت
او ﺑﮫ ﻗول و ﻓﻌل ،ﯾﺎر ﻣﺎ ﺑود
ﻻ ﺑود ﭼون او ﻧﺷد از ھﺳت ﻧﯾﺳت
ﺟﺎن ﻛﻣﺎل اﺳت و ﻧدای او ﻛﻣﺎل
ای ِﺑﻼل ،اﻓراز ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻠﺳﻠت
* ای ﺑﻼل ای ﮔﻠﺑﻧت را ﺟﺎن ﺳﭘﺎر
ز آن دﻣﯽ ﻛﺎدم از آن ﻣدھوش ﺷد
ﻣﺻطﻔﯽ ﺑﯾﺧوﯾش ﺷد ز آن ﺧوب ﺻوت
ﺳر از آن ﺧواب ﻣﺑﺎرك ﺑر ﻧداﺷت
در ﺷب ﺗﻌرﯾس ،ﭘﯾش آن ﻋروس
ﻋﺷق و ﺟﺎن ھر دو ﻧﮭﺎﻧﻧد و ﺳﺗﯾر
از ﻣﻼل ﯾﺎر ،ﺧﺎ ُﻣش ﻛردﻣﯽ
ﻟﯾك ،ﻣﯾﮕوﯾد :ﺑﮕو ،ھﯾن ﻋﯾب ﻧﯾﺳت
ﻋﯾب ﺑﺎﺷد ،ﻛﺎو ﻧﺑﯾﻧد ﺟز ﻛﮫ ﻋﯾب
ﻋﯾب ﺷد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺧﻠوق ﺟﮭول
ﻛﻔر ھم ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧﺎﻟق ،ﺣﻛﻣت اﺳت
ور ﯾﻛﯽ ﻋﯾﺑﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺻد ﺻﻔﺎت
در ﺗرازو ،ھر دو را ﯾﻛﺳﺎن ِﻛﺷﻧد
ﭘس ﺑزرﮔﺎن اﯾن ﻧﮕﻔﺗﻧد از ﮔزاف
ﮔﻔﺗﺷﺎن و ﻓﻌﻠﺷﺎن و ذﮐرﺷﺎن
ﺟﺎن دﺷﻣن دارﺷﺎن ﺟﺳﻣﯾﺳت ﺻرف
آن ﺑﮫ ﺧﺎك اﻧدر ﺷد و ،ﻛل ﺧﺎك ﺷد
آن ﻧﻣك ،ﻛز وی ﻣﺣﻣد اﻣﻠﺢ اﺳت
اﯾن ﻧﻣك ﺑﺎﻗﯾﺳت از ﻣﯾراث او
ﭘﯾش ﺗو ﺷﺳﺗﮫ ،ﺗو را ﺧود ﭘﯾش ﻛو؟
ﮔر ﺗو ﺧود را ،ﭘﯾش و ﭘس ﮐردی ﮔﻣﺎن
زﯾر و ﺑﺎﻻ ،ﭘﯾش و ﭘس ،وﺻف ﺗن اﺳت
ﭘﺎك ﺷﮫ ﻧظر
ﺑر ﮔﺷﺎ از ﻧور ِ
ﻛﮫ ھﻣﯾﻧﯽ در ﻏم و ﺷﺎدی و ﺑس
* از وﺟود و از ﻋدم ﮔر ﺑﮕذری

روح را ﺑﺎ ﻣرد و زن اﺷراك ﻧﯾﺳت
اﯾن ﻧﮫ آن ﺟﺎن اﺳت ﻛز ﺧﺷك و ﺗر اﺳت
ﯾﺎ ﮔﮭﯽ ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن ،ﮔﺎھﯽ ﭼﻧﺎن
ﺑﯽ ﺧوﺷﯽ ﻧﺑود ﺧوﺷﯽ ،ای ﻣرﺗﺷﯽ
ﻛﺎن ﺷﻛر ﮔﺎھﯽ ز ﺗو ﻏﺎﯾب ﺷود؟
ھب ﻟﻧﺎ ﯾﺎ رﺑّﻧﺎ ﻧﻌم اﻟوﻓﺎء
ﭘس ﺷﻛر ﻛﯽ از ﺷﻛر ﺑﺎﺷد ﺟدا؟
ﻋﻘل آن ﺟﺎ ﮔم ﺷود ،ﮔم ،ای رﻓﯾق
ﮔر ﭼﮫ ﺑﻧﻣﺎﯾد ﻛﮫ ﺻﺎﺣب ﺳر ﺑود
ﺗﺎ ﻓرﺷﺗﮫ ﻻ ﻧﺷد ،اھرﯾﻣﻧﯽ اﺳت
ﭼون ﺑﮫ ﺣﻛم ﺣﺎل آﯾﯽ ،ﻻ ﺑود
ﭼون ﻛﮫ طوﻋﺎ ً ﻻ ﻧﺷد ﻛرھﺎ ً ﺑﺳﯽ اﺳت
ﻣﺻطﻔﯽ ﮔوﯾﺎن ارﺣﻧﺎ ﯾﺎ ِﺑﻼل
ز آن دﻣﯽ ،ﻛﮫ اﻧدر دﻣﯾدم در دﻟت
ﺧﯾز و ﺑﻠﺑل وار ﺟﺎن ﻣﯾﮑن ﻧﺛﺎر
ھوش اھل آﺳﻣﺎن ،ﺑﯽ ھوش ﺷد
ﺷد ﻧﻣﺎزش از ﺷب ﺗﻌرﯾس ،ﻓوت
ﺗﺎ ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺣدم آﻣد ﺑﮫ ﭼﺎﺷت
ﯾﺎﻓت ﺟﺎن ﭘﺎك اﯾﺷﺎن دﺳﺗﺑوس
ﮔر ﻋروﺳش ﺧواﻧده ام ،ﻋﯾﺑﯽ ﻣﮕﯾر
ﮔر ھﻣو ﻣﮭﻠت ﺑدادی ،ﯾك دﻣﯽ
ﺟز ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﺿﺎی ﻏﯾب ﻧﯾﺳت
ﻋﯾب ﻛﯽ ﺑﯾﻧد روان ﭘﺎك ﻏﯾب؟
ﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﺧداوﻧد ﻗﺑول
ﭼون ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﻛﻧﯽ ،ﻛﻔر آﻓت اﺳت
ﺑر ﻣﺛﺎل ﭼوب ﺑﺎﺷد ،در ﻧﺑﺎت
ز آﻧﻛﮫ آن ھر دو ،ﭼو ﺟﺳم و ﺟﺎن ﺧوﺷﻧد
ﺟﺳم ﭘﺎﻛﺎن ،ھﻣﭼو ﺟﺎن ،اﻓﺗﺎد ﺻﺎف
ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎن ِ ﻣطﻠق آﻣد ،ﺑﯽ ﻧﺷﺎن
ﭼون زﯾﺎد از ﻧزد او اﺳﻣﯾﺳت ﺻرف
وﯾن ﻧﻣك اﻧدر ﺷد و ،ﻛل ﭘﺎك ﺷد
ز آن ﺣدﯾث ﺑﺎ ﻧﻣك او اﻓﺻﺢ اﺳت
ﺑﺎ ﺗواﻧد آن وارﺛﺎن او ،ﺑﺟو
ﭘﯾش ھﺳﺗت ،ﺟﺎن ﭘﯾش اﻧدﯾش ﻛو؟
ﺑﺳﺗﮥ ﺟﺳﻣﯽ و ،ﻣﺣروﻣﯽ ز ﺟﺎن
ﺑﯽ ﺟﮭﺗﮭﺎ زآن ِ ﺟﺎن ِ روﺷن اﺳت
ﺗﺎ ﻧﭘﻧداری ﺗو ﭼون ﻛوﺗﮫ ﻧظر
ای ﻋدم ،ﻛو ﻣر ﻋدم را ﭘﯾش و ﭘس؟
از ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑر ﺧوری

103.65
103.66
103.67

روز ﺑﺎران اﺳت ،ﻣﯽ رو ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷب
* ھﺳت ﺑﺎراﻧﮭﺎ ،ﺟز اﯾن ﺑﺎران ﺑدان
* ﭼﺷم ﺟﺎن را ﭘﺎک ﮐن ،ﻧﯾﮑو ﻧﮕر

ﻧﯽ از اﯾن ﺑﺎران ،از آن ﺑﺎران رب
ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺑﯾﻧد ورا ﺟز ﭼﺷم ﺟﺎن
ﺗﺎ از آن ﺑﺎران ﻋﯾﺎن ﺑﯾﻧﯽ ﺧﺿر

 .104ﺳؤال ﻛردن ﺻدﯾﻘﮫ )س( از ﭘﯾﻐﻣﺑر )ص( ﮐﮫ ﺑﺎران ﺷد و ﺟﺎﻣﮫ ﺗو ﺗر ﻧﮕﺷت و ﺟواب آﻧﺟﻧﺎب
ﺑﺎ ﺟﻧﺎزۀ ﯾﺎری از ﯾﺎران ﺑرﻓت
ﻣﺻطﻔﯽ روزی ﺑﮫ ﮔورﺳﺗﺎن ﺑرﻓت
104.1
زﯾر ﺧﺎك آن داﻧﮫ اش را زﻧده ﻛرد
ﺧﺎك را در ﮔور او آﮐﻧده ﻛرد
104.2
دﺳﺗﮭﺎ ﺑر ﻛرده اﻧد از ﺧﺎﻛدان
اﯾن درﺧﺗﺎﻧﻧد ھﻣﭼون ﺧﺎﻛﯾﺎن
104.3
و آﻧﻛﮫ ﮔوش اﺳﺗش ﻋﺑﺎرت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﺳوی ﺧﻠﻘﺎن ﺻد اﺷﺎرت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
104.4
ﻏﺎﻓﻼن آواز اﯾﺷﺎن ﻧﺷﻧوﻧد
* ﺗﯾز ﮔوﺷﺎن راز اﯾﺷﺎن ﺑﺷﻧوﻧد
104.5
از ﺿﻣﯾر ﺧﺎك ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد راز
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺑز و ﺑﺎ دﺳت دراز
104.6
ھﻣﭼو ّ
ﮔﺷﺗﮫ طﺎوﺳﺎن و ،ﺑوده ﭼون ﻏراب
ﺑطﺎن ﺳر ﻓرو ﺑرده ﺑﮫ آب
104.7
آن ﻏراﺑﺎن را ﺧدا طﺎوس ﻛرد
در زﻣﺳﺗﺎﻧﺷﺎن اﮔر ﻣﺣﺑوس ﻛرد
104.8
زﻧده ﺷﺎن ﻛرد از ﺑﮭﺎر و داد ﺑرگ
در زﻣﺳﺗﺎﻧﺷﺎن اﮔر ﭼﮫ داد ﻣرگ
104.9
اﯾن ﭼرا ﺑﻧدﯾم ﺑر رب ﻛرﯾم؟
 104.10ﻣﻧﻛران ﮔوﯾﻧد ﺧود ھﺳت اﯾن ﻗدﯾم
واز ﻗدم ،اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ﻗﺎﺋم اﺳت
 104.11ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧدارﻧد ﮐﺎﯾن ﺧود داﺋم اﺳت
ﺣق ﺑروﯾﺎﻧﯾد ﺑﺎغ و ﺑوﺳﺗﺎن
 104.12ﻛوری اﯾﺷﺎن درون دوﺳﺗﺎن
آن ﮔل از اﺳرار ﻛل ﮔوﯾﺎ ﺑود
 104.13ھر ﮔﻠﯽ ﻛﺎﻧدر درون ﺑوﯾﺎ ﺑود
ﮔرد ﻋﺎﻟم ﻣﯽ رود ﭘرده دران
 104.14ﺑوی اﯾﺷﺎن رﻏم اﻧف ﻣﻧﻛران
ﯾﺎ ﭼو ﻧﺎزك ﻣﻐز در ﺑﺎﻧﮓ دھل
 104.15ﻣﻧﻛران ھﻣﭼون ﺟﻌل ز آن ﺑوی ﮔل
ﭼﺷم ﻣﯾدوزﻧد از ﻟﻣﻌﺎن ﺑرق
 104.16ﺧوﯾﺷﺗن ﻣﺷﻐول ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد و ﻏرق
ﭼﺷم آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﯾﻧد ﻣﺄﻣﻧﯽ
 104.17ﭼﺷم ﻣﯽ دزدﻧد و آن ﺟﺎ ﭼﺷم ﻧﯽ
ﺳوی ﺻدﯾﻘﮫ ﺷد و ھم راز ﮔﺷت
 104.18ﭼون ز ﮔورﺳﺗﺎن ﭘﯾﻣﺑر ﺑﺎز ﮔﺷت
ﭘﯾش آﻣد دﺳت ﺑر وی ﻣﯽ ﻧﮭﺎد
 104.19ﭼﺷم ﺻدﯾﻘﮫ ﭼو ﺑر روﯾش ﻓﺗﺎد
ﺑر ﮔرﯾﺑﺎن و ﺑر و ﺑﺎزوی او
 104.20ﺑر ﻋﻣﺎﻣﮫ و روی او و ﻣوی او
ﮔﻔت ﺑﺎران آﻣد اﻣروز از ﺳﺣﺎب
 104.21ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﭼﮫ ﻣﯽ ﺟوﯾﯽ ﺷﺗﺎب
ﺗر ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ز ﺑﺎران ای ﻋﺟب
 104.22ﺟﺎﻣﮫ ھﺎﯾت ﻣﯽ ﺑﺟوﯾم در طﻠب
ﮔﻔت ﻛردم آن ردای ﺗو ﺧﻣﺎر
 104.23ﮔﻔت ﭼﮫ ﺑر ﺳر ﮐﺷﯾدی از ازار
ﭼﺷم ﭘﺎﻛت را ﺧدا ﺑﺎران ﻏﯾب
 104.24ﮔﻔت ﺑﮭر آن ﻧﻣود ای ﭘﺎك ِﺟﯾب
ھﺳت اﺑری دﯾﮕر و دﯾﮕر ﺳﻣﺎ
 104.25ﻧﯾﺳت آن ﺑﺎران از اﯾن اﺑر ﺷﻣﺎ
رﺣﻣت ﺣق در ﻓزوﻟش ﻣﺿﻣر اﺳت
 104.26اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑﺎران ز اﺑر دﯾﮕر اﺳت
ﻣﻌﻧﺋﯽ ﺗﺎ واﻗف آﺋﯽ ﺑر ﮐﻧوز
 * 104.27ﺑﺷﻧو از ﻗول ﺳﻧﺎﺋﯽ در رﻣوز

105.1
105.2
105.3

 .105ﺗﻔﺳﯾر ﺑﯾت ﺣﻛﯾم ﺳﻧﺎﺋﯽ
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺳت در وﻻﯾت ﺟﺎن  ---------ﻛﺎرﻓرﻣﺎی آﺳﻣﺎن ﺟﮭﺎن
در ره روح ﭘﺳت و ﺑﺎﻻھﺎﺳت  ----ﻛوھﮭﺎی ﺑﻠﻧد و درﯾﺎھﺎﺳت
زود ﯾﺎﺑﯽ ﺳرﻣﮫٔ ﺑﮕزﯾده ای
* ﮔر ﺗو ﺑﮕﺷﺎﺋﯽ ز ﺑﺎطن دﯾده ای
دری ﺑﺳﻔت
* ﭘﯾر داﻧﺎ اﻧدر اﯾن رﻣزی ﮐﮫ ﮔﻔت
در ﺣﻘﯾﻘت زﯾن ﺻدف ّ
آﺳﻣﺎن و آﻓﺗﺎﺑﯽ دﯾﮕر اﺳت
ﻏﯾب را اﺑری و آﺑﯽ دﯾﮕر اﺳت

ق ﺟدﯾد
ﺑﺎﻗﯾﺎن ِﻓﯽ ﻟَﺑ ٍْس ِﻣ ْن ﺧ َْﻠ ٍ
ھﺳت ﺑﺎران از ﭘﯽ ﭘژﻣردﮔﯽ
ﺑﺎغ را ﺑﺎران ﭘﺎﯾﯾزی ﭼو ﺗب
وﯾن ﺧزاﻧﯽ ،ﻧﺎﺧوش و زردش ﻛﻧد
ﺑر ﺗﻔﺎوت دان و ،ﺳر رﺷﺗﮫ ﺑﯾﺎب
در زﯾﺎن و ﺳود و در رﻧﺞ و ﻏﺑﯾن
در دل و ﺟﺎن روﯾد از وی ﺳﺑزه زار
آﯾد از اﻧﻔﺎﺳﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﯾك ﺑﺧت
ﻋﯾب آن ،از ﺑﺎ ِد ﺟﺎن اﻓزا ﻣدان
آن ﻛﮫ ﺟﺎﻧﯽ داﺷت ،ﺑر ﺟﺎﻧش ﮔزﯾد
وای آن ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﻋﺎرف ﻧﺷد
دور ﮐن از ﺧوﯾﺷﺗن اﻧﮑﺎر و ظن

105.4
105.5
105.6
105.7
105.8
105.9
105.10
105.11
105.12
105.13
105.14
105.15

ﻧﺎﯾد آن اﻻ ﻛﮫ ﺑر ﺧﺎﺻﺎن ﭘدﯾد
ھﺳت ﺑﺎران از ﭘﯽ ﭘروردﮔﯽ
ﻧﻔﻊ ﺑﺎران ﺑﮭﺎران ،ﺑواﻟﻌﺟب
آن ﺑﮭﺎری ،ﻧﺎز ﭘروردش ﻛﻧد
ھﻣﭼﻧﯾن ﺳرﻣﺎ و ﺑﺎد و آﻓﺗﺎب
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻏﯾب ،اﻧواع اﺳت اﯾن
اﯾن دم ِ اﺑدال ﺑﺎﺷد ،ز آن ﺑﮭﺎر
ﻓﻌل ﺑﺎران ﺑﮭﺎری ﺑﺎ درﺧت
ﮔر درﺧت ﺧﺷك ﺑﺎﺷد در ﻣﻛﺎن
ﺑﺎد ﻛﺎر ﺧوﯾش ﻛرد و ﺑروزﯾد
* واﻧﮑﮫ ﺟﺎﻣد ﺑود ،ﺧود واﻗف ﻧﺷد
* ﻗول ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺷﻧو ،ای ﺟﺎن ﻣن

106.1
106.2
106.3
106.4
106.5
106.6
106.7
106.8
106.9
106.10
106.11
106.12
106.13
106.14
106.15
106.16

 .106در ﻣﻌﻧﯽ ﺣدﯾث اﻏﺗﻧﻣوا ﺑرد اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﯽ آﺧره
ﺗن ﻣﭘوﺷﺎﻧﯾد ﯾﺎران زﯾﻧﮭﺎر
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ز ﺳرﻣﺎی ﺑﮭﺎر
ﻛﺎن ﺑﮭﺎران ﺑﺎ درﺧﺗﺎن ﻣﯾﻛﻧد
ز آن ﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺷﻣﺎ آن ﻣﯾﻛﻧد
در ﺟﮭﺎن ﺑر ﻋﺎرﻓﺎن وﻗت ﺟو
* ﭘس ﻏﻧﯾﻣت ﺑﺎﺷد آن ﺳرﻣﺎی او
ﺗن ﺑرھﻧﮫ ﺟﺎﻧب ﮔﻠﺷن روﯾد
* در ﺑﮭﺎران ﺟﺎﻣﮫ از ﺗن ﺑرﮐﻧﯾد
ﻛﺎن ﻛﻧد ﻛﺎن ﻛرد ﺑﺎ ﺑﺎغ و رزان
ﻟﯾك ﺑﮕرﯾزﯾد از ﺑرد ﺧزان
ھم ﺑر آن ﺻورت ﻗﻧﺎﻋت ﻛرده اﻧد
راوﯾﺎن اﯾن را ﺑﮫ ظﺎھر ﺑرده اﻧد
ﻛوه را دﯾده ﻧدﯾده ﻛﺎن ﺑﻛوه
ﺳر آن ﮔروه
ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑودﻧد از ّ
ﻋﻘل و ﺟﺎن ﻋﯾن ﺑﮭﺎر اﺳت و ﺑﻘﺎﺳت
آن ﺧزان ﻧزد ﺧدا ،ﻧﻔس و ھواﺳت
ﻛﺎﻣل اﻟﻌﻘﻠﯽ ﺑﺟو اﻧدر ﺟﮭﺎن
ﮔر ﺗرا ﻋﻘﻠﯾﺳت ﺟزوی در ﻧﮭﺎن
ﻋﻘل ﻛل ﺑر ﻧﻔس ﭼون ﻏﻠﯽ ﺷود
ﺟزو ﺗو از ﻛُل او ﻛﻠﯽ ﺷود
ت ﺑرگ و ﺗﺎك
ﭘس ﺑﮫ ﺗﺄوﯾل آن ﺑود ﻛﺎﻧﻔﺎس ﭘﺎك
ﭼون ﺑﮭﺎر اﺳت و ﺣﯾﺎ ِ
ﺗن ﻣﭘوﺷﺎن ز آﻧﻛﮫ دﯾﻧت راﺳت ﭘﺷت
از ﺣدﯾث اوﻟﯾﺎ ﻧرم و درﺷت
ﺗﺎ ز ﮔرم و ﺳرد ﺑﺟﮭﯽ ،وز ﺳﻌﯾر
ﮔرم ﮔوﯾد ،ﺳرد ﮔوﯾد ،ﺧوش ﺑﮕﯾر
ﻣﺎﯾﮥ ﺻدق و ﯾﻘﯾن و ﺑﻧدﮔﯽ اﺳت
ﮔرم و ﺳردش ﻧو ﺑﮭﺎر زﻧدﮔﯽ اﺳت
زآن ﺟواھر ﺑﺣر دل آﮐﻧده اﺳت
ز آن ﻛﮫ زآن ﺑ ُﺳﺗﺎن ﺟﺎﻧﮭﺎ زﻧده اﺳت
ﮔر ز ﺑﺎغ دل ﺧﻼﻟﯽ ﻛم ﺷود
ﺑر دل ﻋﺎﻗل ھزاران ﻏم ﺑود

107.1
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 .107ﭘرﺳﯾدن ﺻدﯾﻘﮫ )س( از ﭘﯾﺎﻣﺑر )ص( ﻛﮫ ﺳر ﺑﺎران اﻣروزﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﺑود
ﺑﺎ ﺧﺷوع و ﺑﺎ ادب از ﺟوش ﻋﺷق
ﭘس ﺳواﻟش ﮐرد ﺻدﯾﻘﮫ ز ﺻدق
ﺣﻛﻣت ﺑﺎران اﻣروزﯾن ﭼﮫ ﺑود
ﮐﺎی ﺧﻼﺻﮫ ھﺳﺗﯽ و زﺑدۀ وﺟود
ﺑﮭر ﺗﮭدﯾد اﺳت و ﻋدل ﻛﺑرﯾﺎ
اﯾن ز ﺑﺎراﻧﮭﺎی رﺣﻣت ﺑود ﯾﺎ
ﯾﺎ ز ﭘﺎﺋﯾزی ﭘر آﻓﺎت ﺑود
اﯾن از آن ﻟطف ﺑﮭﺎرﯾﺎت ﺑود
ﻛز ﻣﺻﯾﺑت ﺑر ﻧژاد آدم اﺳت
ﮔﻔت اﯾن از ﺑﮭر ﺗﺳﻛﯾن ﻏم اﺳت
ﺑس ﺧراﺑﯽ اوﻓﺗﺎدی و ﻛﻣﯽ
ﮔر ﺑر آن آﺗش ﺑﻣﺎﻧدی آدﻣﯽ
ﺣرﺻﮭﺎ ﺑﯾرون ﺷدی از ﻣردﻣﺎن
اﯾن ﺟﮭﺎن وﯾران ﺷدی اﻧدر زﻣﺎن

107.8
107.9
107.10
107.11
107.12
107.13

اُﺳﺗن اﯾن ﻋﺎﻟم ای ﺟﺎن ،ﻏﻔﻠت اﺳت
ھوﺷﯾﺎری ز آن ﺟﮭﺎن اﺳت و ،ﭼو آن
ھوﺷﯾﺎری آﻓﺗﺎب و ،ﺣرص ﯾﺦ
ز آن ﺟﮭﺎن اﻧدك ﺗرﺷﺢ ﻣﯾ َرﺳد
ور ﺗرﺷﺢ ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد ز ﻏﯾب
اﯾن ﻧدارد ﺣد ﺳوی آﻏﺎز رو

108.1
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 .108ﺑﻘﯾﮥ ﻗﺻﮥ ﭘﯾر ﭼﻧﮕﯽ در زﻣﺎن ﻋﻣر و ﺑﯾﺎن ﻣﺧﻠص آن
رﺳﺗﮫ ز آوازش ﺧﯾﺎﻻت ﻋﺟب
ﻣطرﺑﯽ ﻛز وی ﺟﮭﺎن ﺷد ﭘر طرب
وز ﺻداﯾش ھوش ﺟﺎن ﺣﯾران ﺷدی
از ﻧواﯾش ﻣرغ دل ﭘران ﺷدی
ﺑﺎز ﺟﺎﻧش از ﻋﺟز ﭘﺷﮫ ﮔﯾر ﺷد
ﭼون ﺑر آﻣد روزﮔﺎر و ﭘﯾر ﺷد
ﭘﺷﮫ اش ﺳﺎزد ﺿﻌﯾف و ﻧﺎﺗوان
* ﺑﺎز ﭼﮫ؟ ﮔر ﭘﯾل ﺑﺎﺷد ﺑﯾﮕﻣﺎن
اﺑروان ﺑر ﭼﺷم ھﻣﭼون ﭘﺎر د ُم
ﭘﺷت او ﺧم ﮔﺷت ھﻣﭼون ﭘﺷت ُﺧم
ﻧﺎﺧوش و ﻣﮑروه و زﺷت و دﻟﺧراش
ﮔﺷت آواز ﻟطﯾف ﺟﺎن ﻓزاش
ھﻣﭼو آواز ﺧر ﭘﯾری ﺷده
آن ﻧوا ﮐﮫ رﺷك زھره آﻣده
ﯾﺎ ﻛداﻣﯾن ﺳﻘف ﻛﺎن َﻣﻔرش ﻧﺷد؟
ﺧود ﻛداﻣﯾن ﺧوش ﻛﮫ آن ﻧﺎﺧوش ﻧﺷد؟
ﺑود از ﻋﻛس دﻣﺷﺎن ﻧﻔﺦ ﺻور
ﻏﯾر آواز ﻋزﯾزان در ﺻدور
ﻛﮫ َ
ﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻛﺎﯾن ھﺳﺗﮭﺎﻣﺎن ھﺳت از اوﺳت
آن دروﻧﯽ ،ﻛﺎﯾن دروﻧﮭﺎ ﻣﺳت از اوﺳت
ﻟذت اﻟﮭﺎم و ،وﺣﯽ و ،راز او
ﻛﮭرﺑﺎی ﻓﻛر و ھر آواز از او
ﺷد ز ﺑﯽ ﻛﺳﺑﯽ رھﯾن ﯾك رﻏﯾف
ﭼون ﻛﮫ ﻣطرب ﭘﯾرﺗر ﮔﺷت و ﺿﻌﯾف
ﻟطﻔﮭﺎ ﻛردی ﺧداﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺳﯽ
ﮔﻔت ﻋﻣر و ﻣﮭﻠﺗم دادی ﺑﺳﯽ
ﺑﺎز ﻧﮕرﻓﺗﯽ ز ﻣن روزی ﻧوال
ﻣﻌﺻﯾت ورزﯾده ام ھﻔﺗﺎد ﺳﺎل
ﭼﻧﮓ ﺑﮭر ﺗو زﻧم ﮐﺂن ﺗوام
ﻧﯾﺳت ﻛﺳب اﻣروز ﻣﮭﻣﺎن ﺗوام
ﺗﺎ ﺑﮕورﺳﺗﺎن ﯾﺛرب آه ﮔو
ﭼﻧﮓ را ﺑرداﺷت ،ﺷد ﷲ ﺟو
ﻛﺎو ﺑﮫ ﻧﯾﻛوﯾﯽ ﭘذﯾرد ﻗﻠﺑﮭﺎ
ﮔﻔت از ﺣق ﺧواھم اﺑرﯾﺷم ﺑﮭﺎ
ﭼﻧﮓ ﺑﺎﻟﯾن ﻛرد و ﺑر ﮔوری ﻓﺗﺎد
ﭼﻧﮓ زد ﺑﺳﯾﺎر و ﮔرﯾﺎن ﺳر ﻧﮭﺎد
ﭼﻧﮓ و ﭼﻧﮕﯽ را رھﺎ ﻛرد و ﺑﺟﺳت
ﺧواب ﺑردش ،ﻣرغ ﺟﺎﻧش از ﺣﺑس رﺳت
در ﺟﮭﺎن ﺳﺎده و ﺻﺣرای ﺟﺎن
ﮔﺷت آزاد از ﺗن و رﻧﺞ ﺟﮭﺎن
ﻛﺎﻧدر اﯾﻧﺟﺎ ﮔر ﺑﻣﺎﻧدﻧدی ﻣرا
ﺟﺎن او آﻧﺟﺎ ﺳراﯾﺎن ﻣﺎﺟرا
ﻣﺳت اﯾن ﺻﺣرای ﻏﯾب ﻻﻟﮫ زار
ﺧوش ﺑدی ﺟﺎﻧم از اﯾن ﺑﺎغ و ﺑﮭﺎر
ﺑﯽ ﻟب و دﻧدان ﺷﻛر ﻣﯽ ﺧوردﻣﯽ
ﺑﯽ ﭘر و ﺑﯽ ﭘﺎ ﺳﻔر ﻣﯽ ﻛردﻣﯽ
ﻛردﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻧﺎن ﭼرخ ﻻغ
ذﻛر و ﻓﻛری ﻓﺎرغ از رﻧﺞ دﻣﺎغ
ورد و رﯾﺣﺎن ﺑﯽ ﻛﻔﯽ ﻣﯽ ﭼﯾدﻣﯽ
ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﻣﯽ دﯾدﻣﯽ
ﻋﯾن اﯾوﺑﯽ ﺷراب و ﻣﻐﺗﺳل
ﻣرغ آﺑﯽ ﻏرق درﯾﺎی ﻋﺳل
ﭘﺎك ﺷد از رﻧﺟﮭﺎ ﭼون ﻧور ﺷرق
ﻛﮫ ﺑدو اﯾوب از ﭘﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓرق
ﻧﯾﺳت ﻧزد آن ﺟﮭﺎن ﺟز ﺗﻧﮓ و ﭘﺳت
* ﮔر ﺑود اﯾن ﭼرخ ده ﭼﻧدﯾن ﮐﮫ ھﺳت
درﻧﮕﻧﺟﯾدی در آن ﺟز ﻧﯾم ﺑرخ
ﻣﺛﻧوی در ﺣﺟم اﮔر ﺑودی ﭼو ﭼرخ
ﻛرد از ﺗﻧﮕﯽ دﻟم را ﺷﺎخ ﺷﺎخ
ﻛﺎن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺑس ﻓراخ
از ﮔﺷﺎﯾش ﭘر و ﺑﺎﻟم را ﮔﺷود
وﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻛﺎﻧدر اﯾن ﺧواﺑم ﻧﻣود

ھوﺷﯾﺎری اﯾن ﺟﮭﺎن را آﻓت اﺳت
ﻏﺎﻟب آﯾد ،ﭘﺳت ﮔردد اﯾن ﺟﮭﺎن
ھوﺷﯾﺎری آب و ،اﯾن ﻋﺎﻟم وﺳﺦ
ﺗﺎ ﻧﺧﯾزد زﯾن ﺟﮭﺎن ﺣرص و ﺣﺳد
ﻧﯽ ھﻧر ﻣﺎﻧد در اﯾن ﻋﺎﻟم ،ﻧﮫ ﻋﯾب
ﺳوی ﻗﺻﮥ ﻣرد ﭼﻧﮕﯽ ﺑﺎز رو

108.32
108.33
108.34

آن ﺟﮭﺎن و راھش ار ﭘﯾدا ﺑُدی
اﻣر ﻣﯽ آﻣد ﻛﮫ ھﯾن طﺎﻣﻊ ﻣﺷو
ﻣول ﻣوﻟﯽ ﻣﯽ زد آن ﺟﺎ ﺟﺎن او

ﻛم ﻛﺳﯽ ﯾك ﻟﺣظﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑُدی
ﭼون ز ﭘﺎﯾت ﺧﺎر ﺑﯾرون ﺷد ﺑرو
در ﻓﺿﺎی رﺣﻣت و اﺣﺳﺎن او

 .109در ﺧواب ﮔﻔﺗن ھﺎﺗف ﻣر ﻋﻣر را ﻛﮫ ﭼﻧدﯾن زر از ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﺑﮫ آن ﻣرده ده ﻛﮫ در ﮔورﺳﺗﺎن ﺧﻔﺗﮫ
اﺳت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺧوﯾش از ﺧواب ﻧﺗواﻧﺳت داﺷت
آن زﻣﺎن ﺣق ﺑر ﻋﻣر ﺧواﺑﯽ ﮔﻣﺎﺷت
109.1
اﯾن ز ﻏﯾب اﻓﺗﺎد ﺑﯽ ﻣﻘﺻود ﻧﯾﺳت
در ﻋﺟب اﻓﺗﺎد ﻛﺎﯾن ﻣﻌﮭود ﻧﯾﺳت
109.2
ﻛﺎﻣدش از ﺣق ﻧدا ﺟﺎﻧش ﺷﻧﯾد
ﺳر ﻧﮭﺎد و ﺧواب ﺑردش ﺧواب دﯾد
109.3
ﺧود ﻧدا آن اﺳت و ،اﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﺻداﺳت
آن ﻧدا ،ﻛﮫ اﺻل ھر ﺑﺎﻧﮓ و ﻧواﺳت
109.4
ﻓﮭم ﻛرده آن ﻧدا ﺑﯽ ﮔوش و ﻟب
ﮐُرد و ﺗرک و زﻧﮓ و ﺗﺎﺟﯾﮏ و ﻋرب
109.5
ﻓﮭم ﻛرده ﺳت آن ﻧدا را ﭼوب و ﺳﻧﮓ
ﺧود ﭼﮫ ﺟﺎی ﺗرك و ﺗﺎﺟﯾك اﺳت و زﻧﮓ
109.6
ھر دﻣﯽ از وی ھﻣﯽ آﯾد أ َ ﻟَ ْﺳتُ
ﺟوھر و اﻋراض ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﻣﺳت
109.7
آﻣدﻧﺷﺎن از ﻋدم ﺑﺎﺷد ﺑﻠﯽ
ﮔر ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑَﻠﯽ ز ﯾﺷﺎن ،وﻟﯽ
109.8
در ﺑﯾﺎﻧش ﻗﺻﮫ ای ھش دار ﺧوب
آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗم زآﮔﮭﯽ ﺳﻧﮓ و ﭼوب
109.9
 .110ﻧﺎﻟﯾدن ﺳﺗون ﺣﻧﺎﻧﮫ از ﻓراغ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻛﮫ ﺟﻣﺎﻋت اﻧﺑوه ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ روی ﻣﺑﺎرك ﺗو را
ﭼون ﺑر آن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم و ﻣﻧﺑر ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺷﻧﯾدن رﺳول ﺧدا )ص( ﻧﺎﻟﮫ ﺳﺗون را ﺑﺻرﯾﺢ و
ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت آﻧﺣﺿرت ﺑﺎ آن
ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯾزد ھﻣﭼو ارﺑﺎب ﻋﻘول
اﺳﺗن ﺣﻧﺎﻧﮫ از ھﺟر رﺳول
110.1
ﮐز وی آﮔﮫ ﮔﺷت ھم ﭘﯾر و ﺟوان
* در ﻣﯾﺎن ﻣﺟﻠس وﻋظ آﻧﭼﻧﺎن
110.2
ﮐز ﭼﮫ ﻣﯾﻧﺎﻟد ﺳﺗون ﺑﺎ ﻋرض و طول
* در ﺗﺣﯾر ﻣﺎﻧده اﺻﺣﺎب رﺳول
110.3
ﮔﻔت :ﺟﺎﻧم از ﻓراﻗت ﮔﺷت ﺧون
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر :ﭼﮫ ﺧواھﯽ ای ﺳﺗون؟
110.4
ﭼون ﻧﻧﺎﻟم ﺑﯽ ﺗو ای ﺟﺎن ﺟﮭﺎن
* از ﻓراق ﺗو ﻣرا ﭼون ﺳوﺧت ﺟﺎن
110.5
ﺑر ﺳر ﻣﻧﺑر ﺗو ﻣﺳﻧد ﺳﺎﺧﺗﯽ
ﻣﺳﻧدت ﻣن ﺑودم از ﻣن ﺗﺎﺧﺗﯽ
110.6
ﺳر ﺗو ھﻣراز ﺑﺧت
ﭘس رﺳوﻟش ﮔﻔت ﮐﺎی ﻧﯾﮑو درﺧت
110.7
ای ﺷده ﺑﺎ ّ
ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ ز ﺗو ﻣﯾوه ﭼﻧﻧد
ﮔر ھﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺗرا ﻧﺧﻠﯽ ﻛﻧﻧد
110.8
ﺗﺎ ﺗر و ﺗﺎزه ﺑﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﺑد
ﯾﺎ در آن ﻋﺎﻟم ﺣﻘت ﺳروی ﻛﻧد
110.9
ﺑﺷﻧو ای ﻏﺎﻓل ،ﻛم از ﭼوﺑﯽ ﻣﺑﺎش
 110.10ﮔﻔت :آن ﺧواھم ﻛﮫ داﯾم ﺷد ﺑﻘﺎش
ﺗﺎ ﭼو ﻣردم ﺣﺷر ﮔردد ﯾوم دﯾن
 110.11آن ﺳﺗون را دﻓن ﻛرد اﻧدر زﻣﯾن
از ھﻣﮫ ﻛﺎر ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻛﺎر ﻣﺎﻧد
 110.12ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ھر ﻛﮫ را ﯾزدان ﺑﺧواﻧد
ﯾﺎﻓت ﺑﺎر آن ﺟﺎ و ﺑﯾرون ﺷد ز ﻛﺎر
 110.13ھر ﻛﮫ را ﺑﺎﺷد ز ﯾزدان ﻛﺎر و ﺑﺎر
ﻛﯽ ﻛﻧد ﺗﺻدﯾق او ﻧﺎﻟﮥ ﺟﻣﺎد؟
 110.14وآن ﻛﮫ او را ﻧﺑود از اﺳرار داد
ﺗﺎ ﻧﮕوﯾﻧدش ﻛﮫ ھﺳت اھل ﻧﻔﺎق
 110.15ﮔوﯾد آری ،ﻧﮫ ز دل ﺑﮭر وﻓﺎق
در ﺟﮭﺎن رد ﮔﺷﺗﮫ ﺑودی اﯾن ﺳﺧن
اﻣر ﻛُن
 110.16ﮔر ﻧﯾﻧدی واﻗﻔﺎن ِ
اﻓﻛﻧدﺷﺎن ﻧﯾم وھﻣﯽ در ﮔﻣﺎن
 110.17ﺻد ھزاران ز اھل ﺗﻘﻠﯾد و ﻧﺷﺎن
ﻗﺎﺋم اﺳت و ،ﺑﺳﺗﮫ ﭘر و ﺑﺎﻟﺷﺎن
 110.18ﻛﮫ ﺑﮫ ظن ﺗﻘﻠﯾد و اﺳﺗدﻻﻟﺷﺎن
در ﻓﺗﻧد اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻛوران ﺳرﻧﮕون
 110.19ﺷﺑﮭﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾزد آن ﺷﯾطﺎن دون
ﭘﺎی ﭼوﺑﯾن ﺳﺧت ﺑﯽ ﺗﻣﻛﯾن ﺑود
 110.20ﭘﺎی اﺳﺗدﻻﻟﯾﺎن ﭼوﺑﯾن ﺑود

110.21
110.22
110.23
110.24
110.25
110.26
110.27
110.28
110.29
110.30
110.31
110.32
110.33
110.34
110.35
110.36
110.37
110.38
110.39
110.40
110.41
110.42
110.43
110.44
110.45

ﭘﺎی ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ ﻋﺻﺎ ﺑﺎﺷد ﻋﺻﺎ
ﻏﯾر آن ﻗطب زﻣﺎن دﯾده ور
آن ﺳواری ،ﻛﺎو ﺳﭘﮫ را ﺷد ظﻔر
ﺑﺎ ﻋﺻﺎ ،ﻛوران اﮔر ره دﯾده اﻧد
ﮔرﻧﮫ ﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﺑدﻧدی و ﺷﮭﺎن
ﻧﯽ ز ﻛوران ِﻛﺷت آﯾد ﻧﮫ د ُرود
ﮔر ﻧﻛردی رﺣﻣت و اﻓﺿﺎﻟﺷﺎن
اﯾن ﻋﺻﺎ ﭼﮫ ﺑود؟ ﻗﯾﺎﺳﺎت و دﻟﯾل
او ﻋﺻﺎﺗﺎن داد ﺗﺎ ﭘﯾش آﻣدﯾد
ﭼون ﻋﺻﺎ ﺷد آﻟت ﺟﻧﮓ و ﻧﻔﯾر
ﺣﻠﻘﮥ ﻛوران ،ﺑﮫ ﭼﮫ ﻛﺎر اﻧدرﯾد؟
داﻣن او ﮔﯾر ،ﻛﺎو دادت ﻋﺻﺎ
ﭼون ﻋﺻﺎ ﺷد ﻣﺎر و ،اﺳﺗن ﺑﺎ ﺧﺑر
از ﻋﺻﺎ ﻣﺎری و ،از اﺳﺗن ﺣﻧﯾن
ﮔرﻧﮫ ﻧﺎﻣﻌﻘول ﺑودی اﯾن ﻣزه
ھر ﭼﮫ ﻣﻌﻘول اﺳت ﻋﻘﻠش ﻣﯾﺧورد
اﯾن طرﯾق ﺑﻛر ﻧﺎﻣﻌﻘول ﺑﯾن
آﻧﭼﻧﺎن ﻛز ﺑﯾم آدم ،دﯾو و دد
ھم ز ﺑﯾم ﻣﻌﺟزات اﻧﺑﯾﺎ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﻣوس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ زﯾﻧد
ھﻣﭼو ﻗﻼﺑﺎن ،ﺑر آن ﻧﻘد ﺗﺑﺎه
ظﺎھر اﻟﻔﺎظﺷﺎن ﺗوﺣﯾد و ﺷرع
ﻓﻠﺳﻔﯽ را زھره ﻧﯽ ،ﺗﺎ دم زﻧد
دﺳت و ﭘﺎی او ﺟﻣﺎد و ﺟﺎن او
ﺑﺎ زﺑﺎن ﮔر ﭼﮫ ﻛﮫ ﺗﮭﻣت ﻣﯽ ﻧﮭﻧد

ﺗﺎ ﻧﯾﻔﺗد ﺳر ﻧﮕون او ﺑر ﺣﺻﺎ
ﻛز ﺛﺑﺎﺗش ﻛوه ﮔردد ﺧﯾره ﺳر
اھل دﯾن را ﻛﯾﺳت؟ ﺳﻠطﺎن ﺑﺻر
در ﭘﻧﺎه ﺧﻠق روﺷن دﯾده اﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ﻛوران ﺧود ﺑﻣردﻧدی ﻋﯾﺎن
ﻧﮫ ﻋﻣﺎرت ،ﻧﮫ ﺗﺟﺎرﺗﮭﺎ و ﺳود
در ﺷﻛﺳﺗﯽ ﭼوب اﺳﺗدﻻﻟﺷﺎن
آن ﻋﺻﺎ ﻛﯽ دادﺷﺎن؟ ﺑﯾﻧﺎ ﺟﻠﯾل
آن ﻋﺻﺎ از ﺧﺷم ھم ﺑر وی زدﯾد
آن ﻋﺻﺎ را ُﺧرد ﺑﺷﻛن ای ﺿرﯾر
دﯾد ﺑﺎﻧرا در ﻣﯾﺎﻧﮫ آورﯾد
در ﻧﮕر ﻛﺂدم ﭼﮫ ھﺎ دﯾد از ﻋﺻﯽ
ﻣﻌﺟزۀ ﻣوﺳﯽ و اﺣﻣد درﻧﮕر
ﭘﻧﺞ ﻧوﺑت ﻣﯾزﻧﻧد از ﺑﮭر دﯾن
ﻛﯽ ﺑ ُدی ﺣﺎﺟت ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﻣﻌﺟزه ؟
ﺑﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺟزه ،ﺑﯽ ﺟزر و ﻣد
در دل ھر ﻣﻘﺑﻠﯽ ﻣﻘﺑول ﺑﯾن
در ﺟزاﯾر در رﻣﯾدﻧد از ﺣﺳد
ﺳر ﻛﺷﯾده ﻣﻧﻛران ،زﯾر ﮔﯾﺎ
در ﺗﺳﻠس ،ﺗﺎ ﻧداﻧﯽ ﻛﮫ ﻛﯽ اﻧد
ﻧﻘره ﻣﯽ ﻣﺎﻟﻧد و ﻧﺎم ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺎطن آن ،ھﻣﭼو در ﻧﺎن ،ﺗﺧم ﺿرع
دم زﻧد ،دﯾن ﺣﻘش ﺑر ھم زﻧد
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد آن دو در ﻓرﻣﺎن او
دﺳت و ﭘﺎھﺎﺷﺎن ﮔواھﯽ ﻣﯽ دھﻧد

 .111اظﮭﺎر ﻣﻌﺟزه ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺑﺳﺧن آﻣدن ﺳﻧﮕرﯾزه در دﺳت اﺑو ﺟﮭل و ﮔواھﯽ دادن ﺑرﺳﺎﻟت
آﻧﺣﺿرت
ﮔﻔت ای اﺣﻣد ﺑﮕو اﯾن ﭼﯾﺳت زود
ﺳﻧﮕﮭﺎ اﻧدر ﻛف ﺑو ﺟﮭل ﺑود
111.1
ﭼون ﺧﺑر داری ز راز آﺳﻣﺎن؟
ﮔر رﺳوﻟﯽ ﭼﯾﺳت در ﻣﺷﺗم ﻧﮭﺎن؟
111.2
ﯾﺎ ﺑﮕوﯾﻧد آن ﻛﮫ ﻣﺎ ﺣﻘﯾم و راﺳت
ﮔﻔت ﭼون ﺧواھﯽ ﺑﮕوﯾم ﻛﺎن ﭼﮫ ھﺎﺳت؟
111.3
ﮔﻔت آری ﺣق از اﯾن ﻗﺎدرﺗر اﺳت
ﮔﻔت ﺑو ﺟﮭل آن دوم ﻧﺎدرﺗر اﺳت
111.4
ﺑﺷﻧو از ھر ﯾﮏ ﺗو ﺗﺳﺑﯾﺣﯽ درﺳت
* ﮔﻔت ﺷش ﭘﺎره ﺣﺟر در دﺳت ﺗوﺳت
111.5
در ﺷﮭﺎدت ﮔﻔﺗن آﻣد ﺑﯽ درﻧﮓ
از ﻣﯾﺎن ﻣﺷت او ھر ﭘﺎره ﺳﻧﮓ
111.6
ﮔوھر اﺣﻣد رﺳول ﷲ ﺳﻔت
ﻻ ِإﻟﮫَ ﮔﻔت و ِإﻻ ﷲ ﮔﻔت
111.7
زد ز ﺧﺷم آن ﺳﻧﮕﮭﺎ را ﺑر زﻣﯾن
ﭼون ﺷﻧﯾد از ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺑوﺟﮭل اﯾن
111.8
ﺳﺎﺣران را ﺳر ﺗوﺋﯽ و ﺗﺎج ﺳر
ﮔﻔت ﻧﺑود ﻣﺛل ﺗو ﺳﺎﺣر دﮔر
111.9
ﮔﺷت در ﺧﺷم و ﺑﺳوی ﺧﺎﻧﮫ رﻓت
 * 111.10ﭼون ﺑدﯾد آن ﻣﻌﺟزه ﺑوﺟﮭل ﺗﻔت
اوﻓﺗﺎد اﻧدر َﭼﮫ ،آن زﺷت ﺟﮭول
 * 111.11ره ﮔرﻓت و رﻓت از ﭘﯾش رﺳول

ﺳوی ﮐﻔر و زﻧدﻗﮫ ﺳر ﺗﯾز رﻓت
ﭼﺷم او اﺑﻠﯾس آﻣد ﺧﺎک ﺑﯾن
ﻗﺻﮫ آن ﭘﯾر ﭼﻧﮕﯽ ﺑﺎز ﮔو
ز آﻧﻛﮫ ﻋﺎﺟز ﮔﺷت ﻣطرب ز اﻧﺗظﺎر
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* ﻣﻌﺟزه او دﯾد و ﺷد ﺑدﺑﺧت زﻓت
ﺧﺎک ﺑر ﻓرﻗش ﮐﮫ ﺑُد ﮐور و ﻟﻌﯾن
اﯾن ﺳﺧن را ﻧﯾﺳت ﭘﺎﯾﺎن ای ﻋﻣو
ﺑﺎز ﮔرد و ﺣﺎل ﻣطرب ﮔوش دار
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 .112ﺑﻘﯾﮥ ﻗﺻﮥ ﻣطرب و ﭘﯾﻐﺎم رﺳﺎﻧﯾدن ﻋﻣر ﺑﮫ او آن ﭼﮫ ھﺎﺗف آواز داد
ﺑﻧدۀ ﻣﺎ را ز ﺣﺎﺟت ﺑﺎز ﺧر
ﺑﺎﻧﮓ آﻣد ﻣر ﻋﻣر را ﻛﺎی ﻋﻣر
ﺳوی ﮔورﺳﺗﺎن ﺗو رﻧﺟﮫ ﻛن ﻗدم
ﺑﻧده ای دارﯾم ﺧﺎص و ﻣﺣﺗرم
ھﻔت ﺻد دﯾﻧﺎر در ﻛف ﻧﮫ ﺗﻣﺎم
ای ﻋﻣر ﺑرﺟﮫ ز ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻋﺎم
اﯾن ﻗدر ﺑﺳﺗﺎن ﻛﻧون ﻣﻌذور دار
ﭘﯾش او ﺑر ،ﻛﺎی ﺗو ﻣﺎ را اﺧﺗﯾﺎر
ﺧرج ﻛن ﭼون ﺧرج ﺷد اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎ
اﯾن ﻗدر از ﺑﮭر اﺑرﯾﺷم ﺑﮭﺎ
ﺗﺎ ﻣﯾﺎن را ﺑﮭر اﯾن ﺧدﻣت ﺑﺑﺳت
ﭘس ﻋﻣر ز آن ھﯾﺑت آواز ﺟﺳت
در ﺑﻐل ھﻣﯾﺎن دوان در ﺟﺳﺗﺟو
ﺳوی ﮔورﺳﺗﺎن ﻋﻣر ﺑﻧﮭﺎد رو
ﻏﯾر آن ﭘﯾر او ﻧدﯾد آن ﺟﺎ ﻛﺳﯽ
ﮔرد ﮔورﺳﺗﺎن دواﻧﮫ ﺷد ﺑﺳﯽ
ﻣﺎﻧده ﮔﺷت و ﻏﯾر آن ﭘﯾر او ﻧدﯾد
ﮔﻔت اﯾن ﻧﺑود دﮔر ﺑﺎره دوﯾد
ﺻﺎﻓﯽ و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ و ﻓرﺧﻧده ای اﺳت
ﮔﻔت ﺣق ﻓرﻣود ﻣﺎ را ﺑﻧده ای اﺳت
ﺣﺑذا ای ﺳر ﭘﻧﮭﺎن ﺣﺑذا
ﭘﯾر ﭼﻧﮕﯽ ﻛﯽ ﺑود ﺧﺎص ﺧدا؟
ھﻣﭼو آن ﺷﯾر ﺷﻛﺎری ﮔرد دﺷت
ﺑﺎر دﯾﮕر ﮔرد ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﮕﺷت
ﮔﻔت در ظﻠﻣت دل روﺷن ﺑﺳﯽ اﺳت
ﭼون ﯾﻘﯾن ﮔﺷﺗش ﻛﮫ ﻏﯾر ﭘﯾر ﻧﯾﺳت
ﺑر ﻋﻣر ﻋطﺳﮫ ﻓﺗﺎد و ﭘﯾر ﺟﺳت
آﻣد و ﺑﺎ ﺻد ادب آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳت
ﻋزم رﻓﺗن ﻛرد و ﻟرزﯾدن ﮔرﻓت
ﻣر ﻋﻣر را دﯾد و ﻣﺎﻧد اﻧدر ﺷﮕﻔت
ﻣﺣﺗﺳب ﺑر ﭘﯾرﻛﯽ ﭼﻧﮕﯽ ﻓﺗﺎد
ﮔﻔت در ﺑﺎطن ﺧداﯾﺎ از ﺗو ،داد
دﯾد او را ﺷرﻣﺳﺎر و روی زرد
ﭼون ﻧظر اﻧدر رخ آن ﭘﯾر ﻛرد
ِﻛت ﺑﺷﺎرﺗﮭﺎ ز ﺣق آورده ام
ﭘس ﻋﻣر ﮔﻔﺗش ﻣﺗرس از ﻣن ﻣرم
ﺗﺎ ﻋﻣر را ﻋﺎﺷق روی ﺗو ﻛرد
ﭼﻧد ﯾزدان ﻣدﺣت ﺧوی ﺗو ﻛرد
ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷت ﮔوﯾم از اﻗﺑﺎل راز
ﭘﯾش ﻣن ﺑﻧﺷﯾن و ﻣﮭﺟوری ﻣﺳﺎز
ﭼوﻧﯽ از رﻧﺞ و ﻏﻣﺎن ﺑﯾﺣدت
ﺣق ﺳﻼﻣت ﻣﯽ ﻛﻧد ﻣﯾﭘرﺳدت
ﺧرج ﻛن اﯾن را و ﺑﺎز اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎ
ﻧك ﻗراﺿﮫ ﭼﻧد اﺑرﯾﺷم ﺑﮭﺎ
دﺳت ﻣﯽ ﺧﺎﯾﯾد و ﺑر ﺧود ﻣﯽ ﺗﭘﯾد
ﭘﯾر ﻟرزان ﮔﺷت ﭼون اﯾن را ﺷﻧﯾد
ﺑس ،ﻛﮫ از ﺷرم آب ﺷد ﺑﯾﭼﺎره ﭘﯾر
ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯾزد ﻛﺎی ﺧدای ﺑﯽ ﻧظﯾر
ﭼﻧﮓ را زد ﺑر زﻣﯾن و ﺧرد ﻛرد
ﭼون ﺑﺳﯽ ﺑﮕرﯾﺳت و از ﺣد رﻓت درد
ای ﻣرا ﺗو راه زن از ﺷﺎه راه
ﮔﻔت :ای ﺑوده ﺣﺟﺎﺑم از اﻟﮫ
ای ز ﺗو روﯾم ﺳﯾﮫ ﭘﯾش ﻛﻣﺎل
ای ﺑﺧورده ﺧون ﻣن ھﻔﺗﺎد ﺳﺎل
رﺣم ﻛن ﺑر ﻋﻣر رﻓﺗﮫ در ﺟﻔﺎ
ای ﺧدای ﺑﺎ ﻋطﺎی ﺑﺎ وﻓﺎ
ﻛس ﻧداﻧد ﻗﯾﻣت آن در ﺟﮭﺎن
داد ﺣق ﻋﻣری ﻛﮫ ھر روزی از آن
در دﻣﯾدم ﺟﻣﻠﮫ را در زﯾر و ﺑم
ﺧرج ﻛردم ﻋﻣر ﺧود را دﻣﺑدم
رﻓت از ﯾﺎدم دم ﺗﻠﺦ ﻓراق
آه ﻛز ﯾﺎد ره و ﭘردۀ ﻋراق
ﺧﺷك ﺷد ِﻛﺷت دل ﻣن ،دل ﺑﻣرد
وای ﻛز ﺗری زﯾر اﻓﻛﻧد ُﺧرد
ﻛﺎروان ﺑﮕذﺷت و ﺑﯾﮕﮫ ﺷد ﻧﮭﺎر
وای ﻛز آواز اﯾن ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر
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ای ﺧدا ﻓرﯾﺎد زﯾن ﻓرﯾﺎدﺧواه
داد ﺧود ﭼون ﻣن ﻧدادم در ﺟﮭﺎن
داد ﺧود از ﻛس ﻧﯾﺎﺑم ﺟز ﻣﮕر
ﻛﺎﯾن ﻣﻧﯽ از وی رﺳد دم دم ﻣرا
ھﻣﭼو آن ﻛﺎو ﺑﺎ ﺗو ﺑﺎﺷد زر ﺷ َﻣر
* ھﻣﭼﻧﯾن در ﮔرﯾﮫ و در ﻧﺎﻟﮫ او

داد ﺧواھم ﻧﯽ ز ﻛس از داد ﺧواه
ﻋﻣر ﺷد ،ھﻔﺗﺎد ﺳﺎل از ﻣن ﺟﮭﺎن
زآﻧﻛﮫ ھﺳت از ﻣن ﺑﮫ ﻣن ﻧزدﯾﻛﺗر
ﭘس ورا ﺑﯾﻧم ،ﭼو اﯾن ﺷد ﻛم ﻣرا
ﺳوی او داری ﻧﮫ ﺳوی ﺧود ﻧظر
ﻣﯾﺷﻣردی ﺟرم ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ او

 .113ﮔرداﻧﯾدن ﻋﻣر ﻧظر او را از ﻣﻘﺎم ﮔرﯾﮫ ﻛﮫ ھﺳﺗﯽ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم اﺳﺗﻐراق ﻛﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت
ھﺳت ھم آﺛﺎر ھﺷﯾﺎری ﺗو
ﭘس ﻋﻣر ﮔﻔﺗش ﻛﮫ اﯾن زاری ﺗو
113.1
زاﻋﺗذارش ﺳوی اﺳﺗﻐراق ﺧواﻧد
* ﺑﻌد از آن او را از آن ﺣﺎﻟت ﺑراﻧد
113.2
ﻣﺎﺿﯽ و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠت ،ﭘردۀ ﺧدا
ھﺳت ھﺷﯾﺎری ز ﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﺿﯽ
113.3
ﭘر ﮔره ﺑﺎﺷﯽ ،از اﯾن ھر دو ،ﭼو ﻧﯽ؟
آﺗش اﻧدر زن ﺑﮫ ھر دو ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﻛﯽ؟
113.4
ھﻣﻧﺷﯾن آن ﻟب و آواز ﻧﯾﺳت
ﺗﺎ ﮔره ﺑﺎ ﻧﯽ ﺑود ،ھم راز ﻧﯾﺳت
113.5
ﭼون ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣدی ھم ﺑﺎ ﺧودی
ﭼون ﺑﮫ طوف ﺧود ﺑﮫ طوﻓﯽ ﻣرﺗدی
113.6
ﺗوﺑﮫٔ ﺗو ،از ﮔﻧﺎه ﺗو ،ﺑﺗر
ای ﺧﺑرھﺎت ،از ﺧﺑر ده ،ﺑﯽ ﺧﺑر
113.7
ز آن ﻛﮫ ھﺷﯾﺎری ﮔﻧﺎھﯽ دﯾﮕر اﺳت
را ِه ﻓﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ ،راھﯽ دﯾﮕر اﺳت
113.8
ﻛﯽ ﻛﻧﯽ ﺗوﺑﮫ از اﯾن ﺗوﺑﮫ ،ﺑﮕو؟
ای ﺗو از ﺣﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺗوﺑﮫ ﺟو
113.9
ﮔﺎه ﮔرﯾﮫ زار را ﻗﺑﻠﮫ زﻧﯽ
 113.10ﮔﺎه ﺑﺎﻧﮓ زﯾر را ﻗﺑﻠﮫ ﻛﻧﯽ
ﺟﺎن ﭘﯾر از اﻧدرون ﺑﯾدار ﺷد
 113.11ﭼوﻧﻛﮫ ﻓﺎروق آﯾﻧﮥ اﺳرار ﺷد
ﺟﺎﻧش رﻓت و ،ﺟﺎن دﯾﮕر زﻧده ﺷد
 113.12ھﻣﭼو ﺟﺎن ﺑﯽ ﮔرﯾﮫ و ﺑﯽ ﺧﻧده ﺷد
ﻛﮫ ﺑرون ﺷد ،از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
 113.13ﺣﯾرﺗﯽ آﻣد دروﻧش آن زﻣﺎن
ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ،ﺗو ﻣﯽ داﻧﯽ ﺑﮕو
 113.14ﺟﺳﺗﺟوﯾﯽ ،ﻣﺎورای ﺟﺳﺗﺟو
ﻏرق ﮔﺷﺗﮫ در ﺟﻣﺎل ذو اﻟﺟﻼل
 113.15ﺣﺎل و ﻗﺎﻟﯽ ،از ورای ﺣﺎل و ﻗﺎل
ﯾﺎ ﺑﺟز درﯾﺎ ﻛﺳﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳدش
 113.16ﻏرﻗﮫ ای ،ﻧﮫ ﻛﮫ ﺧﻼﺻﯽ ﺑﺎﺷدش
ﮔر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ
 113.17ﻋﻘل ﺟزو از ﻛل ﭘذﯾرا ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣوج آن درﯾﺎ ﺑدﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾرﺳد
 113.18ﭼون ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ رﺳد
ﭘﯾر و ﺟﺎﻧش روی در ﭘرده ﻛﺷﯾد
 113.19ﭼون ﻛﮫ ﻗﺻﮥ ﺣﺎل ﭘﯾر اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد
ﻧﯾم ﮔﻔﺗﮫ در دھﺎن او ﺑﻣﺎﻧد
 113.20ﭘﯾر داﻣن را ز ﮔﻔت و ﮔو ﻓﺷﺎﻧد
ﺻد ھزاران ﺟﺎن ﺑﺷﺎﯾد ﺑﺎﺧﺗن
 113.21از ﭘﯽ اﯾن ﻋﯾش و ﻋﺷرت ﺳﺎﺧﺗن
ھﻣﭼو ﺧورﺷﯾد ﺟﮭﺎن ،ﺟﺎﻧﺑﺎز ﺑﺎش
 113.22در ﺷﻛﺎر ﭘﺷﮥ ﺟﺎن ،ﺑﺎز ﺑﺎش
ﻣﯾﺷود ھر دم ﺗﮭﯽ ،ﭘ ُر ﻣﯾﻛﻧﻧد
 113.23ﺟﺎن ﻓﺷﺎن اﻓﺗﺎد ،ﺧورﺷﯾد ﺑﻠﻧد
ﻧوی
 113.24ﺟﺎن ﻓﺷﺎن ،ای آﻓﺗﺎب ﻣﻌﻧوی
ﻣر ﺟﮭﺎن ﻛﮭﻧﮫ را ﺑﻧﻣﺎ ّ
ب روان
 113.25در وﺟود آدﻣﯽ ،ﺟﺎن و روان
ﻣﯾرﺳد از ﻏﯾب ﭼون آ ِ
و از ﺟﮭﺎن ﺗن ﺑروﻧﺷو ،ﻣﯾرﺳد
 * 113.26ھر زﻣﺎن از ﻏﯾب ،ﻧوﻧو ﻣﯾرﺳد
 .114ﺗﻔﺳﯾر دﻋﺎی آن دو ﻓرﺷﺗﮫ ﻛﮫ ھر روز ﺑر ﺳر ﺑﺎزار ﻣﻧﺎدی ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ اﻟﻠﮭم أﻋط ﻛل ﻣﻧﻔق ﺧﻠﻔﺎ
اﻟﻠﮭم أﻋط ﻛل ﻣﻣﺳك ﺗﻠﻔﺎ ،و ﺑﯾﺎن آن ﮐﮫ ﻣﻧﻔق ،ﻣﺟﺎھد راه ﺣق اﺳت ﻧﮫ ﻣﺳرف راه ھوا
دو ﻓرﺷﺗﮥ ﺧوش ﻣﻧﺎدی ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ داﯾم ﺑﮭر ﭘﻧد
114.1
ھر درﻣﺷﺎن را ﻋوض ده ﺻد ھزار
ﻛﺎی ﺧداﯾﺎ ،ﻣﻧﻔﻘﺎن را ﺳﯾر دار
114.2

ﺗو ﻣده اﻻ زﯾﺎن اﻧدر زﯾﺎن
ای ﺧداﯾﺎ ﻣﻣﺳﮑﺎن را ده ﺗﻠف
ﭼون ﻣﺣل ﺑﺎﺷد ﻣوﺛر ﻣﯾﺷود
ﻣﺎل ﺣق را ،ﺟز ﺑﮫ اﻣر ﺣق ،ﻣده
اﻣر ﺣق را در ﻧﯾﺎﺑد ھر دﻟﯽ
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷﯽ از ﻋداد ﻛﺎﻓران
ﭼﯾره ﮔردد ﺗﯾﻐﺷﺎن ﺑر ﻣﺻطﻔﺎ
ﻣﺎل ﺷﮫ ﺑر ﯾﺎﻏﯾﺎن او ﺑذل ﻛرد
ﮐز ﺳﺧﺎوت ﮐرده ام اﯾﺛﺎر و ﺑذل
ﭼﮫ ﻓزاﯾد؟ دوری و ،روی ﺳﯾﺎه
ﻛﺎن ھﻣﮫ اﻧﻔﺎﻗﮭﺎﺷﺎن ﺣﺳرت اﺳت

114.3
114.4
114.5
114.6
114.7
114.8
114.9
114.10
114.11
114.12
114.13

ای ﺧداﯾﺎ ،ﻣﻣﺳﻛﺎن را در ﺟﮭﺎن
* اﯾﺧداﯾﺎ ﻣﻧﻔﻘﺎن را ده ﺧﻠف
* ﻣﻧﻔق و ﻣﻣﺳﮏ ﻣﺣل ﺑﯾن ﺑﮫ ﺑود
ای ﺑﺳﺎ اﻣﺳﺎك ،ﻛز اﻧﻔﺎق ﺑﮫ
اﻣر ﺣق را ﺑﺎز ﺟو از واﺻﻠﯽ
ﺗﺎ ﻋوض ﯾﺎﺑﯽ ﺗو ﻣﺎل ﺑﯾﻛران
اﺷﺗران ،ﻗرﺑﺎن ھﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﺗﺎ
ﭼون ﻏﻼم ﯾﺎﻏﯾﯽ ﻛﺎو ﻋدل ﻛرد
طرﻓﮫ ﺗر ﮐﺎن او ھﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﻋدل
ﻋدل اﯾن ﯾﺎﻏﯽ و ،دادش ،ﻧزد ﺷﺎه
در ﻧﺑﯽ اﻧذار اھل ﻏﻔﻠت اﺳت

115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6
115.7
115.8
115.9
115.10
115.11

 .115ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺳروران ﻋرب ﺑﺎﻣﯾد ﻗﺑول اﻓﺗﺎدن
ﺑودﺷﺎن ﻗرﺑﺎن ،ﺑﮫ اﻣﯾد ﻗﺑول
ﺳروران ﻣﻛﮫ در ﺣرب رﺳول
در ﻧﻣﺎز اھد اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑﮭر اﯾن ﻣؤﻣن ھﻣﯽ ﮔوﯾد ز ﺑﯾم
ﺟﺎن ﺳﭘردن ،ﺧود ﺳﺧﺎی ﻋﺎﺷق اﺳت
آن درم دادن ،ﺳﺧﯽ را ﻻﯾق اﺳت
ﺟﺎن دھﯽ از ﺑﮭر ﺣق ،ﺟﺎﻧت دھﻧد
ﻧﺎن دھﯽ از ﺑﮭر ﺣق ،ﻧﺎﻧت دھﻧد
ﺑرگ ﺑﯽ ﺑرﮔﯾش ﺑﺧﺷد ﻛردﮔﺎر
ﮔر ﺑرﯾزد ﺑرﮔﮭﺎی اﯾن ﭼﻧﺎر
ﻛﯽ ﻛﻧد ﻓﺿل اﻟﮭت ﭘﺎﯾﻣﺎل ؟
ﮔر ﻧﻣﺎﻧد از ﺟود ،در دﺳت ﺗو ﻣﺎل
ﻟﯾﻛش اﻧدر ﻣزرﻋﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮭﯽ
ھر ﻛﮫ ﻛﺎرد ،ﮔردد اﻧﺑﺎرش ﺗﮭﯽ
اﺷﭘش و ﻣوش و ﺣوادﺛﮭﺎش َﺧورد
ﺻرﻓﮫ ﻛرد
و آﻧﻛﮫ در اﻧﺑﺎر ﻣﺎﻧد وَ ،
ﺻورﺗت ﺻﻔر اﺳت ،در ﻣﻌﻧﺎت ﺟو
اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﻔﯽ اﺳت ،در اﺛﺑﺎت ﺟو
ﺟﺎن ﭼون درﯾﺎی ﺷﯾرﯾن را ﺑﺧر
ﺟﺎن ﺷور ﺗﻠﺦ ﭘﯾش ﺗﯾﻎ ﺑر
ﮔوش ﻛن ﺑﺎری زﻣن اﯾن داﺳﺗﺎن
ور ﻧﻣﯾﺗﺎﻧﯽ ﺷدن زﯾن آﺳﺗﺎن

116.1
116.2
116.3
116.4
116.5
116.6
116.7
116.8
116.9

 .116ﻗﺻﮥ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻛﮫ در ﻛرم از ﺣﺎﺗم طﺎﯾﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود
ﻛرده ﺣﺎﺗم را ﻏﻼم ﺟود ﺧوﯾش
ﯾك ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑود در اﯾﺎم ﭘﯾش
ﻓﻘر و ﺣﺎﺟت از ﺟﮭﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ
راﯾت اﻛرام و ﺟود اﻓراﺷﺗﮫ
داد او از ﻗﺎف ﺗﺎ ﻗﺎف آﻣده
ﺑﺣر و ﻛﺎن از ﺑﺧﺷش اش ﺻﺎف آﻣده
ﻣظﮭر ﺑﺧﺷﺎﯾش وھﺎب ﺑود
در ﺟﮭﺎن ﺧﺎك ،اﺑر و آب ﺑود
ﺳوی ﺟودش ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺑر ﻗﺎﻓﻠﮫ
از ﻋطﺎﯾش ﺑﺣر و ﻛﺎن در زﻟزﻟﮫ
رﻓﺗﮫ در ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﺟود آوازه اش
ﻗﺑﻠﮥ ﺣﺎﺟت در و دروازه اش
ﻣﺎﻧده از ﺟود و ﻋطﺎﯾش در ﻋﺟب
ھم ﻋﺟم ھم روم ھم ﺗرك و ﻋرب
زﻧده ﮔﺷﺗﮫ ھم ﻋرب زو ھم ﻋﺟم
آب ﺣﯾوان ﺑود و درﯾﺎی ﻛرم
ﺑﺷﻧو اﮐﻧون داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺷﺎد
* اﻧدر اﯾﺎم ﭼﻧﯾن ﺳﻠطﺎن داد

117.1
117.2

 .117ﻗﺻﮥ اﻋراﺑﯽ دروﯾش و ﻣﺎﺟرا ﮐردن زن ﺑﺎ او از ﻓﻘر و درد
ﮔﻔت و از ﺣد ﺑرد ﮔﻔت وﮔوی را
ﯾك ﺷب اﻋراﺑﯽ زﻧﯽ ﻣر ﺷوی را
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم در ﺧوﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﺧوﺷﯾم
ﻛﺎﯾن ھﻣﮫ ﻓﻘر و ﺟﻔﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻛﺷﯾم

117.3
117.4
117.5
117.6
117.7
117.8
117.9
117.10
117.11
117.12
117.13
117.14
117.15
117.16
117.17
117.18
117.19
117.20

ﻧﺎﻧﻣﺎن ﻧﯽ ﻧﺎن ﺧورﺷﻣﺎن درد و رﺷك
ﺟﺎﻣﮥ ﻣﺎ روز ،ﺗﺎب آﻓﺗﺎب
ﻗرص ﻣﮫ را ﻗرص ﻧﺎن ﭘﻧداﺷﺗﮫ
ﻧﻧﮓ دروﯾﺷﺎن ز دروﯾﺷﯽ ﻣﺎ
ﺧوﯾش و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده از ﻣﺎ رﻣﺎن
ﮔر ﺑﺧواھم از ﻛﺳﯽ ﯾك ﻣﺷت ﻧﺳك
ﻣر ﻋرب را ﻓﺧر ﻏزو اﺳت و ﻋطﺎ
* ﺷب ﺑﺧﻔﺗم روز ﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﻧﮫ
ﭼﮫ ﻏزا ﻣﺎ ﺑﯽ ﻏزا ﺧود ﻛﺷﺗﮫ اﯾم
* ﭼﮫ ﺧطﺎ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺧطﺎ در آﺗﺷﯾم
ﭼﮫ ﻋطﺎ ﻣﺎ ﺑر ﮔداﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻧﯾم
ﮔر ﻛﺳﯽ ﻣﮭﻣﺎن رﺳد ،ﮔر ﻣن ﻣﻧم
* زﯾن ﻧﻣط زﯾن ﻣﺎﺟرا و ﮔﻔﺗﮕو
* ﮐز ﻋﻧﺎ و ﻓﻘر ﻣﺎ ﮔﺷﺗﯾم ﺧﺎر
* ﺗﺎ ﺑﮑﯽ ﻣﺎ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺧﺎری ﮐﺷﯾم
* ﻧﺎﮔﮫ از روزی درآﯾد ﻣﯾﮭﻣﺎن
* ﻟﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎن ﮔر درآﯾد ﺑﯽ ﺛﺑوت
ﺑﮭر اﯾن ﮔﻔﺗﻧد داﻧﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻓن

ﻛوزه ﻣﺎن ﻧﮫ آﺑﻣﺎن از دﯾده اﺷك
ﺷب ﻧﮭﺎﻟﯾن و ﻟﺣﺎف از ﻣﺎھﺗﺎب
دﺳت ﺳوی آﺳﻣﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ
روز ﺷب از روزی اﻧدﯾﺷﯽ ﻣﺎ
ﺑر ﻣﺛﺎل ﺳﺎﻣری از ﻣردﻣﺎن
ﻣر ﻣرا ﮔوﯾد ﺧﻣش ﻛن ﻣرگ و ﺟﺳك
در ﻋرب ﻣﺎ ھﻣﭼو ﺧط اﻧدر ﺧطﺎ
در درون ﺟز ﺳوز و ﭘﯾﭼﺎ ﭘﯾﭻ ﻧﮫ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﻓﻘر ﺑﯽ ﺳر ﮔﺷﺗﮫ اﯾم
ﭼﮫ ﻧوا ﻣﺎ درد و ﻏم را ﻣﻔرﺷﯾم
ﻣر ﻣﮕس را در ھوا رگ ﻣﯽ زﻧﯾم
ﺷب ﺑﺧﺳﺑد دﻟﻘش از ﺗن ﺑرﻛﻧم
ﺑرد از ﺣد ّ ﻋﺑﺎرت ﭘﯾش ﺷو
ﺳوﺧﺗﯾم از اﺿطراب و اﺿطرار
ﻏرﻗﮫ اﻧدر ﺑﺣر ژرف آﺗﺷﯾم
ﺷرﻣﺳﺎرﯾﮭﺎ ﺑرﯾم از وی ﺑﺟﺎن
دان ﮐﮫ ﮐﻔش ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺳﺎزﯾم ﻗوت
ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﺣﺳﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺷدن

 .118ﻣﻐرور ﺷدن ﻣرﯾدان ﻣﺣﺗﺎج و ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣدﻋﯾﺎن ﻣزور و اﯾﺷﺎن را ﺷﯾﺦ واﺻل ﭘﻧداﺷﺗن و ﻧﻘد را
از ﻧﻘل ﻧﺎداﻧﺳﺗن و ﻧﯾﺎﻓﺗن
ﻛﺎو ﺳﺗﺎﻧد ﺣﺎﺻﻠت را ،از ﺧﺳﯽ
ﺗو ﻣرﯾد و ﻣﯾﮭﻣﺎن آن ﻛﺳﯽ
118.1
ﻧور ﻧدھد ،ﻣر ﺗرا ﺗﯾره ﻛﻧد
ﻧﯾﺳت ﭼﯾره ،ﭼون ﺗو را ﭼﯾره ﻛﻧد؟
118.2
ﻧور ﻛﯽ ﯾﺎﺑﻧد از وی دﯾﮕران؟
ﭼون ورا ﻧوری ﻧﺑود اﻧدر ﻗران
118.3
ﭼﮫ ﻛﺷد در ﭼﺷﻣﮭﺎ؟ اﻻ ﻛﮫ ﯾَﺷم
ھﻣﭼو اﻋﻣش ﻛو ﻛﻧد داروی َﭼﺷم
118.4
ھﯾﭻ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﺎ ﻣﻐرور ﻣﺎ
ﺣﺎل ﻣﺎ اﯾن اﺳت در ﻓﻘر و ﻋﻧﺎ
118.5
ﭼﺷﻣﮭﺎ ﺑﮕﺷﺎ و اﻧدر ﻣﺎ ﻧﮕر
ﻗﺣط ده ﺳﺎل ار ﻧدﯾدی در ﺻور
118.6
ِ
در دﻟش ظﻠﻣت زﺑﺎﻧش ﺷﻌﺷﻌﯽ
درون ﻣدﻋﯽ
ظﺎھر ﻣﺎ ﭼون
118.7
ِ
دﻋوﯾش اﻓزون ز ﺷﯾث و ﺑو اﻟﺑﺷر
از ﺧدا ﻧﮫ ﺑوﯾﯽ او را ﻧﮫ اﺛر
118.8
ﺗﺎ ﺑﺧواﻧد ﺑر ﺳﻠﯾﻣﯽ زآن ﻓﺳون
* ﺣرف دروﯾﺷﺎن ﺑدزدد ﻣر ِد دون
118.9
او ھﻣﯽ ﮔوﯾد :ز اﺑداﻟﯾم ﺑﯾش
 118.10دﯾو ﻧﻧﻣوده ورا ھم ﻧﻘش ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﮔﻣﺎن آﯾد ،ﻛﮫ ھﺳت او ﺧود ﻛﺳﯽ
 118.11ﺣرف دروﯾﺷﺎن ﺑدزدﯾده ﺑﺳﯽ
ﻧﻧﮓ دارد از درون او ،ﯾزﯾد
 118.12ﺧرده ﮔﯾرد در ﺳﺧن ،ﺑر ﺑﺎﯾزﯾد
روز ﻣﺣﺷر ﺣﺷر ﮔردد ﺑﺎ ﯾزﯾد
 * 118.13ھر ﮐﮫ داﻧد ﻣر ورا ﭼون ﺑﺎﯾزﯾد
ﭘﯾش او ﻧﻧداﺧت ﺣق ﯾك اﺳﺗﺧوان
ﺧوان آﺳﻣﺎن
 118.14ﺑﯽ ﻧوا از ﻧﺎن و
ِ
ﻧﺎﯾب ﺣﻘم ،ﺧﻠﯾﻔﮫ زاده ام
 118.15او ﻧدا ﻛرده ،ﻛﮫ ﺧوان ﺑﻧﮭﺎده ام
ﺗﺎ ﺧورﯾد از ﺧوان ﺟودم ،ھﯾﭻ ھﯾﭻ
 118.16اﻟﺻﻼ ،ﺳﺎده دﻻن ﭘﯾﭻ ﭘﯾﭻ
ﮔرد آن در ﮔﺷﺗﮫ ،ﻓردا ﻧﺎرﺳﺎن
 118.17ﺳﺎﻟﮭﺎ ،ﺑر وﻋدۀ ﻓردا ،ﻛﺳﺎن
آﺷﻛﺎرا ﮔردد ،از ﺑﯾش و ﻛﻣﯽ
ﺳر آدﻣﯽ
 118.18دﯾر ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻛﮫّ ،

118.19
118.20

زﯾر دﯾوار ﺗﻧش ﮔﻧﺟﯾﺳت ،ﯾﺎ
ﭼون ﻛﮫ ﭘﯾدا ﮔﺷت ﻛﺎو ﭼﯾزی ﻧﺑود

ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎر اﺳت و ،ﻣور و ،اژدھﺎ
ﻋﻣر طﺎﻟب رﻓﺗﮫ ،آﮔﺎھﯽ ﭼﮫ ﺳود؟

 .119در ﺑﯾﺎن آن ﻛﮫ ﻧﺎدر اﻓﺗد ﻛﮫ ﻣرﯾدی در ﻣدﻋﯽ ﻣزور اﻋﺗﻘﺎد ﮐﻧد ﺑﮫ ﺻدق و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳد ﻛﮫ
ﺷﯾﺧش در ﺧواب ﻧدﯾده ﺑﺎﺷد و آب و آﺗش او را ﮔزﻧد ﻧﻛﻧد و ﺷﯾﺧش را ﮔزﻧد ﻛﻧد وﻟﯾﻛن ﻧﺎدر اﺳت
در ﺣق او ﻧﺎﻓﻊ آﯾد ،آن دروغ
ﻟﯾك ،ﻧﺎدر طﺎﻟب آﯾد ،ﻛز ﻓروغ
119.1
ﮔر ﭼﮫ ﺟﺎن ﭘﻧداﺷت آن ،آﻣد ﺟﺳد
او ،ﺑﮫ ﻗﺻد ﻧﯾك ﺧود ﺟﺎﯾﯽ رﺳد
119.2
ﻗﺑﻠﮫ ﻧﯽ و ،آن ﻧﻣﺎز او را روا
ﭼون ﺗﺣری در دل ﺷب ﻗﺑﻠﮫ را
119.3
ﮐﮫ ﻧدﯾد آن ھﯾﭻ ﺷﯾﺧش ﺳﺎﻟﮭﺎ
* ﻣر ورا ،رو ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺣﺎﻟﮭﺎ
119.4
ﻟﯾك ﻣﺎ را ﻗﺣط ﻧﺎن ،ﺑر ظﺎھر اﺳت
ﻣدﻋﯽ را ﻗﺣط ﺟﺎن ،اﻧدر ِﺳر اﺳت
119.5
ﺑﮭر ﻧﺎﻣوس ُﻣزور ﺟﺎن َﻛﻧﯾم
ﻣﺎ ﭼرا ﭼون ﻣدﻋﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧﯾم
119.6
120.1
120.2
120.3
120.4
120.5
120.6
120.7
120.8
120.9
120.10
120.11
120.12
120.13
120.14
120.15
120.16
120.17
120.18
120.19
120.20
120.21
120.22
120.23
120.24
120.25
120.26

 .120ﺻﺑر ﻓرﻣودن اﻋراﺑﯽ زن ﺧود را
ﺧود ﭼﮫ ﻣﺎﻧد از ﻋﻣر ،اﻓزوﻧﺗر ﮔذﺷت
ﺷوی ﮔﻔﺗش ﭼﻧد ﺟوﯾﯽ دﺧل و ِﻛﺷت
زآﻧﻛﮫ ھر دو ،ھﻣﭼو ﺳﯾﻠﯽ ﺑﮕذرد
ﻋﺎﻗل ،اﻧدر ﺑﯾش و ﻧﻘﺻﺎن ﻧﻧﮕرد
ﭼون ﻧﻣﯽ ﭘﺎﯾد ،دﻣﯽ از وی ﻣﮕو
ﺧواه ﺻﺎف و ﺧواه ﺳﯾل ﺗﯾره رو
ﻣﯽ زﯾد ﺧوش ﻋﯾش ﺑﯽ زﯾر و زﺑر
اﻧدر اﯾن ﻋﺎﻟم ھزاران ﺟﺎﻧور
ﺑر درﺧت و ﺑرگ ﺷب ﻧﺎﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷﻛر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧدا را ﻓﺎﺧﺗﮫ
ﻛﺎﻋﺗﻣﺎد رزق ﺑر ﺗوﺳت ای ﻣﺟﯾب
ﺣﻣد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧدا را ﻋﻧدﻟﯾب
از ھﻣﮫ ﻣردار ﺑ ُﺑرﯾده اﻣﯾد
ت ﺷﺎه را ﻛرده ﻧوﯾد
ﺑﺎز ،دﺳ ِ
ﺷد ﻋﯾﺎل ﷲ و ،ﺣق ﻧﻌم اﻟﻣﻌﯾل
ھﻣﭼﻧﯾن از ﭘﺷﮫ ،ﮔﯾری ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﯾل
از ﻏﺑﺎر ﮔرد ﺑﺎد و ﺑود ﻣﺎﺳت
اﯾن ھﻣﮫ ﻏﻣﮭﺎ ﻛﮫ اﻧدر ﺳﯾﻧﮫ ھﺎﺳت
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺷد ،وآﻧﭼﻧﺎن ،وﺳواس ﻣﺎﺳت
اﯾن ﻏﻣﺎن ﺑﯾﺦ ﻛن ،ﭼون داس ﻣﺎﺳت
ﺟزو ﻣرگ از ﺧود ﺑران ،ﮔر ﭼﺎره اﯾﺳت
دان ﻛﮫ ھر رﻧﺟﯽ ز ﻣردن ،ﭘﺎره اﯾﺳت
دان ﻛﮫ ﻛﻠش ﺑر ﺳرت ﺧواھﻧد رﯾﺧت
ﭼون ز ﺟزو ﻣرگ ﻧﺗواﻧﯽ ﮔرﯾﺧت
دان ﻛﮫ ﺷﯾرﯾن ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛل را ﺧدا
ﺟزو ﻣرگ ار ﮔﺷت ﺷﯾرﯾن ﻣر ﺗو را
از رﺳوﻟش رو ﻣﮕردان ،ای ﻓﺿول
دردھﺎ از ﻣرگ ﻣﯽ آﯾد رﺳول
ھر ﻛﮫ او ﺗن را ﭘرﺳﺗد ،ﺟﺎن ﻧﺑرد
ھر ﻛﮫ ﺷﯾرﯾن ﻣﯾزﯾد او ﺗﻠﺦ ُﻣرد
آن ﻛﮫ ﻓرﺑﮫ ﺗر ،ﻣر آن را ﻣﯽ ﻛﺷﻧد
ﮔوﺳﻔﻧدان را ز ﺻﺣرا ﻣﯽ ِﻛﺷﻧد
ﭼﻧد ﮔﯾری اﯾن ﻓﺳﺎﻧﮫ را زﺳر
ﺷب ﮔذﺷت و ﺻﺑﺢ آﻣد ای ﻗﻣر
زر طﻠب ﮔﺷﺗﯽ ،ﺧود اول زر ﺑُدی
ﺗو ﺟوان ﺑودی و ،ﻗﺎﻧﻊ ﺗر ﺑُدی
وﻗت ﻣﯾوه ﭘﺧﺗﻧت ﻓﺎﺳد ﺷدی؟
رز ﺑ ُدی ،ﭘر ﻣﯾوه ،ﭼون ﻛﺎﺳد ﺷدی؟
ﭼون رﺳن ﺗﺎﺑﺎن ،ﻧﮫ واﭘس ﺗر رود
ﻣﯾوه ات ﺑﺎﯾد ﻛﮫ ﺷﯾرﯾن ﺗر ﺷود
ﺗﺎ ﺑر آﯾد ﻛﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻣﺻﻠﺣت
ﺟﻔت ﻣﺎﯾﯽ ﺟﻔت ﺑﺎﯾد ھم ﺻﻔت
در دو ﺟﻔت ﻛﻔش و ﻣوزه در ﻧﮕر
ﺟﻔت ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺛﺎل ھﻣدﮔر
ھر دو ﺟﻔﺗش ﻛﺎر ﻧﺎﯾد ﻣر ﺗرا
ﮔر ﯾﻛﯽ ﻛﻔش از دو ﺗﻧﮓ آﻣد ﺑﭘﺎ
ﺟﻔت ﺷﯾر ﺑﯾﺷﮫ دﯾدی ھﯾﭻ ﮔرگ؟
ﺟﻔت اﯾن ﯾك ُﺧرد و آن دﯾﮕر ﺑزرگ
آن ﯾﻛﯽ ﺧﺎﻟﯽ و آن ﯾﮏ ﻣﺎل ﻣﺎل
راﺳت ﻧﺎﯾد ﺑر ﺷﺗر ﺟﻔت ﺟوال
ﺗو ﭼرا ﺳوی ﺷﻧﺎﻋت ﻣﯾروی
ﻣن روم ﺳوی ﻗﻧﺎﻋت دل ﻗوی

120.27

ﻣرد ﻗﺎﻧﻊ از ﺳر اﺧﻼص و ﺳوز

زﯾن ﻧﺳق ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑﺎ زن ﺗﺎ ﺑﮫ روز

 .121ﻧﺻﯾﺣت ﻛردن زن ﻣر ﺷوی را ﻛﮫ ﺳﺧن اﻓزون از ﻗدر و ﻣﻘﺎم ﺧود ﻣﮕو ِﻟ َم ﺗَﻘُوﻟُونَ ﻣﺎ ﻻ ﺗ َ ْﻔﻌَﻠُونَ
ﻛﮫ اﯾن ﺳﺧﻧﮭﺎ اﮔر ﭼﮫ راﺳت اﺳت اﻣﺎ اﯾن ﻣﻘﺎم ﺗرا ﻧﯾﺳت و ﺳﺧن ﻓوق ﻣﻘﺎم زﯾﺎن دارد و َﻛﺑ ُ َر َﻣ ْﻘﺗﺎ ً
ِﻋ ْﻧدَ ﷲ ﺑﺎﺷد
ﻣن ﻓﺳون ﺗو ﻧﺧواھم ﺧورد ﺑﯾش
زن ﺑر او زد ﺑﺎﻧﮓ ﻛﺎی ﻧﺎﻣوس ﻛﯾش
121.1
رو ﺳﺧن از ﻛﺑر و از ﻧﺧوت ﻣﮕو
ﺗرھﺎت از دﻋوی و دﻋوت ﻣﮕو
121.2
ﻛﺎر و ﺣﺎل ﺧود ﺑﺑﯾن و ﺷرم دار
ﭼﻧد ﺣرف طﻣطراق و ﻛﺎر و ﺑﺎر
121.3
دور ﮐن از دل ﮐﮫ ﺗﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﺟﺎت
* ﻧﺧوت و دﻋوی و ﮐﺑر و ﺗرھﺎت
121.4
روز ﺳرد و ﺑرف و ،آن ﮔﮫ ﺟﺎﻣﮫ ﺗر
ﻛﺑر زﺷت و ،از ﮔداﯾﺎن زﺷت ﺗر
121.5
ای ﺗو را ﺧﺎﻧﮫ ﭼو ﺑﯾت اﻟﻌﻧﻛﺑوت
ﭼﻧد آﺧر دﻋوی ﺑﺎد و ﺑروت
121.6
از ﻗﻧﺎﻋﺗﮭﺎ ﺗو ﻧﺎم آﻣوﺧﺗﯽ؟
از ﻗﻧﺎﻋت ﻛﯽ ﺗو ﺟﺎن اﻓروﺧﺗﯽ؟
121.7
ﮔﻧﺞ را ﺗو وا ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ز رﻧﺞ
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻗﻧﺎﻋت ﭼﯾﺳت ﮔﻧﺞ
121.8
ﺗو ﻣزن ﻻف ای ﻏم و رﻧﺞ روان
اﯾن ﻗﻧﺎﻋت ﻧﯾﺳت ﺟز ﮔﻧﺞ روان
121.9
ﺟﻔت اﻧﺻﺎﻓم ﻧﯾم ﺟﻔت دﻏل
 121.10ﺗو ﻣﺧواﻧم ﺟﻔت و ﻛﻣﺗر زن ﺑﻐل
در ھوا ﭼون ﭘﺷﮫ را رگ ﻣﯾزﻧﯽ
 121.11از ﭼﮫ دم از ﺷﺎه و از ﺑﮓ ﻣﯾزﻧﯽ
ﭼون ﻧﯽ اﺷﻛم ﺗﮭﯽ در ﻧﺎﻟﺷﯽ
 121.12ﺑﺎ ﺳﮕﺎن ﺑر اﺳﺗﺧوان در ﭼﺎﻟﺷﯽ
ﺗﺎ ﻧﮕوﯾم آن ﭼﮫ در رﮔﮭﺎی ﺗوﺳت
 121.13ﺳوی ﻣن ﻣﻧﮕر ﺑﮫ ﺧواری ﺳﺳت ﺳﺳت
ﺗو ﻣن ﻛم ﻋﻘل را ﭼون دﯾده ای ؟
 121.14ﻋﻘل ﺧود را از ﻣن اﻓزون دﯾده ای
ای ز ﻧﻧﮓ ﻋﻘل ﺗو ،ﺑﯽ ﻋﻘل ﺑﮫ
 121.15ھﻣﭼو ﮔرگ ﻏﺎﻓل اﻧدر ﻣﺎ ﻣﺟﮫ
آن ﻧﮫ ﻋﻘل اﺳت آن ﻛﮫ ﻣﺎر و ﻛژدم اﺳت
 121.16ﭼون ﻛﮫ ﻋﻘل ﺗو ﻋﻘﯾﻠﮥ ﻣردم اﺳت
دﺳت ﻣﮑر ﺗو ز ﻣﺎ ﻛوﺗﺎه ﺑﺎد
 121.17ﺧﺻم ظﻠم و ﻣﻛر ﺗو ﷲ ﺑﺎد
ﻣﺎرﮔﯾر و ﻣﺎری ای ﻧﻧﮓ ﻋرب
 121.18ھم ﺗو ﻣﺎری ھم ﻓﺳوﻧﮕر ای ﻋﺟب
ھﻣﭼو ﺑرف از درد و ﻏم ﺑﮕداﺧﺗﯽ
 121.19زاغ اﮔر زﺷﺗﯽ ﺧود ﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
او ﻓﺳون ﺑر ﻣﺎر و ،ﻣﺎر اﻓﺳون ﺑر او
 121.20ﻣرد اﻓﺳوﻧﮕر ﺑﺧواﻧد ﭼون ﻋدو
ﻛﯽ ﻓﺳون ﻣﺎر را ﮔﺷﺗﯽ ﺷﻛﺎر؟
 121.21ﮔر ﻧﺑودی دام او اﻓﺳون ﻣﺎر
در ﻧﯾﺎﺑد آن زﻣﺎن ،اﻓﺳون ﻣﺎر
 121.22ﻣرد اﻓﺳوﻧﮕر ز ﺣرص ﻛﺳب و ﻛﺎر
آن ِ ﺧود دﯾدی؟ ﻓﺳون ﻣن ﺑﺑﯾن
 121.23ﻣﺎر ﮔوﯾد :ای ﻓﺳوﻧﮕر ،ھﯾن و ھﯾن
ﺗﺎ ﻛﻧﯽ رﺳوای ﺷور و ﺷر ،ﻣرا
 121.24ﺗو ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣق ﻓرﯾﺑﯽ ﻣر ﻣرا
ﻧﺎم ﺣق را دام ﻛردی ،وای ﺗو
 121.25ﻧﺎم ﺣﻘم ﺑﺳت ،ﻧﯽ آن رای ﺗو
ﻣن ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣق ﺳﭘردم ﺟﺎن و ﺗن
 * 121.26ﻧﺎم ﺣق ﺑﺳﺗﺎﻧد از ﺗو داد ﻣن
ﯾﺎ ﺗو را ﭼون ﻣن ﺑﮫ زﻧداﻧت ﺑَ َرد
 121.27ﯾﺎ ﺑﮫ زﺧم ﻣن رگ ﺟﺎﻧت ﺑرد
ﺧواﻧد ﺑر ﺷوی ﺧود او طوﻣﺎرھﺎ
 121.28زن از اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺧﺷن ﮔﻔﺗﺎرھﺎ
ﻣﺳﺗﻣﻊ ﺷو ﺑﻌد از آن ﺑﯾن ﺗﺎ ﭼﮫ ﮔﻔت
 * 121.29ﻣرد ﭼون اﯾن طﻌﻧﮭﺎ از زن ﺷﻧﻔت
 .122ﻧﺻﯾﺣت ﻣرد زن را ﻛﮫ در ﻓﻘر ﻓﻘﯾران ﺑﺧواری ﻣﻧﮕر و در ﻛﺎر ﺣق ﺑﮕﻣﺎن ﻛﻣﺎل ﻧﮕر و طﻌﻧﮫ ﻣزن
ﺑر ﻓﻘر و ﻓﻘﯾران و ﺷﮑوه ﻣﮑن
ﻓﻘر ﻓﺧر آﻣد ،ﻣرا طﻌﻧﮫ ﻣزن
ﮔﻔت ای زن ﺗو زﻧﯽ ﯾﺎ ﺑو اﻟﺣزن
122.1
ﻛل ﺑود آن ﻛز ﻛﻠﮫ ﺳﺎزد ﭘﻧﺎه
ﻣﺎل و زر ﺳر را ﺑود ھﻣﭼون ﻛﻼه
122.2

122.3
122.4
122.5
122.6
122.7
122.8
122.9
122.10
122.11
122.12
122.13
122.14
122.15
122.16
122.17
122.18
122.19
122.20
122.21
122.22

آن ﻛﮫ زﻟف ﺟﻌد و رﻋﻧﺎ ﺑﺎﺷدش
ﻣرد ﺣق ،ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺻر
وﻗت ﻋرﺿﮫ ﻛردن آن ﺑرده ﻓروش
ور ﺑود ﻋﯾﺑﯽ ﺑرھﻧﮫ اش ﻛﯽ ﻛﻧد
ﮔوﯾد اﯾن ﺷرﻣﻧده اﺳت از ﻧﯾك و ﺑد
ﺧواﺟﮫ در ﻋﯾب اﺳت ﻏرﻗﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔوش
ﻛز طﻣﻊ ﻋﯾﺑش ﻧﺑﯾﻧد طﺎﻣﻌﯽ
زر ﻛﺎن
ور ﮔدا ﮔوﯾد ﺳﺧن ﭼون ّ
ﻛﺎر دروﯾﺷﯽ ورای ﻓﮭم ﺗوﺳت
* زآﻧﮑﮫ دروﯾﺷﯽ ،ورای ﮐﺎرھﺎﺳت
ﻣﻠﮏ دروﯾﺷﺎن ،ورای ﻣﻠك و ﻣﺎل
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﺎدل اﺳت و ﻋﺎدﻻن
آن ﯾﻛﯽ را ﻧﻌﻣت و ﻛﺎﻻ دھﻧد
آﺗﺷش ﺳوزد ﻛﮫ دارد اﯾن ﮔﻣﺎن
ﻓﻘر ﻓﺧری ﻧز ﮔزاف اﺳت و ﻣﺟﺎز
ُ
از ﻏﺿب ﺑر ﻣن ﻟﻘﺑﮭﺎ راﻧدی
ﮔر ﺑﮕﯾرم ﻣﺎر دﻧداﻧش ﮐﻧم
ز آن ﻛﮫ آن دﻧدان ﻋدوی ﺟﺎن اوﺳت
از طﻣﻊ ھرﮔز ﻧﺧواﻧم ﻣن ﻓﺳون
ﺣﺎش  ªطﻣﻊ ﻣن از ﺧﻠق ﻧﯾﺳت

ﭼون ﻛﻼھش رﻓت ﺧوﺷﺗر آﯾدش
ﭘس ﺑرھﻧﮫ ﺑﮫ ،ﻛﮫ ﭘوﺷﯾده ﻧظر
ﺑر ﻛﻧد از ﺑﻧده ﺟﺎﻣﮥ ﻋﯾب ﭘوش
ﺑل ﺑﮫ ﺟﺎﻣﮫ ﺧدﻋﮫ ای ﺑﺎ وی ﻛﻧد
از ﺑرھﻧﮫ ﻛردن او از ﺗو رﻣد
ﺧواﺟﮫ را ﻣﺎل اﺳت و ﻣﺎﻟش ﻋﯾب ﭘوش
ﮔﺷت دﻟﮭﺎ را طﻣﻌﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﯽ
ره ﻧﯾﺎﺑد ﻛﺎﻟﮥ او در دﻛﺎن
ﺳوی دروﯾﺷﺎن ﺑﻣﻧﮕر ﺳﺳت ﺳﺳت
دﻣﺑدم ،از ﺣق ﻣراﯾﺷﺎن را ﻋطﺎﺳت
روزﯾﯽ دارﻧد ژرف از ذو اﻟﺟﻼل
ﻛﯽ ﻛﻧﻧد اﺳﺗﻣﮕری ﺑر ﺑﯾدﻻن
وﯾن دﮔر را ﺑر ﺳر آﺗش ﻧﮭﻧد
ﺑر ﺧدای ﺧﺎﻟق ھر دو ﺟﮭﺎن
ﺻد ھزاران ّ
ﻋز ﭘﻧﮭﺎن اﺳت و ﻧﺎز
ﻣﺎرﺧوی و ﻣﺎر ﮔﯾرم ﺧواﻧدی
ﺗﺎش از ﺳر ﻛوﻓﺗن اﯾﻣن ﮐﻧم
ﻣن ﻋدو را ﻣﯽ ﻛﻧم ،زﯾن ﻋﻠم دوﺳت
اﯾن طﻣﻊ را ﻣﯾﮑﻧم ﻣن ﺳر ﻧﮕون
از ﻗﻧﺎﻋت در دل ﻣن ﻋﺎﻟﻣﯽ اﺳت

 .123در ﺑﯾﺎن آن ﻛﮫ ﺟﻧﺑﯾدن ھر ﻛﺳﯽ از آن ﺟﺎ ﻛﮫ وی اﺳت ھر ﻛس را از ﭼﻧﺑرۀ وﺟود ﺧود ﺑﯾﻧد ،ﺗﺎﺑﮥ
ﻛﺑود آﻓﺗﺎب را ﻛﺑود ﻧﻣﺎﯾد و ﺳرخ ﺳرخ ﻧﻣﺎﯾد ﭼون ﺗﺎﺑﮫ از رﻧﮕﮭﺎ ﺑﯾرون آﯾد ﺳﭘﯾد ﺷود از ھﻣﮫ
ﺗﺎﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕر او راﺳت ﮔوﺗر ﺑﺎﺷد و اﻣﺎم ﺑﺎﺷد
ز آن ﻓرود آ ،ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧد آن ﮔﻣﺎن
از ﺳر اﻣرود ،ﺑُن ﺑﯾﻧﯽ ﭼﻧﺎن
123.1
ﺧﺎﻧﮫ را ﮔردﻧده ﺑﯾﻧﯽ ،آن ﺗوی
ﭼون ﻛﮫ ﺑر ﮔردی و ﺳر ﮔﺷﺗﮫ ﺷوی
123.2
زﺷت ﻧﻘﺷﯽ ﻛز ﺑﻧﯽ ھﺎﺷم ﺷﮑﻔت
دﯾد اﺣﻣد را اﺑو ﺟﮭل و ﺑﮕﻔت
123.3
راﺳت ﮔﻔﺗﯽ ،ﮔر ﭼﮫ ﻛﺎر اﻓزاﺳﺗﯽ
ﮔﻔت اﺣﻣد ﻣر و را ﻛﮫ راﺳﺗﯽ
123.4
ﻧﯽ ز ﺷرﻗﯽ ،ﻧﯽ ز ﻏرﺑﯽ ،ﺧوش ﺑﺗﺎب
دﯾد ﺻدﯾﻘش ،ﺑﮕﻔت ای آﻓﺗﺎب
123.5
ای رھﯾده ﺗو ز دﻧﯾﺎی ﻧﮫ ﭼﯾز
ﮔﻔت اﺣﻣد ،راﺳت ﮔﻔﺗﯽ ای ﻋزﯾز
123.6
راﺳﺗﮕو ﮔﻔﺗﯽ دو ﺿد ﮔو را ،ﭼرا؟
ﺣﺎﺿران ﮔﻔﺗﻧد :ای ﺻدر اﻟوری
123.7
ﺗرك و ھﻧدو ،در ﻣن آن ﺑﯾﻧد ﻛﮫ ھﺳت
ﮔﻔت :ﻣن آﯾﯾﻧﮫ ام ،ﻣﺻﻘول دﺳت
123.8
زﺷت و ﺧوب ﺧوﯾش را ﺑﯾﻧد در او
* ھر ﮐﮫ را آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﭘﯾش رو
123.9
ﺗﺣری زﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺗرآ
 123.10ای زن ،ار طﻣﺎع ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻣرا
زﯾن ّ
ﻛو طﻣﻊ آﻧﺟﺎ ﻛﮫ آن ﻧﻌﻣت ﺑود
 123.11آن طﻣﻊ را ﻣﺎﻧد و ،رﺣﻣت ﺑود
ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓﻘر اﻧدر ﻏﻧﺎ ﺑﯾﻧﯽ دو ﺗو
 123.12اﻣﺗﺣﺎن ﻛن ﻓﻘر را روزی دو ،ﺗو
زآﻧﻛﮫ در ﻓﻘر اﺳت ّ
ﻋز ذو اﻟﺟﻼل
 123.13ﺻﺑر ﻛن ﺑﺎ ﻓﻘر و ﺑﮕذار اﯾن ﻣﻼل
از ﻗﻧﺎﻋت ،ﻏرق ﺑﺣر اﻧﮕﺑﯾن
ِﺳرﻛﮫ ﻣﻔروش و ،ھزاران ﺟﺎن ﺑﺑﯾن
123.14
ھﻣﭼو ُﮔل آﻏﺷﺗﮫ اﻧدر ُﮔل ﺷﻛر
 123.15ﺻد ھزاران ﺟﺎن ﺗﻠﺧﯽ ُﻛش ﻧﮕر

ﺗﺎ ز ﺟﺎﻧم ،ﺷرح دل ،ﭘﯾدا ﺷدی
ﺑﯽ ِﻛﺷﻧده ،ﺧوش ﻧﻣﯽ ﮔردد روان
واﻋظ ،ار ﻣرده ﺑود ،ﮔوﯾﻧده ﺷد
ﺻد زﺑﺎن ﮔردد ﺑﮫ ﮔﻔﺗن ،ﮔﻧﮓ و ﻻل
در ﭘس ﭘرده ﺷوﻧد ،اھل ﺣرم
ﺑر ﮔﺷﺎﯾﻧد ،آن ﺳﺗﯾران ،روی ﺑﻧد
از ﺑرای دﯾدۀ ﺑﯾﻧﺎ ﻛﻧﻧد
از ﺑرای ﮔوش ﺑﯽ ﺣس اﺻم
ﺑﮭر ﺷم ﻛرد او ﭘﯽ اﺧﺷم ﻧﻛرد
ﺑﮭر اﻧس آﻣد ﭘﯽ اھرم ﻧﮑرد
در ﻣﯾﺎن ﺑس ﻧﺎر و ﻧور اﻓراﺧﺗﮫ اﺳت
آﺳﻣﺎن را ﻣﺳﻛن اﻓﻼﻛﯾﺎن
ﻣﺷﺗری ھر ﻣﻛﺎن ﭘﯾدا ﺑود
ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑﮭر ﻛور آراﺳﺗﯽ؟
روزی ﺗو ﭼون ﻧﺑﺎﺷد ،ﭼون ﻛﻧم؟
ور ﻧﻣﯾﮕوﯾﯽ ،ﺑﮫ ﺗرك ﻣن ﺑﮕو
ﻛﺎﯾن دﻟم از ﺻﻠﺣﮭﺎ ھم ﻣﯾرﻣد
زﺧﻣﮭﺎ ﺑر ﺟﺎن ﺑﯽ ﺧوﯾﺷم ﻣزن
ﻛﮫ ھﻣﯾن دم ﺗرك ﺧﺎن و ﻣﺎن ﻛﻧم
رﻧﺞ ﻏرﺑت ﺑﮫ ﮐﮫ اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ
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ای درﯾﻐﺎ ،ﻣر ﺗرا ُﮔﻧﺟﺎ ﺑ ُدی
اﯾن ﺳﺧن ،ﺷﯾر اﺳت در ﭘﺳﺗﺎن ﺟﺎن
ﻣﺳﺗﻣﻊ ،ﭼون ﺗﺷﻧﮫ و ﺟوﯾﻧده ﺷد
ﻣﺳﺗﻣﻊ ،ﭼون ﺗﺎزه آﯾد ﺑﯽ ﻣﻼل
ﭼوﻧﻛﮫ ﻧﺎﻣﺣرم در آﯾد از درم
ور در آﯾد ﻣﺣرﻣﯽ ،دور از ﮔزﻧد
ھر ﭼﮫ را ﺧوب و ﮐش و زﯾﺑﺎ ﻛﻧﻧد
ﻛﯽ ﺑود آواز ﭼﻧﮓ از زﯾر و ﺑم؟
ﻣﺷك را ﺣق ﺑﯾﮭده ﺧوش دم ﻧﻛرد
* ﻧﺎی را ﺣق ﺑﯾﮭده ﺧوش دم ﻧﮑرد
ﺣق زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت
اﯾن زﻣﯾن را از ﺑرای ﺧﺎﻛﯾﺎن
ﻣرد ﺳﻔﻠﯽ دﺷﻣن ﺑﺎﻻ ﺑود
ای ﺳﺗﯾره ،ھﯾﭻ ﺗو ﺑرﺧﺎﺳﺗﯽ؟
ﮔر ﺟﮭﺎن را ﭘر د ُر ﻣﻛﻧون ﻛﻧم
ﺗرك ﺟﻧﮓ و ﺳرزﻧش ای زن ﺑﮕو
ﻣر ﻣرا ﭼﮫ ﺟﺎی ﺟﻧﮓ ﻧﯾك و ﺑد
* ﺑر ﺳر اﯾن رﯾﺷﮭﺎ ﻧﯾﺷم ﻣزن
ﮔر ﺧﻣش ﻛردی ،و ﮔرﻧﮫ آن ﻛﻧم
ﭘﺎ ﺗﮭﯽ ﮔﺷﺗن ،ﺑﮫ اﺳت از ﮐﻔش ﺗﻧﮓ
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 .124ﻣراﻋﺎت ﻛردن زن ﺷوھر را و اﺳﺗﻐﻔﺎر ﻛردن از ﮔﻔﺗﮥ ﺧوﯾش
ﮔﺷت ﮔرﯾﺎن ،ﮔرﯾﮫ ﺧود دام زن اﺳت
زن ﭼو دﯾد او را ﻛﮫ ﺗﻧد و ﺗوﺳن اﺳت
از ﺗو ﻣن اﻣﯾد دﯾﮕر داﺷﺗم
ﮔﻔت از ﺗو ﻛﯽ ﭼﻧﯾن ﭘﻧداﺷﺗم
ﺳﺗﯽ
زن در آﻣد از طرﯾق ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﮔﻔت ﻣن ﺧﺎك ﺷﻣﺎﯾم ،ﻧﮫ َ
ﺣﻛم و ﻓرﻣﺎن ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻓرﻣﺎن ﺗوﺳت
ﺟﺳم و ﺟﺎن و ھر ﭼﮫ ھﺳﺗم آن ﺗوﺳت
ﺑﮭر ﺧوﯾﺷم ﻧﯾﺳت ،آن ﺑﮭر ﺗو اﺳت
ﮔر ز دروﯾﺷﯽ دﻟم از ﺻﺑر َﺟﺳت
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﻛﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯽ ﻧوا
ﺗو ﻣرا در دردھﺎ ﺑودی دوا
از ﺑرای ﺗوﺳﺗم اﯾن ﺑﺎﻧﮓ و ﺣﻧﯾن
ﺟﺎن ﺗو ،ﻛز ﺑﮭر ﺧوﯾﺷم ﻧﯾﺳت اﯾن
ھر ﻧﻔس ﺧواھد ﻛﮫ ﻣﯾرد ﭘﯾش ﺗو
ﺧوﯾش ِ ﻣن و ﷲ ،ﻛﮫ ﺑﮭر ﺧوﯾش ﺗو
از ﺿﻣﯾر ﺟﺎن ﻣن واﻗف ﺷدی
ﻛﺎش ﺟﺎﻧت ،ﻛش روان ﻣن ﻓدی
ھم ز ﺟﺎن ﺑﯾزار ﮔﺷﺗم ھم ز ﺗن
ﭼون ﺗو ﺑﺎ ﻣن اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑودی ﺑﮫ ظن
ﺗو ﭼﻧﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﻣن ،ای ﺟﺎن را ﺳﻛون
ﺧﺎك را ﺑر ﺳﯾم و زر ﻛردﯾم ﭼون
زﯾن ﻗدر از ﻣن ﺗﺑرا ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﺗو ﻛﮫ در ﺟﺎن و دﻟم ﺟﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﺗﺑرای ﺗرا ﺟﺎن ﻋذر ﺧواه
ﺗو ﺗﺑرا ﻛن ﻛﮫ ھﺳﺗت دﺳﺗﮕﺎه
ای ّ
ﭼون ﺻﻧم ﺑودم ﺗو ﺑودی ﭼون ﺷﻣن
ﯾﺎد ﻣﯾﻛن آن زﻣﺎﻧﯽ را ﻛﮫ ﻣن
ھر ﭼﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑﺧت ،ﮔوﯾد ﺳوﺧﺗﮫ اﺳت
ﺑﻧده ﺑر وﻓق ﺗو دل اﻓروﺧﺗﮫ اﺳت
ﯾﺎ ﺗرش ﺑﺎ ﯾﺎ ﻛﮫ ﺷﯾرﯾن ﻣﯾﺳزی
ﻣن ﺳﭘﺎﻧﺎخ ﺗو ﺑﺎ ھر ﭼم ﭘزی
ﭘﯾش ﺣﻛﻣت از ﺳر ﺟﺎن آﻣدم
ﻛﻔر ﮔﻔﺗم ،ﻧك ﺑﮫ اﯾﻣﺎن آﻣدم

ﭘﯾش ﺗو ،ﮔﺳﺗﺎخ ﺧود در ﺗﺎﺧﺗم
ﺗوﺑﮫ ﻛردم اﻋﺗراض اﻧداﺧﺗم
ﻣﯾﻛﺷم ﭘﯾش ﺗو ﮔردن را ،ﺑزن
ھر ﭼﮫ ﺧواھﯽ ﻛن ،وﻟﯾﻛن اﯾن ﻣﻛن
ﺑﺎ ﺗو ﺑﯽ ﻣن او ﺷﻔﯾﻌﯽ ﻣﺳﺗﻣر
ز اﻋﺗﻣﺎد او ،دل ﻣن ﺟرم ُﺟﺳت
ای ﻛﮫ ُﺧﻠﻘت ﺑﮫ ز ﺻد ﻣن اﻧﮕﺑﯾن
در ﻣﯾﺎن ﮔرﯾﮫ ،ﺑر روی اوﻓﺗﺎد
از ﺣﻧﯾﻧش ﻣرد را دل ﺷد زﺟﺎی
زاﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﮔرﯾﮫ ﺑُد او ﺧود دﻟرﺑﺎی
زد ﺷراری در دل ﻣرد وﺣﯾد
ﭼون ﺑود ،ﭼون ﺑﻧدﮔﯽ آﻏﺎز ﻛرد؟
ﭼون ﺷوی ،ﭼون ﭘﯾش ﺗو ﮔرﯾﺎن ﺷود؟
ﭼون ﻛﮫ آﯾد در ﻧﯾﺎز او ،ﭼون ﺑود؟
ﻋذر ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑود ،ﭼو او در ﻋذر ﺧﺎﺳت؟
ﭼون ﻧﮭد ﮔردن ،زھﯽ ﺳودا و ﺳود
ﺧوش درآﯾد ﺑﺎﺗو ﭼون ﺑﺎﺷد ،ﺑﮕو
زآﻧﭼﮫ ﺣق آراﺳت ،ﭼون ﺗﺎﻧﻧد رﺳت ؟
ﻛﯽ ﺗواﻧد آدم از ﺣوا ﺑرﯾد؟
ھﺳت در ﻓرﻣﺎن ،اﺳﯾر زال ﺧوﯾش
ﻛﻠﻣﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺣﻣﯾراء ﻣﯽ زدی
ز آﺗش او ﺟوﺷد ،ﭼو ﺑﺎﺷد در ﺣﺟﯾب
ﻧﯾﺳت ﻛرد آن آب را ،ﻛردش ھوا
ﺑﺎطﻧﺎ ً ﻣﻐﻠوب و ،زن را طﺎﻟﺑﯽ
ِﻣﮭر ،ﺣﯾوان را ﻛم اﺳت ،آن از ﻛﻣﯾﺳت
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ﺧوی ﺷﺎھﺎﻧﮥ ﺗرا ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم
ﭼون ز ﻋﻔو ﺗو ﭼراﻏﯽ ﺳﺎﺧﺗم
ﻣﯽ ﻧﮭم ﭘﯾش ﺗو ﺷﻣﺷﯾر و ﻛﻔن
از ﻓراق ﺗﻠﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﺳ ُﺧن
در ﺗو از ﻣن ﻋذر ﺧواھﯽ ھﺳت ﺳر
ﻋذر ﺧواھم در دروﻧتُ ،ﺧﻠق ﺗوﺳت
رﺣم ﻛن ﭘﻧﮭﺎن ز ﺧود ای ﺧﺷﻣﮕﯾن
زﯾن ﻧﺳق ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑﺎ ﻟطف و ﮔﺷﺎد
ﮔرﯾﮫ ﭼون از ﺣد ﮔذﺷت و ھﺎی ھﺎی
ﭼون ﻗرارش ﻣﺎﻧَد و ﺻﺑرش ﺑﺟﺎی؟
ﺷد از آن ﺑﺎران ﯾﻛﯽ ﺑرﻗﯽ ﭘدﯾد
آﻧﻛﮫ ﺑﻧدۀ روی ﺧوﺑش ﺑود َﻣرد
آﻧﻛﮫ از ﻛﺑرش دﻟت ﻟرزان ﺑود
آﻧﻛﮫ از ﻧﺎزش دل و ﺟﺎن ﺧون ﺑود
آﻧﻛﮫ در ﺟور و ﺟﻔﺎﯾش دام ﻣﺎﺳت
* آﻧﮑﮫ ﺟز ﺧوﻧرﯾزﯾش ﮐﺎری ﻧﺑود
* آﻧﮑﮫ ﺟز ﮔردن ﮐﺷﯽ ﻧﺎﯾد از او
ﺎس ﺣق آراﺳﺗﮫ ﺳت )آل ﻋﻣران(١٣ :
ُز َ
ﯾن ِﻟﻠﻧﱠ ِ
ﭼون ﭘﯽ ﯾﺳﻛن اﻟﯾﮭﺎ ش آﻓرﯾد )اﻋراف(١٨٩ :
رﺳﺗم زال ،ار ﺑود وز ﺣﻣزه ﺑﯾش
ت ﮔﻔﺗش آﻣدی
آﻧﻛﮫ ﻋﺎﻟم ﻣﺳ ِ
آب ﻏﺎﻟب ﺷد ﺑر آﺗش از ﻧﮭﯾب
ﭼوﻧﻛﮫ دﯾﮕﯽ ﺣﺎﯾل آﯾد ،آن دو را
ظﺎھرا ً ﺑر زن ،ﭼو آب ،ار ﻏﺎﻟﺑﯽ
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ در آدﻣﯽ اﺳت

125.1
125.2
125.3
125.4
125.5

 .125در ﺑﯾﺎن اﯾن ﺧﺑر ﻛﮫ اﻧﮭن ﯾﻐﻠﺑن اﻟﻌﺎﻗل و ﯾﻐﻠﺑﮭن اﻟﺟﺎھل
ﻏﺎﻟب آﯾد ﺳﺧت و ،ﺑر ﺻﺎﺣب دﻻن
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ،ﻛﮫ زن ﺑر ﻋﺎﻗﻼن
زآﻧﻛﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﻧد و ،ﺑس ﺧﯾره روﻧد
ﺑﺎز ﺑر زن ﺟﺎھﻼن ﻏﺎﻟب ﺷوﻧد
زآﻧﻛﮫ ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت ﻏﺎﻟب ،ﺑر ﻧﮭﺎد
ﻛم ﺑودﺷﺎن رﻗت و ﻟطف و وداد
ﺧﺷم و ﺷﮭوت ،وﺻف ﺣﯾواﻧﯽ ﺑود
ِﻣﮭر و رﻗت ،وﺻف اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود
ﺧﺎﻟق اﺳت آن ،ﮔوﺋﯾﺎ ﻣﺧﻠوق ﻧﯾﺳت
ﭘرﺗو ﺣق اﺳت آن ،ﻣﻌﺷوق ﻧﯾﺳت

 .126ﺗﺳﻠﯾم ﻛردن ﻣرد ﺧود را ﺑﮫ اﻣر زن و اﻋﺗراض او را اﺷﺎره ﺣق داﻧﺳﺗن .ﻧظﺎﻣﯽ در ﺷﯾرﯾن و
ﺧﺳرو ﻓرﻣوده:
ﺑﻧزد ﻋﻘل ھر داﻧﻧده ای ھﺳت  ---ﻛﮫ ﺑﺎ ﮔردﻧده ﮔرداﻧﻧده ای ھﺳت
از آن ﭼرﺧﮫ ﮐﮫ ﮔرداﻧد زن ﭘﯾر  ---ﻗﯾﺎس ﭼرخ ﮐردوﻧرا ھﻣﯽ ﮔﯾر
ﻛز ﻋواﻧﯽ ﺳﺎﻋت ﻣردن ﻋوان
ﻣرد ز آن ﮔﻔﺗن ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد ﭼﻧﺎن
126.1
ﺑر ﺳر ﺟﺎن ﻣن ﻟﮕدھﺎ ﭼون زدم؟
ﮔﻔت ﺧﺻم ﺟﺎن ﺟﺎن ﭼون آﻣدم؟
126.2

126.3
126.4
126.5
126.6
126.7
126.8
126.9
126.10

* ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ﻧﻣﺎﻧد ﻓﮭم و رای
ﭼون ﻗﺿﺎ آﯾد ،ﻓرو ﭘوﺷد ﺑﺻر
* زان اﻣﺎم اﻟﻣﺗﻘﯾن داد اﯾن ﺧﺑر
ﭼون ﻗﺿﺎ ﺑﮕذﺷت ،ﺧود را ﻣﯾﺧورد
ﻣرد ﮔﻔت ای زن ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷوم
ﻣن ﮔﻧﮫ ﻛﺎر ﺗوام رﺣﻣﯽ ﺑﻛن
ﻛﺎﻓر ﭘﯾر ار ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود
ﺣﺿرﺗﯽ ﭘر رﺣﻣت اﺳت و ﭘر ﻛرم

ﮐس ﻧﻣﯾداﻧد ﻗﺿﺎ را ،ﺟز ﺧدای
ﺗﺎ ﻧداﻧد ﻋﻘل ﻣﺎ ،ﭘﺎ را ز ﺳر
ﮔﻔت اذا ﺟﺎء اﻟﻘﺿﺎ ﻋﻣﯽ اﻟﺑﺻر
ﭘرده ﺑدرﯾده ،ﮔرﯾﺑﺎن ﻣﯾدرد
ﮔر ﺑُدم ﻛﺎﻓر ،ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯾﺷوم
ﻋذر ﻣن ﺑﭘذﯾر و ﺑﺷﻧو اﯾن ﺳ ُﺧن
ﭼون ﻛﮫ ﻋذر آرد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﯽ ﺷود
ﻋﺎﺷق او ،ھم وﺟود و ،ھم ﻋدم

 .127در ﺑﯾﺎن آن ﻛﮫ ﻣوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم و ﻓرﻋون ھر دو ﻣﺳﺧر ﻣﺷﯾت اﻧد ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ زھر و ﭘﺎدزھر و
ظﻠﻣﺎت و ﻧور و ﻣﻧﺎﺟﺎت ﻛردن ﻓرﻋون ﺑﺎ ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣس و ﻧﻘره ،ﺑﻧدۀ آن ﻛﯾﻣﯾﺎ
ﻛﻔر و اﯾﻣﺎن ،ﻋﺎﺷق آن ﻛﺑرﯾﺎ
127.1
ظﺎھر ،اﯾن ره دارد و ،آن ﺑﯾرھﯽ
ﻣوﺳﯽ و ﻓرﻋون ،ﻣﻌﻧﯽ را رھﯽ
127.2
ﻧﯾم ﺷب ،ﻓرﻋون ﮔرﯾﺎن آﻣده
روز ،ﻣوﺳﯽ ﭘﯾش ﺣق ﻧﺎﻻن ﺷده
127.3
ور ﻧﮫ ﻏُل ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ ﮔوﯾد ﻣن ﻣﻧم؟
ﻛﺎﯾن ﭼﮫ ﻏُل اﺳت ای ﺧدا ﺑر ﮔردﻧم؟
127.4
ﻣر ﻣرا ھم ،ز آن ﻣﻛدر ﻛرده ای
زآﻧﻛﮫ ﻣوﺳﯽ را ﻣﻧور ﻛرده ای
127.5
ﻣﺎه ﺟﺎﻧم را ،ﺳﯾﮫ رو ﻛرده ای
زآﻧﻛﮫ ﻣوﺳﯽ را ﺗو ﻣﮫ رو ﻛرده ای
127.6
ﭼون ﺧﺳوف آﻣد ،ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﺎره ام ؟
ﺑﮭﺗر از ﻣﺎھﯽ ﻧﻣود اﺳﺗﺎره ام
127.7
ﻣﮫ ﮔرﻓت و ﺧﻠق ﭘﻧﮕﺎن ﻣﯾزﻧﻧد
ﻧوﺑﺗم ﮔر رب و ﺳﻠطﺎن ﻣﯽ زﻧﻧد
127.8
ﻣﺎه را از زﺧﻣﮫ رﺳوا ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﻣﯾزﻧﻧد آن طﺎس و ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
127.9
زﺧم طﺎس آن رﺑﯽ اﻻﻋﻼی ﻣن
 127.10ﻣن ﻛﮫ ﻓرﻋوﻧم ز ﺷﮭرت وای ﻣن
ﻣﯾﺷﻛﺎﻓد ﺷﺎخ را در ﺑﯾﺷﮫ ات
 127.11ﺧواﺟﮫ ﺗﺎﺷﺎﻧﯾم ،اﻣﺎ ﺗﯾﺷﮫ ات
ﺷﺎخ دﯾﮕر را ﻣﻌطل ﻣﯾﻛﻧﯽ
 127.12ﺑﺎز ﺷﺎﺧﯽ را ﻣوﺻل ﻣﯾﻛﻧﯽ
ھﯾﭻ ﺷﺎخ از دﺳت ﺗﯾﺷﮫ َرﺳت؟ ﻧﯽ
 127.13ﺷﺎخ را ﺑر ﺗﯾﺷﮫ دﺳﺗﯽ ھﺳت؟ ﻧﯽ
از ﻛرم ﻛن ،اﯾن ﻛﺟﯽ ھﺎ را ،ﺗو راﺳت
 127.14ﺣق آن ﻗدرت ﻛﮫ در ﺗﯾﺷﮫ ﺗوراﺳت
ﻣن ﻧﮫ در ﯾﺎ رﺑﻧﺎ ام ﺟﻣﻠﮫ ﺷب؟
 127.15ﺑﺎز ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﻓرﻋون :ای ﻋﺟب!
ﭼون ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﻣﯾرﺳم ،ﭼون ﻣﯾﺷوم؟
 127.16در ﻧﮭﺎن ﺧﺎﻛﯽ و ﻣوزون ﻣﯾﺷوم
ﭘﯾش آﺗش ،ﭼون ﺳﯾﮫ رو ﻣﯾﺷود؟
 127.17رﻧﮓ زر ﻗﻠب ،دَه ﺗو ﻣﯾﺷود
ﻟﺣظﮫ ای ﻣﻐزم ﻛﻧد ،ﯾك ﻟﺣظﮫ ﭘوﺳت
 127.18ﻧﯽ ﻛﮫ ﻗﻠب و ﻗﺎﻟﺑم در ﺣﻛم اوﺳت ؟
ﺧود ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻏﯾر اﯾن ،ﻛﺎر اﻟﮫ
 127.19ﯾﮑدﻣﯽ ﻣﺎھم ﻛﻧد ،ﯾك دم ﺳﯾﺎه
زرد ﮔردم ،ﭼوﻧﻛﮫ ﮔوﯾد :زﺷت ﺑﺎش
 127.20ﺳﺑز ﮔردم ،ﭼوﻧﻛﮫ ﮔوﯾدِ :ﻛﺷت ﺑﺎش
ﻣﯾدوﯾم اﻧدر ﻣﻛﺎن و ﻻﻣﻛﺎن
 127.21ﭘﯾش ﭼوﮔﺎﻧﮭﺎی ﺣﻛم ﻛُن ﻓﻛﺎن
ﻣوﺳﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﯽ در ﺟﻧﮓ ﺷد
 127.22ﭼون ﻛﮫ ﺑﯾرﻧﮕﯽ اﺳﯾر رﻧﮓ ﺷد
ﻣوﺳﯽ و ﻓرﻋون دارﻧد آﺷﺗﯽ
 127.23ﭼون ﺑﮫ ﺑﯾرﻧﮕﯽ رﺳﯽ ،ﻛﺎن داﺷﺗﯽ
رﻧﮓ ﻛﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑود از ﻗﯾل و ﻗﺎل؟
 127.24ﮔر ﺗو را آﯾد ﺑر اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺳؤال
رﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﯽ رﻧﮓ ﭼون در ﺟﻧﮓ ﺧﺎﺳت؟
 127.25اﯾن ﻋﺟب ،ﻛﺎﯾن رﻧﮓ از ﺑﯾرﻧﮓ ﺧﺎﺳت !
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺎ آب ﺿد ﭼون ﻣﯾﺷود؟
 127.26اﺻل روﻏن زآب اﻓزون ﻣﯾﺷود
آب ﺑﺎ روﻏن ﭼرا ﺿد ﮔﺷﺗﮫ اﻧد؟
 127.27ﭼون ﻛﮫ روﻏن را زآب اﺳرﺷﺗﮫ اﻧد
ھر دو در ﺟﻧﮕﻧد و اﻧدر ﻣﺎﺟرا
 127.28ﭼون ﮔل از ﺧﺎر اﺳت و ،ﺧﺎر از ﮔل ﭼرا؟

ھﻣﭼو ﺟﻧﮓ ﺧر ﻓروﺷﺎن ﺻﻧﻌت اﺳت
ﮔﻧﺞ ﺑﺎﯾد ﺟﺳت ،اﯾن وﯾراﻧﯽ اﺳت
زآن ﺗوھم ﮔﻧﺞ را ﮔم ﻣﯾﻛﻧﯽ
ﮔﻧﺞ ﻧﺑود در ﻋﻣﺎرت ﺟﺎﯾﮭﺎ
ﻧﯾﺳت را ،از ھﺳﺗﮭﺎ ،ﻧﻧﮕﯽ ﺑود
ﺑﻠﻛﮫ ﻧﯾﺳت آن ،ھﺳت را واداد ﻛرد
ﺑﻠﻛﮫ او از ﺗو ﮔرﯾزان اﺳت ،اﯾﺳت
وز درون ﻣﯾراﻧدت ﺑﺎ ﭼوب رد
ﻗوﻣﯽ اﻧدر ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎ رﻧﺞ و درد
ﻧﻔرت ﻓرﻋون را ،دان از ﻛﻠﯾم

127.29
127.30
127.31
127.32
127.33
127.34
127.35
127.36
127.37
127.38

ﯾﺎ ﻧﮫ ﺟﻧﮓ اﺳت اﯾن ﺑرای ﺣﻛﻣت اﺳت
ﯾﺎ ﻧﮫ اﯾن اﺳت و ﻧﮫ آن ،ﺣﯾراﻧﯽ اﺳت
آﻧﭼﮫ ﺗو ﮔﻧﺟش ﺗوھم ﻣﯾﻛﻧﯽ
ﭼون ﻋﻣﺎرت دان ،ﺗو وھم و راﯾﮭﺎ
در ﻋﻣﺎرت ،ھﺳﺗﯽ و ﺟﻧﮕﯽ ﺑود
ﻧﯽ ﻛﮫ ھﺳت از ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓرﯾﺎد ﻛرد؟
ﺗو ﻣﮕو ﻛﮫ ﻣن ﮔرﯾزاﻧم ز ﻧﯾﺳت
ظﺎھرا ﻣﯾﺧواﻧدت او ﺳوی ﺧَود
ﻗوﻣﯽ اﻧدر آﺗش ﺳوزان ﭼو َورد
ﻧﻌﻠﮭﺎی ﺑﺎژﮔوﻧﮫ ﺳت ای ﺳﻠﯾم

128.1
128.2
128.3
128.4
128.5
128.6
128.7
128.8
128.9
128.10
128.11
128.12
128.13
128.14
128.15
128.16
128.17
128.18
128.19
128.20
128.21
128.22
128.23
128.24
128.25
128.26
128.27

ﺳ َر اﻟد ﱡ ْﻧﯾﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َرةَ
 .128ﺳﺑب ﺣرﻣﺎن اﺷﻘﯾﺎ از دو ﺟﮭﺎن ﻛﮫ َﺧ ِ
ﻛﺎﺳﻣﺎن ﺑﯾﺿﮫ ،زﻣﯾن ﭼون زرده اﺳت
ﭼون ﺣﻛﯾﻣك اﻋﺗﻘﺎدی ﻛرده اﺳت
در ﻣﯾﺎن ِ اﯾن ﻣﺣﯾط آﺳﻣﺎن؟
ﮔﻔت ﺳﺎﺋل ﭼون ﺑﻣﺎﻧد اﯾن ﺧﺎﻛدان
ﻧﯽ ﺑر اﺳﻔل ﻣﯾرود ،ﻧﯽ ﺑر ﻋﻠﯽ
ھﻣﭼو ﻗﻧدﯾﻠﯽ ﻣﻌﻠق در ھوا
از ﺟﮭﺎت ﺷش ﺑﻣﺎﻧد اﻧدر ھوا
آن ﺣﻛﯾﻣش ﮔﻔت ،ﻛز ﺟذب ﺳﻣﺎ
در ﻣﯾﺎن ﻣﺎﻧد آھﻧﯽ آوﯾﺧﺗﮫ
ﭼون ز ﻣﻐﻧﺎطﯾس ﻗﺑﮫ رﯾﺧﺗﮫ
ﻛﯽ ﻛﺷد در ﺧود زﻣﯾن ﺗﯾره را
آن دﮔر ﮔﻔت آﺳﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧد در ﻣﯾﺎن ﻋﺎﺻﻔﺎت
ﺑﻠﻛﮫ دﻓﻌش ﻣﯾﻛﻧد از ﺷش ﺟﮭﺎت
ﺟﺎن ﻓرﻋوﻧﺎن ﺑﻣﺎﻧد اﻧدر ﺿﻼل
ﭘس ز دﻓﻊ ﺧﺎطر اھل ﻛﻣﺎل
ﻣﺎﻧده اﻧد اﯾن ﺑﯽ رھﺎن ،ﺑﯽ اﯾن و آن
ﭘس ز دﻓﻊ اﯾن ﺟﮭﺎن و آن ﺟﮭﺎن
زاﻧﻛﮫ ،دارﻧد از وﺟود ﺗو ﻣﻼل
ﺳرﻛﺷﯽ ،از ﺑﻧدﮔﺎن ذو اﻟﺟﻼل
ﻛﺎ ِه ھﺳﺗﯽ ﺗو را ،ﺷﯾدا ﻛﻧﻧد
ﻛﮭرﺑﺎ دارﻧد ،ﭼون ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد
زود ﺗﺳﻠﯾم ﺗو را ،طﻐﯾﺎن ﻛﻧﻧد
ﻛﮭرﺑﺎی ﺧوﯾش ﭼون ﭘﻧﮭﺎن ﻛﻧﻧد
ﻛﺎو اﺳﯾر و ،ﺳﻐﺑﮥ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت
آن ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ ،ﻣرﺗﺑﮥ ﺣﯾواﻧﯽ اﺳت
ﺳﻐﺑﮫ ﭼون ﺣﯾوان ﺷﻧﺎﺳش ،ای ﻛﯾﺎ
ﻣرﺗﺑﮥ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﺳت اوﻟﯾﺎ
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم را ،ﺑﺧوان ْ
ﻗل ﯾﺎ ﻋﺑﺎد
ﺑﻧدۀ ﺧود ﺧواﻧد اﺣﻣد در رﺷﺎد
ﻣﯾﻛﺷﺎﻧد ھر طرف ،در ﺣﻛم ُﻣر
ﻋﻘل ﺗو ھﻣﭼون ﺷﺗرﺑﺎن ،ﺗو ﺷﺗر
ﺑر ﻣﺛﺎل اﺷﺗران ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎ
ﻋﻘل ﻋﻘﻠﻧد اوﻟﯾﺎ و ﻋﻘﻠﮭﺎ
ﯾك ﻗﻼوز اﺳت ،ﺟﺎن ﺻد ھزار
اﻧدر اﯾﺷﺎن ﺑﻧﮕر آﺧر ز اﻋﺗﺑﺎر
دﯾده ای ،ﻛﺎن دﯾده ﺑﯾﻧد آﻓﺗﺎب
ﭼﮫ ﻗﻼوز و ﭼﮫ اﺷﺗرﺑﺎن؟ ﺑﯾﺎب
ﻣﻧﺗظر ﻣوﻗوف ﺧورﺷﯾد اﺳت و روز
ﻧك ﺟﮭﺎن در ﺷب ﺑﻣﺎﻧده ﻣﯾﺦ دوز
ﺷﯾر ﻧر ،در ﭘوﺳﺗﯾن ﺑره ای
اﯾﻧت ﺧورﺷﯾدی ،ﻧﮭﺎن در ذره ای
ﭘﺎ ﺑر اﯾن ﻛﮫ ،ھﯾن ﻣﻧﮫ ﺑﺎ اﺷﺗﺑﺎه
اﯾﻧت درﯾﺎﺋﯽ ،ﻧﮭﺎن در زﯾر ﻛﺎه
رﺣﻣت ﺣق اﺳت ﺑﮭر رھﻧﻣون
اﺷﺗﺑﺎھﯽ و ﮔﻣﺎﻧﯽ در درون
ﻓرد ﺑود و ،ﺻد ﺟﮭﺎﻧش در ﻧﮭﺎن
ھر ﭘﯾﻣﺑر ،ﻓرد آﻣد در ﺟﮭﺎن
ﻛرد ﺧود را در ﻛﮭﯾن ،ﻧﻘﺷﯽ ﻧورد
ﻋﺎﻟم ﻛﺑری ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﺧره ﻛرد
ﻛﯽ ﺿﻌﯾف اﺳت آن ﻛﮫ ﺑﺎ ﺷﮫ ﺷد ﺣرﯾف؟
اﺑﻠﮭﺎﻧش ﻓرد دﯾدﻧد و ﺿﻌﯾف
وای آن ﻛﺎو ﻋﺎﻗﺑت اﻧدﯾش ﻧﯾﺳت
اﺑﻠﮭﺎن ﮔﻔﺗﻧد :ﻣردی ﺑﯾش ﻧﯾﺳت

128.28

* ﻋﺎﻗﺑت دﯾدن ﺑود از ﮐﺎﻣﻠﯽ

دور ﺑودن ھر ﻧﻔس از ﺟﺎھﻠﯽ

 .129ﺣﻘﯾر دﯾدن ﺧﺻﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻗﮥ ﺻﺎﻟﺢ را ،ﭼون ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧواھد ﻟﺷﻛری را ھﻼك ﮔرداﻧد در ﻧظر
اﯾﺷﺎن ﺧﺻﻣﺎن را ﺣﻘﯾر ﻧﻣﺎﯾد َو ﯾﻘَ ِﻠّﻠُﻛُ ْم ﻓِﯽ أ َﻋْﯾﻧِ ِﮭ ْم ِﻟﯾ ْﻘ ِﺿﯽ ﷲ أ َ ْﻣرا ً ﻛﺎنَ َﻣ ْﻔﻌ ُ ً
وﻻ
ﺑﮕذر از ﺻورت طﻠب ﻣﻌﻧﯽ آن
* ﺑﺷﻧو اﮐﻧون ﻗﺻﮫ ﺻﺎﻟﺢ روان
129.1
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﯾﻧﯽ ،ﺑﯾﺎﺑﯽ ﻋﺎﻓﯾت
* زاﻧﮑﮫ ﺻورت ﺑﯾن ﻧﺑﯾﻧد ﻋﺎﻗﺑت
129.2
ﭘﯽ ﺑرﯾدﻧدش ز ﺟﮭل ،آن ﻗوم ُﻣر
ﻧﺎﻗﮥ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮫ ﺻورت ﺑُد ﺷﺗر
129.3
آب ﻛور و ،ﻧﺎن ﻛور ،اﯾﺷﺎن ﺑُدﻧد
ب ﺟو ﺧﺻﻣش ﺷدﻧد
129.4
از ﺑرای آ ِ
آب ﺣق را داﺷﺗﻧد از ﺣق درﯾﻎ
ﻧﺎﻗﺔ ﷲ ،آب ﺧورد از ﺟوی ﻣﯾﻎ
129.5
ﺷد ﻛﻣﯾﻧﯽ در ھﻼك طﺎﻟﺣﺎن
ﻧﺎﻗﮥ ﺻﺎﻟﺢ ،ﭼو ﺟﺳم ﺻﺎﻟﺣﺎن
129.6
ﻧﺎﻗَﺔَ ﷲ َو ﺳُ ْﻘﯾﺎھﺎ ﭼﮫ ﻛرد
ﺗﺎ ﺑر آن اﻣت ز ﺣﻛم ﻣرگ و درد
129.7
ﺧوﻧﺑﮭﺎی اﺷﺗری ﺷﮭری د ُُرﺳت
ﺷﺣﻧﮥ ﻗﮭر ﺧدا ز ﯾﺷﺎن ﺑ ُﺟﺳت
129.8
ﻧﻔس ﮔﻣره ﻣر ورا ﭼون ﭘﯽ ﺑُرﯾﺳت
* روح ﺻﺎﻟﺢ ﺑر ﻣﺛﺎل اﺷﺗرﯾﺳت
129.9
روح اﻧدر وﺻل و ﺗن در ﻓﺎﻗﮫ اﺳت
 129.10روح ھﻣﭼون ﺻﺎﻟﺢ و ﺗن ﻧﺎﻗﮫ اﺳت
زﺧم ﺑر ﻧﺎﻗﮫ ﺑود ،ﺑر ذات ﻧﯾﺳت
 129.11روح ﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﺎﺑل آﻓﺎت ﻧﯾﺳت
ﻧور ﯾزدان ﺳﻐﺑﮥ ﻛﻔﺎر ﻧﯾﺳت
 129.12روح ﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﺎﺑل آزار ﻧﯾﺳت
ﺗﺎش آزارﻧد و ،ﺑﯾﻧﻧد اﻣﺗﺣﺎن
 129.13ﺣق از آن ﭘﯾوﺳت ﺑﺎ ﺟﺳﻣﯽ ﻧﮭﺎن
آب اﯾن ﺧم ،ﻣﺗﺻل ﺑﺎ آب ﺟوﺳت
 129.14ﺑﯾﺧﺑر ﻛﺂزار اﯾن ،آزار اوﺳت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﮔردد ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم را ﭘﻧﺎه
 129.15زآن ﺗﻌﻠق ﻛرد ﺑﺎ ﺟﺳﻣش اﻟﮫ
ﺑر ﺻدف آﻣد ﺿرر ،ﻧﯽ ﺑر ﮔﮭر
 129.16ﻛس ﻧﯾﺎﺑد ﺑر دل اﯾﺷﺎن ظﻔر
ﺗﺎ ﺷوی ﺑﺎ روح ﺻﺎﻟﺢ ،ﺧواﺟﮫ ﺗﺎش
 129.17ﻧﺎﻗﮥ ﺟﺳم وﻟﯽ را ﺑﻧده ﺑﺎش
ﺑﻌد ﺳﮫ روز از ﺧدا ﻧﻘﻣت رﺳد
 129.18ﮔﻔت ﺻﺎﻟﺢ ﭼون ﻛﮫ ﻛردﯾد اﯾن ﺣﺳد
آﻓﺗﯽ آﯾد ﻛﮫ دارد ﺳﮫ ﻧﺷﺎن
 129.19ﺑﻌد ﺳﮫ روز دﮔر از ﺟﺎن ﺳﺗﺎن
رﻧﮓ رﻧﮓ ﻣﺧﺗﻠف اﻧدر ﻧظر
 129.20رﻧﮓ روی ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎن ﮔردد دﮔر
در دوم رو ﺳرخ ھﻣﭼون ارﻏوان
 129.21روز اول روﯾﺗﺎن ﭼون زﻋﻔران
ﺑﻌد از آن اﻧدر رﺳد ﻗﮭر اﻟﮫ
 129.22در ﺳوم ﮔردد ھﻣﮫ روھﺎ ﺳﯾﺎه
ﻛرۀ ﻧﺎﻗﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻛُﮫ دوﯾد
 129.23ﮔر ﻧﺷﺎن ﺧواھﯾد از ﻣن زﯾن وﻋﯾد
ﺷد ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎد در وﻗت ﺧزان؟
ﮐره ﻧﺎﻗﮫ ﺑﮫ ﺳوﯾت ﮐﮫ دوان
ّ * 129.24
ور ﻧﮫ ﺧود ﻣرغ اﻣﯾد از دام ﺟﺳت
 129.25ﮔر ﺗواﻧﯾدش ﮔرﻓﺗن ﭼﺎره ھﺳت
در دوﯾدﻧد از ﭘﯽ اﺷﺗر ﭼو ﺳﮓ
 * 129.26ﭼون ﺷﻧﯾدﻧد اﯾن از او ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺗﮓ
رﻓت و در ﻛﮭﺳﺎرھﺎ ﺷد ﻧﺎﭘدﯾد
ﻛره رﺳﯾد
 129.27ﻛس ﻧﺗﺎﻧﺳت اﻧدر آن ّ
رب اﻟﻣﻧن
 129.28ھﻣﭼو روح ﭘﺎک ﮐو از ﺗﻧﮓ ﺗن
ﻣﯾﮕرﯾزد ﺟﺎﻧب ّ
ﺻورت اﻣﯾد را ﮔردن زده اﺳت
 129.29ﮔﻔت دﯾدﯾد اﯾن ﻗﺿﺎ ﻣﺑرم ﺷده اﺳت
ِﺑرش
 129.30ﻛرۀ ﻧﺎﻗﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﺧﺎطرش
ﻛﮫ ﺑﺟﺎ آرﯾد ز اﺣﺳﺎن و َ
ور ﻧﮫ ،ﻧوﻣﯾدﯾد و ،ﺳﺎﻋد ھﺎ ﮔزان
 129.31ﮔر ﺑﺟﺎ آﯾد دﻟش ،رﺳﺗﯾد از آن
ﭼﺷم ﺑﻧﮭﺎدﻧد آن را ﻣﻧﺗظر
 129.32ﭼون ﺷﻧﯾدﻧد اﯾن وﻋﯾد ﻣﻧﻛدر
ﻣﯾزدﻧد از ﻧﺎاﻣﯾدی آه ﺳرد
 129.33روز اول روی ﺧود دﯾدﻧد زرد
ﻧوﺑت اوﻣﯾد و ﺗوﺑﮫ ﮔﺷت ﮔم
 129.34ﺳرخ ﺷد روی ھﻣﮫ روز دوم
ﺣﻛم ﺻﺎﻟﺢ راﺳت ﺷد ﺑﯽ ﻣﻠﺣﻣﮫ
 129.35ﺷد ﺳﯾﮫ روز ﺳوم روی ھﻣﮫ

ھﻣﭼو اﺷﺗر در دو زاﻧو آﻣدﻧد
ﺷرح اﯾن زاﻧو زدن را ﺟﺎﺛﻣﯾن
وز ﭼﻧﯾن زاﻧو زدن ﺑﯾﻣت ﻛﻧﻧد
ﻗﮭر آﻣد ﻧﯾﺳت ﻛرد آن ﺷﮭر را
ﺷﮭر دﯾد اﻧدر ﻣﯾﺎن دود و ﺗﻔت
ﻧوﺣﮫ ﭘﯾدا ،ﻧوﺣﮫ ﮔوﯾﺎن ﻧﺎﭘدﯾد
ﮔرﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎن ﻓزای دﻟرﺑﺎی
اﺷك ﺧون از ﺟﺎﻧﺷﺎن ﭼون ژاﻟﮫ ھﺎ
ﻧوﺣﮫ ﺑر ﻧوﺣﮫ ﮔران آﻏﺎز ﻛرد
وز ﺷﻣﺎ ﻣن ﭘﯾش ﺣق ﺑﮕرﯾﺳﺗﮫ
ﭘﻧدﺷﺎن ده ،ﺑس ﻧﻣﺎﻧد از دورﺷﺎن
ﺷﯾر ﭘﻧد از ﻣﮭر ﺟوﺷد ،وز ﺻﻔﺎ
ﺷﯾر ﭘﻧد اﻓﺳرد در رﮔﮭﺎی ﻣن
ﺑر ﺳر آن زﺧﻣﮭﺎ ﻣرھم ﻧﮭم
روﻓﺗﮫ از ﺧﺎطرم ﺟور ﺷﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫ اﻣﺛﺎل و ﺳﺧﻧﮭﺎ ﭼون ﺷﻛر
ﺷﯾر و ﺷﮭدی ﺑﺎ ﺳﺧن آﻣﯾﺧﺗﮫ
زآﻧﻛﮫ زھرﺳﺗﺎن ﺑُدﯾد از ﺑﯾﺦ و ﺑُن
ﻏم ﺷﻣﺎ ﺑودﯾد ای ﻗوم ﺣرون
رﯾش و ﺳر ﭼون ﺷد ،ﻛﺳﯽ ﻣو ﺑر ﻛﻧد؟
ﻧوﺣﮫ ات را ﻣﯽ ﻧﯾرزد اﯾن ﻧﻔر
ﻗوم آﺧرﯾن
ﻛﯾف آﺳﺎ ﺧﻠف ٍ
َ
رﺣﻣﺗﯽ ﺑﯽ ﻋﻠﺗﯽ ﺑر وی ﺑﺗﺎﻓت
ﻗطرۀ ﺑﯽ ﻋﻠت از درﯾﺎی ﺟود
ﺑر ﭼﻧﺎن اﻓﺳوﺳﯾﺎن ﺷﺎﯾد ﮔرﯾﺳت
ﺑر ﺳﭘﺎه ﻛﯾﻧﮫ ﺑد ﻧﻌﻠﺷﺎن
ﺑر زﺑﺎن زھر ھﻣﭼون ﻣﺎرﺷﺎن
ﺑر دھﺎن و ﭼﺷم ﻛژدم ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن
ﺷﻛر ﻛن ﭼون ﻛرد ﺣق ﻣﺣﺑوﺳﺷﺎن
ﻣﮭرﺷﺎن ﻛژ ،ﺻﻠﺢ ﺷﺎن ﻛژ ،ﺧﺷم ﻛژ
ﭘﺎ ﻧﮭﺎده ﺑر ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ﻋﻘل
از زﺑﺎن و ﭼﺷم و ﮔوش ھﻣدﮔر
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾدﺷﺎن ﺳﻘر ﭘروردﮔﺎن
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑَ ْرزَ ٌ
خ ﻻ ﯾﺑﻐﯾﺎن

129.36
129.37
129.38
129.39
129.40
129.41
129.42
129.43
129.44
129.45
129.46
129.47
129.48
129.49
129.50
129.51
129.52
129.53
129.54
129.55
129.56
129.57
129.58
129.59
129.60
129.61
129.62
129.63
129.64
129.65
129.66
129.67
129.68
129.69

ﭼون ھﻣﮫ در ﻧﺎاﻣﯾدی ﺳر زدﻧد
در ﻧﺑﯽ آورد ﺟﺑرﯾل اﻣﯾن
زاﻧو آن دم زن ﻛﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣت ﻛﻧﻧد
ﻣﻧﺗظر ﮔﺷﺗﻧد زﺧم ﻗﮭر را
ﺻﺎﻟﺢ از ﺧﻠوت ﺑﮫ ﺳوی ﺷﮭر رﻓت
ﻧﺎﻟﮫ از اﺟزای اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﯾد
* ﮔرﯾﮫ ﭼون از ﺣد ﮔذﺷت و ھﺎﯾﮭﺎی
ز اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎﺷﺎن ﺷﻧﯾد او ﻧﺎﻟﮫ ھﺎ
ﺻﺎﻟﺢ آن ﺑﺷﻧﯾد و ﮔرﯾﮫ ﺳﺎز ﻛرد
ﮔﻔت ای ﻗوم ﺑﺑﺎطل زﯾﺳﺗﮫ
ﺣق ﺑﮕﻔﺗﮫ ﺻﺑر ﻛن ﺑر ﺟورﺷﺎن
ﻣن ﺑﮕﻔﺗﮫ ﭘﻧد ،ﺷد ﺑﻧد از ﺟﻔﺎ
ﺑس ﻛﮫ ﻛردﯾد از ﺟﻔﺎ ﺑر ﺟﺎی ﻣن
ﺣق ﻣرا ﮔﻔﺗﮫ ﺗو را ﻟطﻔﯽ دھم
ﺻﺎف ﻛرده ﺣق دﻟم را ﭼون ﺳﻣﺎ
در ﻧﺻﯾﺣت ﻣن ﺷده ﺑﺎر دﮔر
ﺷﯾر ﺗﺎزه از ﺷﻛر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
در ﺷﻣﺎ ﭼون زھر ﮔﺷﺗﮫ اﯾن ﺳ ُﺧن
ﭼون ﺷوم ﻏﻣﮕﯾن ﻛﮫ ﻏم ﺷد ﺳر ﻧﮕون
ھﯾﭻ ﻛس ﺑر ﻣرگ ﻏم ﻧوﺣﮫ ﻛﻧد؟
رو ﺑﺧود ﻛرد و ﺑﮕﻔت ای ﻧوﺣﮫ ﮔر
ﻛژ ﻣﺧوان ای راﺳت ﺧواﻧﻧدۀ ﻣﺑﯾن
ﺑﺎز اﻧدر ﭼﺷم و دل او ﮔرﯾﮫ ﯾﺎﻓت
ﻗطره ﻣﯽ ﺑﺎرﯾد و ﺣﯾران ﮔﺷﺗﮫ ﺑود
ﻋﻘل ﻣﯾﮕﻔﺗش ﮐﮫ اﯾن ﮔرﯾﮫ ز ﭼﯾﺳت
ﺑر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔرﯾﯽ ﺑﮕو ﺑر ﻓﻌﻠﺷﺎن
ﺑر دل ﺗﺎرﯾك ﭘر زﻧﮕﺎرﺷﺎن
ﺑر دم و دﻧدان ﺳﮕﺳﺎراﻧﮫ ﺷﺎن
ﺑر ﺳﺗﯾز و ﺗﺳﺧر و اﻓﺳوﺳﺷﺎن
دﺳﺗﺷﺎن ﻛژ ،ﭘﺎﯾﺷﺎن ﻛژ ،ﭼﺷم ﻛژ
از ﭘﯽ ﺗﻘﻠﯾد و از راﯾﺎت ﻧﻘل
ﭘﯾر ﺧر ﻧﯽ ،ﺟﻣﻠﮫ ﮔﺷﺗﮫ ﭘﯾر ﺧر
از ﺑﮭﺷت آورد ﯾزدان ﺑردﮔﺎن
اھل ﻧﺎر و ﺧﻠد را ﺑﯾن ھم دﻛﺎن

130.1
130.2
130.3

ﯾﺎن ﺑَﯾﻧَ ُﮭﻣﺎ ﺑَ ْر َز ٌ
ﯾﺎن
خ ﻻ ﯾ ْﺑ ِﻐ ِ
ﯾن ﯾ ْﻠﺗ َ ِﻘ ِ
 .130ﺗﻔﺳﯾر آﯾﮫ ﮐرﯾﻣﮫ َﻣ َر َج ا ْﻟﺑَ ْﺣ َر ِ
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﻛوه ﻗﺎف اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
اھل ﻧﺎر و اھل ﻧور آﻣﯾﺧﺗﮫ
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑﺣر ژرﻓﯽ ﺑﯾﮑران
* اھل ﻧﺎر و ﻧور ،ﺑﺎ ھم درﻣﯾﺎن
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺻد ﺑﯾﺎﺑﺎن و رﺑﺎط
ھﻣﭼو در ﻛﺎن ،ﺧﺎك و زر ﻛرد اﺧﺗﻼط
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ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﻋﻘد در د ُّر و ﺷﺑﮫ
* ﺻﺎﻟﺢ و طﺎﻟﺢ ،ﺑﺻورت ﻣﺷﺗﺑﮫ
ﺑﺣر را ﻧﯾﻣﯾش ﺷﯾرﯾن ﭼون ﺷﻛر
ﻧﯾم دﯾﮕر ﺗﻠﺦ ھﻣﭼون زھر ﻣﺎر
ھر دو ﺑر ھم ﻣﯽ زﻧﻧد از ﺗﺣت و اوج
ﺻورت ﺑر ھم زدن از ﭼﺷم ﺗﻧﮓ
ﻣوﺟﮭﺎی ﺻﻠﺢ ﺑر ھم ﻣﯾزﻧﻧد
ﻣوﺟﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﺑر ﺷﻛل دﮔر
ﻣﮭر ،ﺗﻠﺧﺎن را ﺑﮫ ﺷﯾرﯾن ﻣﯽ ﻛﺷد
ﻗﮭر ،ﺷﯾرﯾن را ﺑﮫ ﺗﻠﺧﯽ ﻣﯽ ﺑرد
ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن زﯾن ﻧظر ﻧﺎﯾد ﭘدﯾد
آﺧر ﺑﯾن ،ﺗواﻧد دﯾد راﺳت
ﭼﺷم ِ
ای ﺑﺳﺎ ﺷﯾرﯾن ،ﻛﮫ ﭼون ﺷﻛر ﺑود
آن ﻛﮫ زﯾرﻛﺗر ﺑود ،ﺑﺷﻧﺎﺳدش
* وآن دﮔر ﺑﺷﻧﺎﺳدش ﭼون ﺑو ﮐﻧد
وآن دﮔر در ﭘﯾش رو ﺑوﺋﯽ ﺑرد
ﭘس ﻟﺑش ردش ﻛﻧد ،ﭘﯾش از ﮔﻠو
و آن دﮔر را در ﮔﻠو ،ﭘﯾدا ﻛﻧد
و آن دﮔر را در ﺣدث ،ﺳوزش دھد
و آن دﮔر را ﺑﻌد اﯾﺎم و ﺷﮭور
ور دھﻧدش ﻣﮭﻠت اﻧدر ﻗﻌر ﮔور
ھر ﻧﺑﺎت و ﺷﻛری را در ﺟﮭﺎن
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻛﮫ ﺗﺎ از آﻓﺗﺎب
* ﭘﻧﺟﺳﺎل و ھﻔت ﺑﺎﯾد ﺗﺎ درﺧت
ﺗره در دو ﻣﺎه اﻧدر رﺳد
ﺑﺎز ّ
ﺑﮭر اﯾن ﻓرﻣود ﺣق ﻋز وﺟل
اﯾن ﺷﻧﯾدی ﻣو ﺑﮫ ﻣوﯾت ﮔوش ﺑﺎد
آب ﺣﯾوان ﺧوان ﻣﺧوان اﯾن را ﺳﺧن
ﻧﻛﺗﮥ دﯾﮕر ﺗو ﺑﺷﻧو ای رﻓﯾق
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ھﺳت اﯾن ھم زھر ﻣﺎر
در ﻣﻘﺎﻣﯽ زھر و در ﺟﺎﯾﯽ دوا
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺎر و در ﺟﺎﺋﯽ ﭼو ﮔل
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧوف و در ﺟﺎﺋﯽ رﺟﺎ
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﻘر و در ﺟﺎﺋﯽ ﻏﻧﺎ
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟور و در ﺟﺎﺋﯽ وﻓﺎ
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ درد و در ﺟﺎﺋﯽ ﺻﻔﺎ
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﯾب و در ﺟﺎﺋﯽ ھﻧر
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻧظل و ﺟﺎﺋﯽ ﺷﮑر
* در ﻣﻘﺎﻣﯽ ظﻠم و ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺣض ﻋدل

ﻣﺧﺗﻠط ﭼون ﻣﯾﮭﻣﺎن ﯾك ﺷﺑﮫ
دﯾده ﺑﮕﺷﺎ ،ﺗﺎ ﺗو ﮔردی ﻣﻧﺗﺑﮫ
طﻌم ﺷﯾرﯾن ،رﻧﮓ روﺷن ﭼون ﻗﻣر
طﻌم ﺗﻠﺦ و رﻧﮓ ﻣظﻠم ﻗﯾروار
ﺑر ﻣﺛﺎل آب درﯾﺎ ﻣوج ﻣوج
اﺧﺗﻼط ﺟﺎﻧﮭﺎ در ﺻﻠﺢ و ﺟﻧﮓ
ﻛﯾﻧﮫ ھﺎ از ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
ﻣﮭرھﺎ را ﻣﯾﻛﻧد زﯾر و زﺑر
ز آن ﻛﮫ اﺻل ﻣﮭرھﺎ ﺑﺎﺷد َرﺷَد
ﺗﻠﺦ ﺑﺎ ﺷﯾرﯾن ﻛﺟﺎ اﻧدر ُﺧورد؟
از درﯾﭼﮥ ﻋﺎﻗﺑت داﻧﻧد دﯾد
ﭼﺷم آ ُﺧر ﺑﯾن ،ﻏرور اﺳت و ﺧطﺎﺳت
ﻟﯾك ،زھر اﻧدر ﺷﻛر ﻣﺿﻣر ﺑود
ﭼوﻧﮑﮫ دﯾد از دورش ،اﻧدر ﮐﺷﻣﮑش
و آن دﮔر ،ﭼون ﺑر ﻟب و دﻧدان زﻧد
وآن دﮔر ﭼون دﺳت ﺑﻧﮭد ﮐر درد
ﮔر ﭼﮫ ﻧﻌره ﻣﯽ زﻧد ﺷﯾطﺎن ﻛﻠوا
و آن دﮔر را در ﺑدن ،رﺳوا ﻛﻧد
ﺧرج آن ،از دﺧل ،آﻣوزش دھد
و آن دﮔر را ﺑﻌد ﻣرگ ،از ﻗﻌر ﮔور
ﻻ ﺑد آن ﭘﯾدا ﺷود ﯾوم اﻟﻧﺷور
ﻣﮭﻠﺗﯽ ﭘﯾداﺳت از دور زﻣﺎن
ﻟﻌل ﯾﺎﺑد رﻧﮓ و رﺧﺷﺎﻧﯽ و ﺗﺎب
ﻓر و ﺑﺧت
ﯾﺎﺑد از ﻣﯾوه رﺳﺎﻧﯽ ّ
ﺑﺎز ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﮔل اﺣﻣر رﺳد
ﺳوره اﻻﻧﻌﺎم در ذﻛر اﺟل
آب ﺣﯾوان اﺳت ﺧوردی ﻧوش ﺑﺎد
ﺟﺎن ﻧو ﺑﯾن در ﺗن ﺣرف ﻛﮭن
ھﻣﭼو ﺟﺎن ،او ﺳﺧت ﭘﯾدا و رﻗﯾق
از ﺗﺻﺎرﯾف ﺧداﯾﯽ ﺧوش ﮔوار
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻛﻔر و در ﺟﺎﯾﯽ روا
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳرﮐﮫ در ﺟﺎﺋﯽ ﭼو ُﻣل
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺧل و در ﺟﺎﺋﯽ ﺳﺧﺎ
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻗﮭر و در ﺟﺎﺋﯽ رﺿﺎ
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻧﻊ و در ﺟﺎﺋﯽ ﻋطﺎ
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺎک و در ﺟﺎﺋﯽ ﮔﯾﺎ
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﻧﮓ و در ﺟﺎﺋﯽ ﮔﮭر
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺷﮑﯽ و ﺟﺎﺋﯽ ﻣطر
در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟﮭل و ﺟﺎﺋﯽ ﻋﯾن ﻋﻘل
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ﮔر ﭼﮫ آﻧﺟﺎ ،آن ﮔزﻧد ﺟﺎن ﺑود
ﺗرش ﺑﺎﺷد ،وﻟﯾك
آب در ﻏوره ُ
ﺑﺎز در ُﺧم او ﺷود ﺗﻠﺦ و ﺣرام
* اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ﺗﻔﺎوت در اﻣور

ﭼون ﺑدﯾﻧﺟﺎ در رﺳد ،درﻣﺎن ﺑود
ﭼون ﺑﮫ اﻧﮕوری رﺳد ،ﺷﯾرﯾن و ﻧﯾك
در ﻣﻘﺎم ﺳرﻛﮕﯽ ،ﻧﻌم اﻻدام
ﻣرد ﮐﺎﻣل اﯾن ﺷﻧﺎﺳد در ظﮭور

 .131در ﺑﯾﺎن آﻧﻛﮫ آﻧﭼﮫ وﻟﯽ ﮐﺎﻣل ﻛﻧد ،ﻣرﯾد را ﻧﺷﺎﯾد ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﻛردن و ھﻣﺎن ﻓﻌل ﻛردن ،ﻛﮫ ﺣﻠوا طﺑﯾب
را زﯾﺎن ﻧدارد و ﻣرﯾض را زﯾﺎن دارد و ﺳرﻣﺎ و ﺑرف اﻧﮕور رﺳﯾده را زﯾﺎن ﻧدارد اﻣﺎ ﻏوره را
زﯾﺎن دارد ،ﻛﮫ در راھﺳت و ﻧﺎرﺳﯾده ،ﻛﮫ ِﻟﯾ ْﻐ ِﻔ َر ﻟَكَ ﷲ ﻣﺎ ﺗَﻘَد ﱠ َم ِﻣ ْن ذَ ْﻧﺑِكَ َو ﻣﺎ ﺗَﺄ َ ﱠﺧ َر
ور ﺧورد طﺎﻟب ،ﺳﯾﮫ ھوﺷﯽ ﺷود
ﮔر وﻟﯽ زھری ﺧورد ،ﻧوﺷﯽ ﺷود
131.1
ﻛﮫ ﻣده ﻏﯾر ﻣرا ،اﯾن ﻣﻠك ،دﺳت
رب ھَبْ ِﻟﯽ ،از ﺳﻠﯾﻣﺎن آﻣده ﺳت
131.2
اﯾن ﺣﺳد را ﻣﺎﻧَد ،اﻣﺎ آن ﻧﺑود
ﺗو ﻣﻛن ﺑﺎ ﻏﯾر ﻣن اﯾن ﻟطف و ﺟود
131.3
ﺳر ِﻣ ْن ﺑَ ْﻌ ِدی ز ﺑﺧل او ﻣدان
ﻧﻛﺗﮥ ﻻ ﯾ ْﻧﺑَ ِﻐﯽ ﻣﯽ ﺧوان ﺑﮫ ﺟﺎن
131.4
ﻣو ﺑﮫ ﻣو ﻣﻠك ﺟﮭﺎن ﺑُد ،ﺑﯾم ﺳر
ﺑﻠﻛﮫ اﻧدر ﻣﻠك ،دﯾد او ﺻد ﺧطر
131.5
اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﺎ را ﻣﺛل اﯾن
ﺑﯾم ﺳر ،ﯾﺎ ﺑﯾم ِﺳ ّر ،ﯾﺎ ﺑﯾم دﯾن
131.6
ﺑﮕذرد زﯾن ﺻد ھزاران رﻧﮓ و ﺑو
ﭘس ﺳﻠﯾﻣﺎن ھﻣﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻛﮫ او
131.7
ﻣوج آن ﻣﻠﻛش ﻓروﻣﯽ ﺑﺳت دم
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﻗوت ﻛﮫ او را ﺑود ھم
131.8
ﭼون ﺑﻣﺎﻧد از ﺗﺧت و ﻣﻠﮏ ﺧود ﺗﮭﯽ
* ﺧوان ﮐﮫ اﻟﻘﯾﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﮐرﺳﯾﮫ
131.9
ﺑر ھﻣﮫ ﺷﺎھﺎن ﻋﺎﻟم رﺣم ﻛرد
 131.10ﭼون ﺑر او ﺑﻧﺷﺳت زﯾن اﻧدوه ﮔرد
ﺑﺎ ﻛﻣﺎﻟﯽ ده ،ﻛﮫ دادی ﻣر ﻣرا
 131.11ﺷد ﺷﻔﯾﻊ و ﮔﻔت :اﯾن ﻣﻠك و ﻟوا
او ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت و آن ﻛس ھم ﻣﻧم
 131.12ھر ﻛﮫ را ﺑدھﯽ و ﺑﻛﻧﯽ آن ﻛرم
ﺧود ﻣﻌﯽ ﭼﮫ ﺑود؟ ﻣﻧم ﺑﯽ ﻣدﻋﯽ
 131.13او ﻧﺑﺎﺷد ﺑﻌدی ،او ﺑﺎﺷد ﻣﻌﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردم ﺑﮫ ﻗﺻﮥ ﻣرد و زن
 131.14ﺷرح اﯾن ﻓرض اﺳت ﮔﻔﺗن ﻟﯾك ﻣن
132.1
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 .132ﻣﺧﻠص ﻣﺎﺟرای ﻋرب و ﺟﻔت او در ﻓﻘر و ﺷﮑﺎﯾت
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺟوﯾد درون ﻣﺧ ِﻠﺻﯽ
ﻣﺎﺟرای ﻣرد و زن را ﻣﺧﻠﺻﯽ
اﯾن ﻣﺛﺎل ﻧﻔس ﺧود ﻣﯾدان و ،ﻋﻘل
ﻣﺎﺟرای ﻣرد و زن ،اﻓﺗﺎد ﻧﻘل
ﻧﯾك ﭘﺎﺑﺳت اﺳت ،ﺑﮭر ﻧﯾك و ﺑد
اﯾن زن و ﻣردی ،ﻛﮫ ﻧﻔس اﺳت و ﺧرد
روز و ﺷب در ﺟﻧﮓ و ،اﻧدر ﻣﺎﺟرا
وﯾن دو ﭘﺎ ﺑﺳﺗﮫ ،در اﯾن ﺧﺎﻛﯽ ﺳرا
ب رو و ،ﻧﺎن و ﺧوان و ﺟﺎه
زن ھﻣﯽ ﺟوﯾد ھوﯾﺞ ﺧﺎﻧﮕﺎه
ﯾﻌﻧﯽ آ ِ
ﮔﺎه ﺧﺎﻛﯽ ،ﮔﺎه ﺟوﯾد ﺳروری
ﻧﻔس ھﻣﭼون زن ،ﭘﯽ ﭼﺎره ﮔری
در دﻣﺎﻏش ،ﺟز ﻏم ﷲ ﻧﯾﺳت
ﻋﻘل ،ﺧود زﯾن ﻓﻛرھﺎ آﮔﺎه ﻧﯾﺳت
ﺻورت ﻗﺻﮫ ﺷﻧو اﻛﻧون ﺗﻣﺎم
ﮔر ﭼﮫ ِﺳر ﻗﺻﮫ اﯾن داﻧﮫ اﺳت و دام
ﺧﻠق ﻋﺎﻟم ،ﻋﺎطل و ﺑﺎطل ﺑدی
ﮔر ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧوی ﻛﺎﻣل ﺷدی
ﺻورت ﺻوم و ﻧﻣﺎزت ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﮔر ﻣﺣﺑت ﻓﻛرت و ﻣﻌﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻧﯾﺳت اﻧدر دوﺳﺗﯽ ،اﻻ ﺻور
ھدﯾﮫ ھﺎی دوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﮔر
ﺑر ﻣﺣﺑﺗﮭﺎی ﻣﺿﻣر در ﺧﻔﺎ
ﺗﺎ ﮔواھﯽ داده ﺑﺎﺷد ھدﯾﮫ ھﺎ
ﺑر ﻣﺣﺑﺗﮭﺎی ِﺳ ّر ،ای ارﺟﻣﻧد
ز آن ﻛﮫ اﺣﺳﺎﻧﮭﺎی ظﺎھر ﺷﺎھدﻧد
ﻣﺳت ﮔﺎھﯽ از ﻣﯽ و ،ﮔﺎھﯽ ز دوغ
ﺷﺎھدت ﮔﮫ راﺳت ﺑﺎﺷد ،ﮔﮫ دروغ
ھﺎی و ھوی و ﺳر ﮔراﻧﯾﮭﺎ ﻛﻧد
دوغ ﺧورده ﻣﺳﺗﺋﯽ ﭘﯾدا ﻛﻧد
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آن ُﻣراﺋﯽ در ﺻﻼة و در ﺻﯾﺎم
ﺗﺎ ﮔﻣﺎن آﯾد ﻛﮫ او ﻣﺳت وﻻﺳت
ﺣﺎﺻل ،اﻓﻌﺎل ﺑروﻧﯽ رھﺑر اﺳت
* راھﺑر ﮔﮫ ﺣق ﺑود ،ﮔﺎھﯽ ﻏﻠط
ﯾﺎ رب ،آن ﺗﻣﯾﯾز ده ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧواﺳت
ﺣس را ﺗﻣﯾﯾز داﻧﯽ ﭼون ﺷود؟
ور اﺛر ﻧﺑود ﺳﺑب ھم ﻣظﮭر اﺳت
ﻧﺑود آن ﻛﮫ ﻧور ﺣﻘش ﺷد اﻣﺎم
* ﭼوﻧﮑﮫ ﻧور ﷲ درآﻣد در ﻣﺷﺎم
ﺗﺎ ﻣﺣﺑت در درون ﺷﻌﻠﮫ زﻧد
ﺣﺎﺟﺗش ﻧﺑود ﭘﯽ اﻋﻼم ﻣﮭر
ھﺳت ﺗﻔﺻﯾﻼت ﺗﺎ ﮔردد ﺗﻣﺎم
ﮔر ﭼﮫ ﺷد ﻣﻌﻧﯽ در اﯾن ﺻورت ﭘدﯾد
در دﻻﻟت ھﻣﭼو آﺑﻧد و درﺧت
* داﻧﮫ ﺑﯾن ﮐز آب و ﺧﺎک و آﻓﺗﺎب
* ور ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺑﮕرداﻧﯽ ﻧظر
ﺗرك ﻣﺎھﯾﺎت و ﺧﺎﺻﯾﺎت ﮔو

ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺟد ّ و ﺟﮭدی ،ﺑس ﺗﻣﺎم
ﭼون ﺣﻘﯾﻘت ﺑﻧﮕری ﻏرق رﯾﺎﺳت
ﺗﺎ ﻧﺷﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑر آن ﭼﮫ ﻣﺿﻣر اﺳت
ﮔﮫ ﮔزﯾده ﺑﺎﺷد و ،ﮔﺎھﯽ ﺳﻘط
ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳﯾم ،آن ﻧﺷﺎن ﻛژ ز راﺳت
آن ﻛﮫ ﺣس ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ ﺑود
ھﻣﭼو ﺧوﯾﺷﯽ ﻛز ﻣﺣﺑت ﻣﺧﺑر اﺳت
ﻣر اﺛرھﺎ ﯾﺎ ﺳﺑﺑﮭﺎ را ﻏﻼم
ﻣر اﺛر را ﯾﺎ ﺳﺑب ،ﻧﺑود ﻏﻼم
زﻓت ﮔردد ،وز اﺛر ﻓﺎرغ ﻛﻧد
ﭼون ﻣﺣﺑت ﻧور ﺧود زد ﺑر ﺳﭘﮭر
اﯾن ﺳﺧن ﻟﯾﻛن ﺑﺟو ﺗو ،و اﻟﺳﻼم
ﺻورت از ﻣﻌﻧﯽ ،ﻗرﯾب اﺳت و ﺑﻌﯾد
ﭼون ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت روی ،دورﻧد ﺳﺧت
ﭼون درﺧﺗﯽ ﮔﺷت ﻋﺎﻟم در ﺷﺗﺎب
دور دورﻧد اﯾن ھﻣﮫ از ﯾﮑدﮔر
ﺷرح ﻛن اﺣوال آن دو رزق ﺟو

 .133دل ﻧﮭﺎدن ﻋرب ﺑر اﻟﺗﻣﺎس دل ﺑر ﺧوﯾش و ﺳوﮔﻧد ﺧوردن ﻛﮫ در اﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﻣرا ﺣﯾﻠﺗﯽ و اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ
ﻧﯾﺳت
زاﻧﮑﮫ اﻧﺟﺎﻣﯽ ﻧدارد اﯾن ﺳﺧن
* ﺑﺎز ﮔو از ﻣﺎﺟرای ﻣرد و زن
133.1
ﺣﻛم داری ،ﺗﯾﻎ ﺑر ﻛش از ﻏﻼف
ﻣرد ﮔﻔت اﻛﻧون ﮔذﺷﺗم از ﺧﻼف
133.2
ور ﺑد و ﻧﯾك آﯾد آن را ﻧﻧﮕرم
ھر ﭼﮫ ﮔوﺋﯽ ﻣر ﺗرا ﻓرﻣﺎن ﺑرم
133.3
ب ﯾﻌﻣﯽ و ﯾﺻ ّم
در وﺟود ﺗو ﺷوم ﻣن ﻣﻧﻌدم
133.4
ﭼون ﻣﺣﺑمُ ،ﺣ ّ
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﯾﻠت ﻛﺷف ِﺳ ّرم ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﮔﻔت زن آھﻧﮓ ِﺑ ّرم ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
133.5
ﻛﺎﻓرﯾد از ﺧﺎك آدم را ﺻﻔﯽ
اﻟﺳر اﻟﺧﻔﯽ
ﮔﻔت و ﷲ ﻋﺎﻟم
133.6
ّ
آﻧﭼﮫ در اﻟواح و در ارواح ﺑود
در ﺳﮫ ﮔز ﻗﺎﻟب ﻛﮫ دادش واﻧﻣود
133.7
ﺗﺎ ﺑداﻧﺳت آﻧﭼﮫ در اﻟواح ﺑود
* ﯾﺎد دادش ﻟوح ﻣﺣﻔوظ وﺟود
133.8
درس ﻛرد از ﻋﻠ ّم اﻻﺳﻣﺎء ﺧوﯾش
ﺗﺎ اﺑد ھر ﭼﮫ ﮐﮫ از ﭘس ﺑود و ﭘﯾش
133.9
ﻗدس دﯾﮕر ﯾﺎﻓت از ﺗﻘدﯾس او
 133.10ﺗﺎ َﻣﻠك ﺑﯽ ﺧود ﺷد از ﺗدرﯾس او
در ﮔﺷﺎد آﺳﻣﺎﻧﮭﺎﺷﺎن ﻧﺑود
 133.11آن ﮔﺷﺎدﯾﺷﺎن ﻛﮫ آدم وا ﻧﻣود
ﺗﻧﮓ آﻣد ﻋرﺻﮥ ھﻔت آﺳﻣﺎن
 133.12در ﻓراﺧﯽ ﻋرﺻﮥ آن ﭘﺎك ﺟﺎن
ﻣن ﻧﮕﻧﺟم ھﯾﭻ در ﺑﺎﻻ و ﭘﺳت
 133.13ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ ﺣق ﻓرﻣوده اﺳت
ﻣن ﻧﮕﻧﺟم اﯾن ﯾﻘﯾن دان ای ﻋزﯾز
 133.14در زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن و ﻋرش ﻧﯾز
ﮔر ﻣرا ﺟوﺋﯽ در آن دﻟﮭﺎ طﻠب
 133.15در دل ﻣوﻣن ﺑﮕﻧﺟم ،ای ﻋﺟب
ﺟﻧﺔ ﻣن رؤﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﻘﯽ
 133.16ﮔﻔت ﻓﺎدﺧل ﻓﯽ ﻋﺑﺎدی ﺗﻠﺗﻘﯽ
ﭼون ﺑدﯾد او را ،ﺑرﻓت از ﺟﺎی ﺧوﯾش
 133.17ﻋرش ﺑﺎ آن ﻧور و ﺑﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﺧوﯾش
ﻟﯾك ﺻورت ﻛﯾﺳت ﭼون ﻣﻌﻧﯽ رﺳﯾد؟
 133.18ﺧود ﺑزرﮔﯽ ﻋرش ﺑﺎﺷد ﺑس ﭘدﯾد
اﻟﻔﺗﯽ ﻣﯽ ﺑود ﺑﺎ روی زﻣﯾن
 133.19ھر ﻣﻠك ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣﺎ را ﭘﯾش از اﯾن

ز آن ﺗﻌﻠق ،ﻣﺎ ﻋﺟب ﻣﯾداﺷﺗﯾم !
ﭼون ﺳرﺷت ﻣﺎ ﺑُدﺳت از آﺳﻣﺎن !
ﭼون ﺗواﻧد ﻧور ﺑﺎ ظﻠﻣﺎت زﯾﺳت؟
زآﻧﻛﮫ ﺟﺳﻣت را زﻣﯾن ﺑُد ،ﺗﺎر و ﭘود
ﻧور ﭘﺎﻛت را در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎﻓﺗﻧد
ﭘﯾش ﭘﯾش از ﺧﺎك آن ﻣﯽ ﺗﺎﻓﺗﮫ ﺳت
ﻏﺎﻓل از ﮔﻧﺟﯽ ﻛﮫ ﺑُد در وی دﻓﯾن
ﺗﻠﺦ ﺷد ﻣﺎ را از اﯾن ﺗﺣوﯾل ﻛﺎم
ﻛﮫ ﺑﺟﺎی ﻣﺎ ،ﻛﮫ آﯾد؟ ای ﺧدا
ﻣﯾﻔروﺷﯽ ﺑﮭر ﻗﺎل و ﻗﯾل را
ﻛﮫ ﺑﮕوﺋﯾد از طرﯾق اﻧﺑﺳﺎط
ھﻣﭼو طﻔﻼن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭘدر
ﻟﯾﮏ ﻣﯾﺧواھﯾم آواز ﺷﻣﺎ
رﺣﻣت ﻣن ﺑر ﻏﺿب ھم ،ﺳﺎﺑق اﺳت
در ﺗو ﺑﻧﮭم داﻋﯾﮥ اﺷﻛﺎل و ﺷك
ﻣﻧﻛر ﺣﻠﻣم ﻧﯾﺎرد دم زدن
ھر ﻧﻔس زاﯾد ،در اﻓﺗد در ﻓﻧﺎ
ﻛف رود ،آﯾد ،وﻟﯽ ،درﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺳت
ﻛف ﻛف
ﻛف ِ
ﻛف ِ
ﻧﯾﺳت اﻻ ِ
ﻛﮫ اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،اﯾن ﮔﻔت و ﻧﮫ ﻻف
ﺣق آن ﻛس ﻛﮫ ﺑدو دارم رﺟوع
اﻣﺗﺣﺎن را اﻣﺗﺣﺎن ﻛن ﯾك ﻧﻔس
اﻣر ﻛن ﺗو ھر ﭼﮫ ﺑر وی ﻗﺎدرم
ﺗﺎ ﻗﺑول آرم ھر آن ﭼﮫ ﻗﺎﺑﻠم
در ﻧﮕر ﺗﺎ ﺟﺎن ﻣن ﭼﮫ ﻛﺎره اﺳت
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ﺗﺧم ﺧدﻣت در زﻣﯾن ﻣﯾﻛﺎﺷﺗﯾم
ﻛﺎﯾن ﺗﻌﻠق ﭼﯾﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺧﺎﻛﻣﺎن؟
اﻟف اﯾن اﻧوار ﺑﺎ ظﻠﻣﺎت ﭼﯾﺳت؟
آدﻣﺎ ،آن اﻟف از ﺑوی ﺗو ﺑود
ﺟﺳم ﺧﺎﻛت را از اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓﺗﻧد
اﯾﻧﻛﮫ ﺟﺎن ﻣﺎ ز روﺣت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺳت
در زﻣﯾن ﺑودﯾم و ،ﻏﺎﻓل از زﻣﯾن
ﭼون ﺳﻔر ﻓرﻣود ﻣﺎ را ز آن ﻣﻘﺎم
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺣﺟﺗﮭﺎ ھﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم ﻣﺎ
ﻧور اﯾن ﺗﺳﺑﯾﺢ و اﯾن ﺗﮭﻠﯾل را
ﺣﻛم ﺣق ﮔﺳﺗرد ﺑﮭر ﻣﺎ ﺑﺳﺎط
ھر ﭼﮫ آﯾد ﺑر زﺑﺎﻧﺗﺎن ﺑﯽ ﺣذر
* ﻣﺎ ھﻣﯽ داﻧﯾم ﺧود راز ﺷﻣﺎ
ز آن ﻛﮫ اﯾن دﻣﮭﺎ اﮔر ﻧﺎﻻﯾق اﺳت
از ﭘﯽ اظﮭﺎر اﯾن ﺳﺑق ،ای ﻣﻠك
ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯽ و ،ﻧﮕﯾرم ﺑر ﺗو ﻣن
ﺻد ﭘدر ،ﺻد ﻣﺎدر ،اﻧدر ﺣﻠم ﻣﺎ
ﻛف ﺑﺣر ﺣﻠم ﻣﺎﺳت
ﺣﻠم اﯾﺷﺎنّ ،
ﺧود ﭼﮫ ﮔوﯾم ،ﭘﯾش آن د ُر اﯾن ﺻدف
ﺣ ّق آن ﻛف ،ﺣق آن درﯾﺎی ﺻﺎف
از ﺳر ﻣﮭر و ﺻﻔﺎء اﺳت و ﺧﺿوع
ﮔر ﺑﮫ ﭘﯾﺷت اﻣﺗﺣﺎن اﺳت اﯾن ھوس
ِﺳ ّر ﻣﭘوﺷﺎن ﺗﺎ ﭘدﯾد آﯾد ِﺳ ّرم
دل ﻣﭘوﺷﺎن ﺗﺎ ﭘدﯾد آﯾد دﻟم
ﭼون ﻛﻧم؟ در دﺳت ﻣن ﭼﮫ ﭼﺎره اﺳت؟
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 .134ﺗﻌﯾﯾن ﻛردن زن طرﯾق طﻠب روزی ﺷوی ﺧود را و ﻗﺑول او
ﻋﺎﻟﻣﯽ زو روﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﮔﻔت زن ﻧك آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﺷﮭر ﺑﻐداد اﺳت از وی ﭼون ﺑﮭﺎر
ﻧﺎﯾب رﺣﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮥ ﻛردﮔﺎر
ﺳوی ھر ادﺑﺎر ،ﺗﺎ ﻛﯽ ﻣﯾروی؟
ﮔر ﺑﭘﯾوﻧدی ﺑدان ﺷﮫ ،ﺷﮫ ﺷوی
ﭼون ﻧظرﺷﺎن ،ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯽ ﺧود ﻛﺟﺎﺳت؟
دوﺳﺗﯽ ﻣﻘﺑﻼن ﭼون ﻛﯾﻣﯾﺎﺳت
او ز ﯾك ﺗﺻدﯾق ﺻدﯾق آﻣده
ﭼﺷم اﺣﻣد ﺑر اﺑو ﺑﻛری زده
ﺑﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺳوی او ﻣن ﭼون روم ؟
ﮔﻔت ﻣن ﺷﮫ را ﭘذﯾرا ﭼون ﺷوم؟
ھﯾﭻ ﭘﯾﺷﮫ راﺳت ﺷد ﺑﯽ آﻟﺗﯽ؟
ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﻣرا ﯾﺎ ﺣﯾﻠﺗﯽ
ﻛﮫ ﻣرض آﻣد ﺑﮫ ﻟﯾﻠﯽ اﻧدﻛﯽ
ھﻣﭼو ﻣﺟﻧوﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺷﻧﯾد از ﯾﻛﯽ
ور ﺑﻣﺎﻧم از ﻋﯾﺎدت ،ﭼون ﺷوم؟
ﮔﻔت :آوه ،ﺑﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﭼون روم؟
ﻛﻧت أﻣﺷﯽ ﻧﺣو ﻟﯾﻠﯽ ﺷﺎﺋﻘﺎ ً
ﻟﯾﺗﻧﯽ ﻛﻧت طﺑﯾﺑﺎ ً ﺣﺎذﻗﺎ ً
ﺗﺎ ﺑود ﺷرم اﺷﻛﻧﯽ ﻣﺎ را ﻧﺷﺎن
ﻗل ﺗﻌﺎﻟوا ﮔﻔت ﺣق ﻣﺎ را ﺑدان
روزﺷﺎن ﺟوﻻن و ﺧوش ﺣﺎﻟت ﺑدی
ﺷب ﭘران را ﮔر ﻧظر و آﻟت ﺑدی
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ﮔﻔت ﭼون ﺷﺎه ﻛرم ﻣﯾدان رود
زآﻧﻛﮫ آﻟت دﻋوی اﺳت و ھﺳﺗﯽ اﺳت
ﮔﻔت :ﻛﯽ ﺑﯽ آﻟﺗﯽ ﺳودا ﻛﻧم؟
ﭘس ﮔواھﯽ ﺑﺎﯾدم ﺑر ﻣﻔﻠﺳﯽ
ﺗو ﮔواھﯽ ﻏﯾر ﮔﻔت و ﮔو و رﻧﮓ
ﻛﺎﯾن ﮔواھﯽ ﻛﮫ ز ﮔﻔت و رﻧﮓ ﺑد
* ﭘس ﮔواھﯽ زاﻧدرون ﻣﯾﺑﺎﯾدم
ﺻدق ﻣﯾﺑﺎﯾد ﮔواه ﺣﺎل او
ﮔﻔت زن ﺻدق آن ﺑود ﻛز ﺑو ِد ﺧوﯾش

ﻋﯾن ھر ﺑﯽ آﻟﺗﯽ آﻟت ﺷود
ﻛﺎر در ﺑﯽ آﻟﺗﯽ و ﭘﺳﺗﯽ اﺳت
ﺗﺎ ﻧﮫ ﻣن ﺑﯽ آﻟﺗﯽ ﭘﯾدا ﻛﻧم
ﺗﺎ ﺷﮭم رﺣﻣﯽ ﻛﻧد در ﻣﻔﻠﺳﯽ
واﻧﻣﺎ ،ﺗﺎ رﺣم آرد ﺷﺎه ﺷﻧﮓ
ﻧزد آن ﻗﺎض اﻟﻘﺿﺎة آن ﺟرح ﺷد
ﻧﯽ ﮔواھﯽ ﺑرون ﻣﯾﺑﺎﯾدم
ﺗﺎ ﺑﺗﺎﺑد ﻧور او ﺑﯽ ﻗﺎل او
ﭘﺎك ﺑرﺧﯾزی ﺗو از ﻣﺟﮭود ﺧوﯾش

 .135ھدﯾﮫ ﺑردن آن اﻋراﺑﯽ ﺳﺑوی آب ﺑﺎران از ﻣﯾﺎن ﺑﺎدﯾﮫ ﺳوی ﺑﻐداد ﻧزد ﺧﻠﯾﻔﮫ و ﭘﻧداﺷﺗن ﻛﮫ آن ﺟﺎ
ھم ﻗﺣط آب اﺳت
ﻣﻠﻛت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ و اﺳﺑﺎب ﺗو
آب ﺑﺎران اﺳت ﻣﺎ را در ﺳﺑو
135.1
ھدﯾﮫ ﺳﺎز و ﭘﯾش ﺷﺎھﻧﺷﺎه ﺷو
اﯾن ﺳﺑوی آب را ﺑردار و رو
135.2
در ﻣﻔﺎزه ھﯾﭻ ﺑﮫ زﯾن آب ﻧﯾﺳت
ﮔو ﻛﮫ ﻣﺎ را ﻏﯾر از اﯾن اﺳﺑﺎب ﻧﯾﺳت
135.3
اﯾن ﭼﻧﯾن آﺑش ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧﺎدر اﺳت
ﮔر ﺧزاﻧﮫ اش ﭘُر ز د ُّر ﻓﺎﺧر اﺳت
135.4
اﻧدر آن آب ﺣواس ﺷور ﻣﺎ
ﭼﯾﺳت آن ﻛوزه؟ ﺗن ﻣﺣﺻور ﻣﺎ
135.5
در ﭘذﯾر از ﻓﺿل ،ﷲ اﺷﺗری
ای ﺧداوﻧد اﯾن ﺧم و ﻛوزۀ ﻣرا
135.6
ﭘﺎك دار اﯾن آب را از ھر ﻧﺟس
ﻛوزه ای ﺑﺎ ﭘﻧﺞ ﻟوﻟﮫ ،ﭘﻧﺞ ﺣس
135.7
ﺗﺎ ﺑﮕﯾرد ﻛوزۀ ﻣﺎ ،ﺧوی ﺑﺣر
ﺗﺎ ﺷود زﯾن ﻛوزه ،ﻣﻧﻔذ ﺳوی ﺑﺣر
135.8
ﭘﺎك ﺑﯾﻧد ﺑﺎﺷدش ﺷﮫ ﻣﺷﺗری
ﺗﺎ ﭼو ھدﯾﮫ ﭘﯾش ﺳﻠطﺎﻧش ﺑری
135.9
ﭘر ﺷود از ﻛوزۀ ﻣﺎ ،ﺻد ﺟﮭﺎن
 135.10ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﮔردد آﺑش ،ﺑﻌد از آن
ﮔﻔت :ﯾﻐُﺿوا ﻋن ھوا اﺑﺻﺎرﻛم )ﻧور(٣٠ :
 135.11ﻟوﻟﮫ ھﺎ ﺑر ﺑﻧد و ،ﭘر دارش ز ﺧم
ﻻﯾق ﭼون آن ﺷﮭﯽ ،اﯾن اﺳت راﺳت
 135.12رﯾش او ﭘر ﺑﺎد ،ﻛﺎﯾن ھدﯾﮫ ﻛراﺳت؟
ھﺳت ﺟﺎری دﺟﻠﮥ ھﻣﭼون ﺷﻛر
 135.13وآن ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ،ﻛﺎﻧﺟﺎ ﺑر ﮔذر
ﭘر ز ﻛﺷﺗﯾﮭﺎ و ﺷﺳت ﻣﺎھﯾﺎن
 135.14در ﻣﯾﺎن ﺷﮭر ﭼون درﯾﺎ روان
ﺣس ﺗ َْﺟ ِری ﺗ َْﺣﺗ َ َﮭﺎ اﻷﻧﮭﺎر ﺑﯾن
 135.15رو ﺑر ﺳﻠطﺎن و ،ﻛﺎر و ﺑﺎر ﺑﯾن
ﻗطره ای ﺑﺎﺷد در آن ﺑﮭر ﺻﻔﺎ
 135.16اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﺳﮭﺎ و ادراﻛﺎت ﻣﺎ
از ﮐﮫ از ﻣن ﻋﻧده ا ّم اﻟﮑﺗﺎب
 * 135.17ﺑﺎز ﺟوی و ﺑﺎز ﺑﯾن و ﺑﺎزﯾﺎب
136.1
136.2
136.3
136.4
136.5
136.6
136.7
136.8

 .136در ﻧﻣد دوﺧﺗن زن ﺳﺑوی آب را و ُﻣﮭر ﺑر وی ﻧﮭﺎدن از اﻋﺗﻘﺎد
ھﯾن ﻛﮫ اﯾن ھدﯾﮫ اﺳت ﻣﺎ را ﺳودﻣﻧد
ﻣرد ﮔﻔت آری ﺳﺑو را ﺳر ﺑﺑﻧد
ﺗﺎ ﮔﺷﺎﯾد ﺷﮫ ﺑﮫ ھدﯾﮫ روزه را
در ﻧﻣد در دوز ﺗو اﯾن ﻛوزه را
ﺟز رﺣﯾق و ﻣﺎﯾﮥ اذواق ﻧﯾﺳت
ﻛﺎﯾن ﭼﻧﯾن ،اﻧدر ھﻣﮫ آﻓﺎق ﻧﯾﺳت
داﺋﻣﺎ ﭘر ﻋﻠت اﻧد و ﻧﯾم ﻛور
زآﻧﻛﮫ اﯾﺷﺎن ز آﺑﮭﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷور
او ﭼﮫ داﻧد ﺟﺎی آب روﺷﻧش ؟
ﻣرغ ،ﻛﺂب ﺷور ﺑﺎﺷد ﻣﺳﻛﻧش
ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ﺷط و ﺟﯾﺣون و ﻓرات؟
اﯾﻛﮫ اﻧدر ﭼﺷﻣﮥ ﺷور اﺳت ﺟﺎت
ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ﺻﺣو و ،ﺳُﻛر و ،اﻧﺑﺳﺎط؟
ﻧﺎرﺳﺗﮫ از اﯾن ﻓﺎﻧﯽ رﺑﺎط
ای ﺗو َ
ﭘﯾش ﺗو اﯾن ﻧﺎﻣﮭﺎ ،ﭼون اﺑﺟد اﺳت
اب ،وز ﺟد ّ اﺳت
ور ﺑداﻧﯽ ،ﻧَﻘﻠت ازّ َ ،

136.9
136.10
136.11
136.12
136.13
136.14
136.15
136.16
136.17
136.18
136.19
136.20
136.21
136.22
136.23
136.24

اﺑﺟد و ھوز ﭼﮫ؟ ﻓﺎش اﺳت و ﭘدﯾد
ﭘس ﺳﺑو ﺑرداﺷت آن ﻣرد ﻋرب
ﺑر ﺳﺑو ﻟرزان ﺑد از آﻓﺎت دھر
زن ﻣﺻﻼ ﺑﺎز ﻛرده از ﻧﯾﺎز
ﻛﮫ ﻧﮕﮫ دار آب ﻣﺎ را از ﺧﺳﺎن
ﮔر ﭼﮫ ﺷوﯾم آﮔﮫ اﺳت و ﭘر ﻓن اﺳت
ﺧود ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﮔوھر؟ آب ﻛوﺛر اﺳت
از دﻋﺎھﺎی زن و زاری او
ﺳﺎﻟم از دزدان و از آﺳﯾب ﺳﻧﮓ
دﯾد درﮔﺎھﯽ ﭘر از اﻧﻌﺎﻣﮭﺎ
دم ﺑﮫ دم ھر ﺳوی ﺻﺎﺣب ﺣﺎﺟﺗﯽ
ﺑﮭر ﮔﺑر و ﻣوﻣن و زﯾﺑﺎ و زﺷت
دﯾد ﻗوﻣﯽ در ﻧظر آراﺳﺗﮫ
ﺧﺎص و ﻋﺎﻣﮫ از ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣور
اھل ﺻورت ﭼون ﺟواھر ﺑﺎﻓﺗﮫ
آن ﻛﮫ ﺑﯽ ھﻣت ،ﭼﮫ ﺑﺎ ھﻣت ﺷده

ﺑر ھﻣﮫ طﻔﻼن و ،ﻣﻌﻧﯽ ﺑس ﺑﻌﯾد
در ﺳﻔر ﺷد ﻣﯽ ﻛﺷﯾدش روز و ﺷب
ھم ﻛﺷﯾدش از ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭر
رب ﺳﻠمِ ،ورد ﻛرده در ﻧﻣﺎز
ّ
ﯾﺎ رب اﯾن ﮔوھر ﺑدان درﯾﺎ رﺳﺎن
ﻟﯾك ﮔوھر را ھزاران دﺷﻣن اﺳت
ﻗطره ای زآن آب ﻛﺎﺻل ﮔوھر اﺳت
وز ﻏم ﻣرد و ﮔراﻧﺑﺎری او
ﺑرد ﺗﺎ دار اﻟﺧﻼﻓﮫ ﺑﯽ درﻧﮓ
اھل ﺣﺎﺟت ﮔﺳﺗرﯾده داﻣﮭﺎ
ﯾﺎﻓﺗﮫ ز آن در ﻋطﺎ و ﺧﻠﻌﺗﯽ
ھﻣﭼو ﺧورﺷﯾد ،و ﻣطر ،ﺑل ﭼون ﺑﮭﺷت
ﻗوم دﯾﮕر ﻣﻧﺗظر ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ
زﻧده ﮔﺷﺗﮫ ﭼون ﺟﮭﺎن از ﻧﻔﺦ ﺻور
اھل ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺣر ﻧﺎدر ﯾﺎﻓﺗﮫ
و آن ﻛﮫ ﺑﺎ ھﻣت ،ﭼﮫ ﺑﺎ ﻧﻌﻣت ﺷده

 .137در ﺑﯾﺎن آﻧﻛﮫ ﭼﻧﺎﻧﻛﮫ ﮔدا ﻋﺎﺷق ﻛرﯾم اﺳت ،ﻛرﯾم ھم ﻋﺎﺷق ﮔداﺳت .اﮔر ﮔدا را ﺻﺑر ﺑﯾش ﺑود ﻛرﯾم
ﺑر در او آﯾد و اﮔر ﻛرﯾم را ﺻﺑر ﺑﯾش ﺑود ﮔدا ﺑر در او آﯾد اﻣﺎ ﺻﺑر ﮔدا ﻛﻣﺎل ﮔدا و ﻧﻘص ﮐرﯾم
اﺳت
ﺟود ،ﻣﺣﺗﺎج ﮔداﯾﺎن ،ﭼون ﮔدا
ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽ آﯾد ،ﻛﮫ ای طﺎﻟب ﺑﯾﺎ
137.1
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺗوﺑﮫ ﺧواھد ﺗﺎﺋﺑﯽ
* ﺟود ،ﻣﺣﺗﺎج اﺳت و ﺧواھد طﺎﻟﺑﯽ
137.2
ھﻣﭼو ﺧوﺑﺎن ﻛﺂﯾﻧﮫ ﺟوﯾﻧد ﺻﺎف
ﺟود ﻣﯽ ﺟوﯾد ﮔداﯾﺎن و ﺿﻌﺎف
137.3
روی اﺣﺳﺎن ،از ﮔدا ﭘﯾدا ﺷود
روی ﺧوﺑﺎن ز آﯾﻧﮫ زﯾﺑﺎ ﺷود
137.4
دم ،ﺑود ﺑر روی آﯾﯾﻧﮫ زﯾﺎن
ﭼون ﮔدا آﺋﯾﻧﮥ ﺟود اﺳت ،ھﺎن
137.5
ﺑﺎﻧﮓ ﻛم زن ای ﻣﺣﻣد ،ﺑر ﮔدا
ﭘس ،از اﯾن ﻓرﻣود ﺣق در واﻟﺿﺣﯽ
137.6
وﯾن دﮔر ﺑﺧﺷد ﮔداﯾﺎن را ﻣزﯾد
آن ﯾﻛﯽ ﺟودش ،ﮔدا آرد ﭘدﯾد
137.7
وآﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﻧد ،ﺟود ﻣطﻠق اﻧد
ﭘس ﮔداﯾﺎن ،آﯾﻧﮫٔ ﺟود ﺣق اﻧد
137.8
او ﺑر اﯾن در ﻧﯾﺳت ،ﻧﻘش ﭘرده اﺳت
وآﻧﻛﮫ ﺟز اﯾن دوﺳت او ﺧود ﻣرده اﺳت
137.9
 .138ﻓرق ﻣﯾﺎن آن ﻛﮫ دروﯾش اﺳت ﺑﮫ ﺧدا و ﺗﺷﻧﮥ ﺧداﺳت و آن ﻛﮫ دروﯾش اﺳت از ﺧدا و ﺗﺷﻧﮫ اﺳت
ﺑﮫ ﻏﯾر او
ھﺳت داﯾم از ﺧداﯾش ﮐﺎر راﺳت
* ﻟﯾﮏ دروﯾﺷﯽ ﮐﮫ آن ﺗﺷﻧﮫ ﺧداﺳت
138.1
او ﺣﻘﯾر و اﺑﻠﮫ و ﺑﯽ ﺧﯾر ﺷد
* ﻟﯾﮏ دروﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﻏﯾر ﺷد
138.2
ﻧﻘش ﺳﮓ را ،ﺗو َﻣﯾﻧداز اﺳﺗﺧوان
ﻧﻘش دروﯾش اﺳت او ،ﻧﯽ اھل ﺟﺎن
138.3
ﭘﯾش ﻧﻘش ﻣرده ای ،ﻛم ﻧﮫ طﺑق
ﻘر ﺣق
138.4
ﻓﻘر ﻟﻘﻣﮫ دارد او ،ﻧﯽ ﻓ ِ
ِ
ﺷﻛل ﻣﺎھﯽ ،ﻟﯾك از درﯾﺎ رﻣﺎن
ﻣﺎھﯽ ﺧﺎﻛﯽ ﺑود ،دروﯾش ﻧﺎن
138.5
آن ز ﺑﯽ آﺑﯽ ﻧﻣﯾﮕردد ﺧراب
* ﻧﻘش ﻣﺎھﯽ ،ﮐﯽ ﺑود دروﯾش آب؟
138.6
ﻟوت ﻧوﺷد ،او ﻧﻧوﺷد از ﺧدا
ﻣرغ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت او ،ﻧﮫ ﺳﯾﻣرغ ھوا
138.7

138.8
138.9
138.10
138.11
138.12
138.13
138.14
138.15
138.16
138.17
138.18
138.19
138.20
138.21
138.22
138.23
138.24
138.25
139.1
139.2
139.3
139.4
139.5
139.6
139.7
139.8
139.9
139.10
139.11
139.12
139.13
139.14
139.15
139.16
139.17
139.18
139.19

ﻋﺎﺷق ﺣق اﺳت او ،ﺑﮭر ﻧوال
ﺗوھُم ﻣﯾﻛﻧد ،او ﻋﺷق ذات
ﮔر َ
وھم ﻣﺧﻠوق اﺳت و ،ﻣوﻟود آﻣده ﺳت
ﻋﺎﺷق ﺗﺻوﯾر و ،وھم ﺧوﯾﺷﺗن
ﻋﺎﺷق آن وھم ،اﮔر ﺻﺎدق ﺑود
ﺷرح ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﯾﺎن اﯾن ﺳﺧن
ﻓﮭم ھﺎی ﻛﮭﻧﮥ ﻛوﺗﮫ ﻧظر
ﺑر ﺳﻣﺎع راﺳت ھر ﻛس ﭼﯾر ﻧﯾﺳت
ﺧﺎﺻﮫ ﻣرغ ﻣردۀ ﭘوﺳﯾده ای
ﻧﻘش ﻣﺎھﯽ را ،ﭼﮫ درﯾﺎ و ،ﭼﮫ ﺧﺎك
ﻧﻘش اﮔر ﻏﻣﮕﯾن ﻧﮕﺎری ﺑر ورق
ﺻورﺗش ﻏﻣﮕﯾن و ،او ﻓﺎرغ از آن
وﯾن ﻏم و ﺷﺎدی ﻛﮫ اﻧدر دل ﺧﻔﯽ ﺳت
ت ﺧﻧدان ﻧﻘش ،از ﺑﮭر ﺗوﺳت
ﺻور ِ
ت ﻏﻣﮕﯾن ﻧﻘش ،از ﺑﮭر ﻣﺎﺳت
* ﺻور ِ
ﻧﻘﺷﮭﺎﯾﯽ ﻛﺎﻧدر اﯾن ﮔرﻣﺎﺑﮭﺎﺳت
ﺗﺎ ﺑروﻧﯽ ﺟﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﯾﻧﯽ و ﺑس
زآﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﮫ ،در آن ﺳو راه ﻧﯾﺳت

ﻧﯾﺳت ﺟﺎﻧش ﻋﺎﺷق ﺣﺳن و ﺟﻣﺎل
ذات ﻧﺑودَ ،وھم اﺳﻣﺎ و ﺻﻔﺎت
ﺣق ﻧزاﯾﯾده ﺳت ،او ﻟَ ْم ﯾوﻟد اﺳت
ﻛﯽ ﺑود از ﻋﺎﺷﻘﺎن ذو اﻟﻣﻧن؟
آن ﻣﺟﺎزش ﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯾﺑرد
ﻟﯾك ﻣﯽ ﺗرﺳم ز اﻓﮭﺎم ﻛﮭن
ﺻد ﺧﯾﺎل ﺑد در آرد در ﻓﻛر
ﻟﻘﻣﮥ ھر ﻣرﻏﻛﯽ ،اﻧﺟﯾر ﻧﯾﺳت
ﭘر ﺧﯾﺎﻟﯽ ،اﻋﻣﯾﯽ ،ﺑﯽ دﯾده ای
رﻧﮓ ھﻧدو را ،ﭼﮫ ﺻﺎﺑون و ،ﭼﮫ زاك
او ﻧدارد از ﻏم و ﺷﺎدی ﺳﺑق
ﺻورﺗش ﺧﻧدان و ،او زآن ﺑﯽ ﻧﺷﺎن
ﭘﯾش آن ﺷﺎدی و ﻏم ،ﺟز ﻧﻘش ﻧﯾﺳت
ﺗﺎ از آن ﺻورت ﺷود ﻣﻌﻧﯽ درﺳت
ﺗﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﯾﺎد آﯾد ،راه راﺳت
از ﺑرون ﺟﺎﻣﮫ ﻛن ،ﭼون ﺟﺎﻣﮫ ھﺎﺳت
ﺟﺎﻣﮫ ﺑﯾرون ﻛن ،در آ ،ای ھم ﻧﻔس
ﺗن ز ﺟﺎن ،ﺟﺎﻣﮫ ز ﺗن ،آﮔﺎه ﻧﯾﺳت

 .139ﭘﯾش آﻣدن ﻧﻘﯾﺑﺎن و درﺑﺎﻧﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ از ﺑﮭر اﻛرام اﻋراﺑﯽ و ﭘذﯾرﻓﺗن ھدﯾﮥ او را
از ﺑﯾﺎن راز و ِﺳ ّر ﺑواﻟﻌﺟب
ﺑﺎز ﻣﯾﮕردم ﺳوی ﻗﺻﮫ ﻋرب
ﺑر در دار اﻟﺧﻼﻓﮫ ﭼون رﺳﯾد
آن ﻋراﺑﯽ از ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﻌﯾد
ﺑس ﮔﻼب ﻟطف ﺑر روﯾش زدﻧد
ﭘس ﻧﻘﯾﺑﺎن ﭘﯾش اﻋراﺑﯽ ﺷدﻧد
ﻛﺎر اﯾﺷﺎن ﺑ ُد ﻋطﺎ ،ﭘﯾش از ﺳؤال
ﺣﺎﺟت او ،ﻓﮭﻣﺷﺎن ﺷد ﺑﯽ ﻣﻘﺎل
از ﻛﺟﺎﯾﯽ ﭼوﻧﯽ از راه و ﺗﻌب؟
ﭘس ﺑدو ﮔﻔﺗﻧد :ﯾﺎ وﺟﮫ اﻟﻌرب
ﺑﯽ وﺟوھم ﭼون ﭘس ﭘﺷﺗم ﻧﮭﯾد
ﮔﻔت :وﺟﮭم ﮔر ﻣرا وﺟﮭﯽ دھﯾد
زر ﺟﻌﻔرﯾﺳت
ای ﻛﮫ در روﺗﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﮭﺗرﯾﺳت
ﻓر ﺗﺎن ،ﺧوﺷﺗر ز ّ
ّ
ای ﻧﺛﺎر دﯾده ﺗﺎن ،دﯾﻧﺎرھﺎ
ای ﻛﮫ ﯾك دﯾدارﺗﺎن ،دﯾدارھﺎ
از ﺑر ﺣق ،ﺑﮭر ﺑﺧﺷش آﻣده
ای ھﻣﮫ ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ ﺷده
ﺑر ﺳر ﻣﺳﮭﺎی اﺷﺧﺎص ﺑﺷر
ﺗﺎ زﻧﯾد ،آن ﻛﯾﻣﯾﺎھﺎی ﻧظر
ﺑر اﻣﯾد ﻟطف ﺳﻠطﺎن آﻣدم
ﻣن ﻏرﯾﺑم از ﺑﯾﺎﺑﺎن آﻣدم
ذره ھﺎی رﯾﮓ ھم ﺟﺎﻧﮭﺎ ﮔرﻓت
ﺑوی ﻟطف او ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﮔرﻓت
ﭼون رﺳﯾدم ،ﻣﺳت دﯾدار آﻣدم
ﺗﺎ ﺑدﯾن ﺟﺎ ﺑﮭر دﯾﻧﺎر آﻣدم
داد ﺟﺎن ﭼون ﺣﺳن ﻧﺎﻧوا را ﺑدﯾد
ﺑﮭر ﻧﺎن ،ﺷﺧﺻﯽ ﺳوی ﻧﺎﻧوا دوﯾد
ﻓرﺟﮥ او ﺷد ﺟﻣﺎل ﺑﺎﻏﺑﺎن
ﺑﮭر ﻓرﺟﮫ ﺷد ﯾﻛﯽ ﺗﺎ ﮔﻠﺳﺗﺎن
آب ﺣﯾوان از رخ ﯾوﺳف ﭼﺷﯾد
ھﻣﭼو اﻋراﺑﯽ ،ﻛﮫ آب از ﭼﮫ ﻛﺷﯾد
آﺗﺷﯽ دﯾد او ،ﻛﮫ از آﺗش ﺑرﺳت
رﻓت ﻣوﺳﯽ ﻛﺎﺗﺷﯽ آرد ﺑدﺳت
ﺑردش آن ﺟﺳﺗن ﺑﮫ ﭼﺎرم آﺳﻣﺎن
َﺟﺳت ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺎ رھد از دﺷﻣﻧﺎن
ﺗﺎ وﺟودش ﺧوﺷﮥ ﻣردم ﺷده
دام آدم داﻧﮥ ﮔﻧدم ﺷده

139.20
139.21
139.22
139.23
139.24
139.25
139.26
139.27
139.28
139.29
139.30
139.31
139.32
139.33

ﺑﺎز ،آﯾد ﺳوی دام از ﺑﮭر َﺧور
طﻔل ﺷد ﻣﻛﺗب ﭘﯽ ﻛﺳب ھﻧر
ﭘس ز ﻣﻛﺗب آن ﯾﻛﯽ ﺻدری ﺷده
آﻣده ﻋﺑﺎس ﺣرب ،از ﺑﮭر ﻛﯾن
ﮔﺷﺗﮫ دﯾن را ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﭘﺷت و رو
ﻋﻣر ﺑﺣرب ﻣﺻطﻔﯽ
* آﻣده
ّ
* ﮔﺷﺗﮫ اﻧدر ﺷرع اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن
* آن ﻋﻠف ﮐش ﺳوی وﯾراﻧﮭﺎ ﺷده
ﺗﺷﻧﮫ آﻣد ﺳوی ﺟوی آب ،در
ﻣن ﺑر اﯾن در ،طﺎﻟب ﭼﯾز آﻣدم
آب آوردم ﺑﮫ ﺗﺣﻔﮫ ﺑﮭر ﻧﺎن
ﻧﺎن ﺑرون ﺑُرد آدﻣﯽ را از ﺑﮭﺷت
رﺳﺗم از آب و ز ﻧﺎن ھﻣﭼون ﻣﻠك
ﺑﯽ ﻏرض ﻧﺑود ﺑﮫ ﮔردش در ﺟﮭﺎن

ﺳﺎﻋد ﺷﮫ ﯾﺎﺑد و اﻗﺑﺎل و ﻓر
ﺑر اﻣﯾد ﻣرغ و ﯾﺎ ﻟطف ﭘدر
ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ داده و ﺑدری ﺷده
ﺑﮭر ﻗﻣﻊ اﺣﻣد و اﺳﺗﯾز دﯾن
در ﺧﻼﻓت او و ﻓرزﻧدان او
ﺗﯾﻎ در ﮐف ﺑﺳﺗﮫ ﺑس ﻣﯾﺛﺎﻗﮭﺎ
ﭘﯾﺷوا و ﻣﻘﺗدای اھل دﯾن
ﺑﯾﺧﺑر ﺑر ﮔﻧﺞ ﻧﺎﮔﮫ ﭘﺎ زده
دﯾد اﻧدر ﺟوی ،ﺧود ﻋﮑس ﻗﻣر
ﺻدر ﮔﺷﺗم ،ﭼون ﺑﮫ دھﻠﯾز آﻣدم
ﺑوی ﻧﺎﻧم ﺑرد ﺗﺎ ﺻدر ﺟﮭﺎن
ﻧﺎن ﻣرا اﻧدر ﺑﮭﺷﺗﯽ در ﺳرﺷت
ﺑﯽ ﻏرض ﮔردم ﺑر اﯾن در ﭼون ﻓﻠك
ﻏﯾر ﺟﺳم و ،ﻏﯾر ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن

 .140در ﺑﯾﺎن آﻧﻛﮫ ﻋﺎﺷق دﻧﯾﺎ ﺑر ﻣﺛﺎل ﻋﺎﺷق دﯾواری اﺳت ﻛﮫ ﺑر او آﻓﺗﺎب ﺗﺎﻓﺗﮫ و ﺟﮭد ﻧﻛرد ﺗﺎ ﻓﮭم ﻛﻧد
ﻛﮫ آن ﺗﺎب از دﯾوار ﻧﯾﺳت از آﻓﺗﺎب اﺳت از آﺳﻣﺎن ﭼﮭﺎرم ﻻﺟرم ﻛﻠﯽ دل ﺑر دﯾوار ﻧﮭﺎد ﭼون ﭘرﺗو
ﺷﺗ َ ُﮭونَ
آﻓﺗﺎب ﺑﮫ آﻓﺗﺎب ﭘﯾوﺳت او ﻣﺣروم ﻣﺎﻧد اﺑدا َو ِﺣﯾ َل ﺑَﯾﻧَ ُﮭ ْم َو ﺑَﯾنَ ﻣﺎ ﯾ ْ
ﻣﺎﻧد از ﻛل ،ھر ﻛﮫ ﺷد ﻣﺷﺗﺎق ﺟزو
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻛل ،ﻧﮫ اﯾن ﻋﺷﺎق ﺟزو
140.1
زود ﻣﻌﺷوﻗش ﺑﮫ ﻛل ﺧود رود
ﭼوﻧﻛﮫ ﺟزوی ﻋﺎﺷق ﺟزوی ﺷود
140.2
ﻏرﻗﮫ ﺷد ﻛف در ﺿﻌﯾﻔﯽ در زد او
رﯾش ﮔﺎو ﺑﻧدۀ ﻏﯾر آﻣد او
140.3
ﻛﺎر ﺧواﺟﮥ ﺧود ﻛﻧد ﯾﺎ ﻛﺎر او
ﻧﯾﺳت ﺣﺎﻛم ﺗﺎ ﻛﻧد ﺗﯾﻣﺎر او
140.4
ﻓﺎﺳرق اﻟدرة ﺑدﯾن ﺷد ﻣﻧﺗﻘل
ﺑﺎﻟﺣرة ﭘﯽ اﯾن ﺷد ﻣﺛل
ﻓﺎزن
140.5
ّ
ﺑوی ﮔل ﺷد ﺳوی ِﮔل ،او ﻣﺎﻧد ﺧﺎر
ﺑﻧده ﺳوی ﺧواﺟﮫ ﺷد ،او ﻣﺎﻧد زار
140.6
دﯾد ﺑر دﯾوار و ﺣﯾران ﺷد ﺷﺗﺎب
* ھﻣﭼو آن اﺑﻠﮫ ﮐﮫ ﺗﺎب آﻓﺗﺎب
140.7
ﺑﯾﺧﺑر ﮐﺎﯾن ﻋﮑس ﺧورﺷﯾد ﺳﻣﺎﺳت
* ﻋﺎﺷق دﯾوار ﺷد ،ﮐﺎﯾن ﺑﺎﺿﯾﺎ اﺳت
140.8
دﯾد ،دﯾوار ﺳﯾﮫ ﻣﺎﻧده ﺑﺟﺎ
* ﭼون ﺑﺎﺻل ﺧوﯾش ﭘﯾوﺳت آن ﺿﯾﺎ
140.9
ﺳﻌﯽ ﺿﺎﯾﻊ ،رﻧﺞ ﺑﺎطل ،ﭘﺎی رﯾش
 140.10او ﺑﻣﺎﻧده دور از ﻣطﻠوب ﺧوﯾش
ﺳﺎﯾﮫ ﻛﯽ ﮔردد ورا ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای؟
 140.11ھﻣﭼو ﺻﯾﺎدی ﻛﮫ ﮔﯾرد ﺳﺎﯾﮫ ای
ﻣرغ ﺣﯾران ﮔﺷﺗﮫ ﺑر ﺷﺎخ درﺧت
 140.12ﺳﺎﯾﮥ ﻣرﻏﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣرد ﺳﺧت
اﯾﻧت ﺑﺎطل ،اﯾﻧت ﭘوﺳﯾده ﺳﺑب
 140.13ﻛﺎﯾن ﻣدﻣﻎ ﺑر ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧﻧدد؟ ﻋﺟب!
ﺧﺎر ﻣﯽ ﺧور ،ﺧﺎر ﻣﻘرون ﮔل اﺳت"
 140.14ور ﺗو ﮔوﯾﯽ "ﺟزو ﭘﯾوﺳﺗﮥ ﻛل اﺳت
ور ﻧﮫ ﺧود ﺑﺎطل ﺑُدی ،ﺑﻌث رﺳل
 140.15ﺟزو ﯾك رو ،ﻧﯾﺳت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻛل
ﭘس ﭼﮫ ﭘﯾوﻧدﻧدﺷﺎن؟ ﭼون ﯾك ﺗن اﻧد
 140.16ﭼون رﺳوﻻن از ﭘﯽ ﭘﯾوﺳﺗن اﻧد
زاﻧﮑﮫ َﺟ ّری ﺳﺧت دارد اﯾن ﮐﻼم
 140.17اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ای ﻏﻼم
141.1
141.2

 .141ﺳﭘردن ﻋرب ھدﯾﮫ را ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺑو را ﺑﮫ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ
روز ﺑﯽ ﮔﮫ ﺷد ﺣﻛﺎﯾت ﻛن ﺗﻣﺎم
ﺷرح ﮐن ﺣﺎل ﻋرب ای ﺑﺎ ﻧظﺎم
ﭼون ﺑﮕﻔت او دﯾد ھﻧﮕﺎم طﻠب
* ﺑﺎ ﻧﻘﯾﺑﺎن ﺣﺎل ﺧود را آن ﻋرب

ﺗﺧم ﺧدﻣت را در آن ﺣﺿرت ﺑﻛﺎﺷت
ﺳﺎﺋل ﺷﮫ را ز ﺣﺎﺟت واﺧرﯾد
ز آب ﺑﺎراﻧﯽ ﻛﮫ ﺟﻣﻊ آﻣد ﺑﮫ ﮔو
ﻟﯾك ﭘذرﻓﺗﻧد آن را ھﻣﭼو ﺟﺎن
ﻛرده ﺑود اﻧدر ھﻣﮫ ارﻛﺎن اﺛر
ﭼرخ اﺧﺿر ،ﺧﺎك را ﺧﺿرا ﻛﻧد
آب از ﻟوﻟﮫ روان ،در ﻛوﻟﮫ ھﺎ
ھر ﯾﻛﯽ آﺑﯽ دھد ﺧوش ذوﻗﻧﺎك
ھر ﯾﻛﯽ ﻟوﻟﮫ ھﻣﺎن آرد ﭘدﯾد
ﺧوض ﻛن در ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﺣرف ،ﺧوض
ﭼون اﺛر ﻛرده ﺳت اﻧدر ﻛل ﺗن؟
ﭼون ھﻣﮫ ﺗن را در آرد در ادب؟
ﭼون در آرد ﻛل ﺗن را در ﺟﻧون؟
در و ﮔوھر اﺳت
ﺳﻧﮓ رﯾزه اش ،ﺟﻣﻠﮫ ّ
ﺟﺎن ﺷﺎﮔردش ﺑدان ﻣوﺻوف ﺷد
ﺧواﻧد آن ﺷﺎﮔر ِد ُﭼﺳت ﺑﺎ ﺣﺻول
ﻓﻘﮫ ﺧواﻧد ،ﻧﯽ اﺻول اﻧدر ﺑﯾﺎن
ﺟﺎن ﺷﺎﮔردش از آن ﻧﺣوی ﺷود
ﺟﺎن ﺷﺎﮔردش از آن ،ﻣﺣو ﺷﮫ اﺳت
داﻧش ﻓﻘر اﺳت ،ﺳﺎز راه و ﺑرگ

141.3
141.4
141.5
141.6
141.7
141.8
141.9
141.10
141.11
141.12
141.13
141.14
141.15
141.16
141.17
141.18
141.19
141.20
141.21
141.22

آن ﺳﺑوی آب را در ﭘﯾش داﺷت
ﮔﻔت اﯾن ھدﯾﮫ ﺑَر ﺳﻠطﺎن ﺑرﯾد
آب ﺷﯾرﯾن و ﺳﺑوی ﺳﺑز و ﻧو
ﺧﻧده ﻣﯽ آﻣد ﻧﻘﯾﺑﺎن را از آن
زآﻧﮑﮫ ﻟطف ﺷﺎه ﺧوب ﺑﺎ ﺧﺑر
ﺧوی ﺷﺎھﺎن ،در رﻋﯾت ﺟﺎ ﻛﻧد
ﺷﮫ ﭼو ﺣوﺿﯽ دان ،ﺣﺷم ﭼون ﻟوﻟﮫ ھﺎ
ﭼون ﻛﮫ آب ﺟﻣﻠﮫ از ﺣوﺿﯽ اﺳت ﭘﺎك
ور در آن ﺣوض آب ﺷور اﺳت و ﭘﻠﯾد
ز آن ﻛﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺳت ھر ﻟوﻟﮫ ﺑﮫ ﺣوض
ﻟطف ﺷﺎھﻧﺷﺎ ِه ﺟﺎن ﺑﯽ وطن
ﻟطف ﻋﻘل ﺧوش ﻧﮭﺎ ِد ﺧوش ﻧﺳب
ﺷﻧﮓ ﺑﯽ ﻗرار ﺑﯽ ﺳﻛون
ﻋﺷق
ِ
ِ
ﻟطف آب ﺑﺣر ،ﻛﺎو ﭼون ﻛوﺛر اﺳت
ھر ھﻧر ﻛﮫ اُﺳﺗﺎ ﺑدان ﻣﻌروف ﺷد
ﭘﯾش اﺳﺗﺎ ِد اﺻوﻟﯽ ،ھم اﺻول
ﭘﯾش اﺳﺗﺎ ِد ﻓﻘﯾﮫ ،آن ﻓﻘﮫ ﺧوان
ﭘﯾش اﺳﺗﺎدی ﻛﮫ آن ﻧﺣوی ﺑود
ﺣو ره اﺳت
ﺑﺎز اﺳﺗﺎدی ﻛﮫ آن َﻣ ِ
زﯾن ھﻣﮫ اﻧواع داﻧش روز ﻣرگ

142.1
142.2
142.3
142.4
142.5
142.6
142.7
142.8
142.9
142.10
142.11
142.12
142.13
142.14
142.15
142.16
142.17

 .142ﺣﻛﺎﯾت ﻣﺎﺟرای ﻧﺣوی در ﮐﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﻛﺷﺗﯾﺑﺎن
رو ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯾﺑﺎن ﻧﻣود ،آن ﺧود ﭘرﺳت
آن ﯾﻛﯽ ﻧﺣوی ،ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯽ درﻧﺷﺳت
ﮔﻔت :ﻧﯾم ﻋﻣر ﺗو ،ﺷد ﺑر ﻓﻧﺎ
ﮔﻔت :ھﯾﭻ از ﻧﺣو ﺧواﻧدی؟ ﮔﻔت ﻻ
ﻟﯾك آن دم ﮔﺷت ﺧﺎﻣش از ﺟواب
دل ﺷﻛﺳﺗﮫ ﮔﺷت ﻛﺷﺗﯾﺑﺎن ز ﺗﺎب
ﮔﻔت ﻛﺷﺗﯾﺑﺎن ﺑدان ﻧﺣوی ﺑﻠﻧد
ﺑﺎد ﻛﺷﺗﯽ را ﺑﮫ ﮔرداﺑﯽ ﻓﮑﻧد
ﮔﻔت :ﻧﯽ ،از ﻣن ﺗو ﺳﺑّﺎﺣﯽ ﻣﺟو
ھﯾﭻ داﻧﯽ آ ﺷﻧﺎ ﻛردن؟ ﺑﮕو
زآﻧﻛﮫ ﻛﺷﺗﯽ ﻏرق ،در ﮔرداﺑﮭﺎﺳت
ﮔﻔت :ﻛ ّل ﻋﻣرت ای ﻧﺣوی ﻓﻧﺎﺳت
ﮔر ﺗو ﻣﺣوی ،ﺑﯽ ﺧطر در آب ران
ﻣﺣو ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﻧﺣو اﯾﻧﺟﺎ ﺑدان
ور ﺑود زﻧده ،ز درﯾﺎ ﻛﯽ رھد؟
آب درﯾﺎ ﻣرده را ﺑر ﺳر ﻧﮭد
ﺑﺣر اﺳرارت ﻧﮭد ﺑر ﻓرق ﺳر
ﭼون ﺑﻣردی ﺗو ز اوﺻﺎف ﺑﺷر
اﯾن زﻣﺎن ،ﭼون ﺧر ﺑر اﯾن ﯾﺦ ﻣﺎﻧده ای ؟
ای ﻛﮫ ﺧﻠﻘﺎن را ﺗو ﺧر ﻣﯾﺧواﻧده ای
ﻧك ﻓﻧﺎی اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﯾن ،اﯾن زﻣﺎن
ﮔر ﺗو ﻋﻼﻣﮥ زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻧﺣو ﻣﺣو آﻣوﺧﺗﯾم
ﻣرد ﻧﺣوی را از آن در دوﺧﺗﯾم
در" ،ﻛم آﻣد" ﯾﺎﺑﯽ ،ای ﯾﺎر ﺷﮕرف
ﻓﻘﮫ ﻓﻘﮫ و ،ﻧﺣو ﻧﺣو و ،ﺻرف ﺻرف
و آن ﺧﻠﯾﻔﮫ ،دﺟﻠﮥ ﻋﻠم ﺧداﺳت
آن ﺳﺑوی آب ،داﻧﺷﮭﺎی ﻣﺎﺳت
ﮔر ﻧﮫ ﺧر داﻧﯾم ﻣﺎ ﺧود را ،ﺧرﯾم
ﻣﺎ ﺳﺑوھﺎ ﭘر ﺑﮫ دﺟﻠﮫ ﻣﯾﺑرﯾم
ﻛو ز دﺟﻠﮫ ﻏﺎﻓل و ﺑس دور ﺑود
آن ﻋرب ،ﺑﺎری ﺑدان ﻣﻌذور ﺑود
او ﻧﺑردی آن ﺳﺑو را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ
ﮔر ز دﺟﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑودی ﭼو ﻣﺎ

142.18
142.19

ﺑﻠﻛﮫ از دﺟﻠﮫ ،اﮔر واﻗف ﺑُدی
ﺗﻧﮓ ﭘر ﻧﺎﻣوس و رﻧﮓ
* آن ﺳﺑوی
ِ

آن ﺳﺑو را ﺑر ﺳر ﺳﻧﮕﯽ زدی
ﺷد ﺣﺟﺎب ﺑﺣر ،آﻧرا زن ﺑﮫ ﺳﻧﮓ

 .143ﻗﺑول ﻛردن ﺧﻠﯾﻔﮫ ھدﯾﮫ را و ﻋطﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻓرﻣودن ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از آن ھدﯾﮫ
آن ﺳﺑو را ﭘر ز زر ﻛرد و ﻣزﯾد
ﭼون ﺧﻠﯾﻔﮫ دﯾد و اﺣواﻟش ﺷﻧﯾد
143.1
آن ﻋرب را ﻛرد از ﻓﺎﻗﮫ ﺧﻼص
داد ﺑﺧﺷﺷﮭﺎ و ﺧﻠﻌﺗﮭﺎی ﺧﺎص
143.2
آن ﺟﮭﺎن ِ ﺑﺧﺷش و آن ﺑﺣر داد
ﭘس ﻧﻘﯾﺑﯽ را ﺑﻔرﻣود آن ﻗﺑﺎد
143.3
ﭼون ﻛﮫ واﮔردد ﺳوی دﺟﻠﮫ اش ﺑﺑر
ﮐﮫ ﺑوی ده اﯾن ﺳﺑوی ﭘر ز زر
143.4
از ره دﺟﻠش ﺑود ﻧزدﯾﻛﺗر
از ره ﺧﺷك آﻣده اﺳت و آن ﺳﻔر
143.5
ﺧود ﻓراﻣوﺷش ﺷود آﻧﺟﺎﯾﮕﺎه
ﭼون ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ در ﻧﺷﯾﻧد رﻧﺞ راه
143.6
ﭘر زر و ﺑردﻧد ﺗﺎ دﺟﻠﮫ دو ﺗو
* ھﻣﭼﻧﺎن ﮐردﻧد و دادﻧدش ﺳﺑو
143.7
ﺳﺟده ﻣﯾﻛرد از ﺣﯾﺎ و ﻣﯾﺧﻣﯾد
ﭼون ﺑﮫ ﻛﺷﺗﯽ درﻧﺷﺳت و دﺟﻠﮫ دﯾد
143.8
وﯾن ﻋﺟﺑﺗر ،ﻛو ﺳﺗد آن آب را
ﻛﺎی ﻋﺟب! ﻟطف آن ﺷﮫ وھﺎب را
143.9
آن ﭼﻧﺎن ﺟﻧس دﻏل را ،زود زود؟
 143.10ﭼون ﭘذﯾرﻓت از ﻣن آن درﯾﺎی ﺟود؟
ﻛﺎن ﺑود از ﻟطف و ﺧوﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳر
 143.11ﻛل ﻋﺎﻟم را ﺳﺑو دان ،ای ﭘﺳر
ﻛﺎن ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد ز ﭘ ُ ّری زﯾر ﭘوﺳت
 143.12ﻗطره ای از دﺟﻠﮥ ﺧوﺑﯽ اوﺳت
ﺧﺎك را ﺗﺎﺑﺎن ﺗر از اﻓﻼك ﻛرد
 143.13ﮔﻧﺞ ﻣﺧﻔﯽ ﺑُد ،ز ﭘ ُ ّری ﭼﺎك ﻛرد
ﺧﺎك را ﺳﻠطﺎن اطﻠس ﭘوش ﻛرد
 143.14ﮔﻧﺞ ﻣﺧﻔﯽ ﺑد ،ز ﭘ ُ ّری ﺟوش ﻛرد
آن ﺳﺑو را او ﻓﻧﺎ ﻛردی ،ﻓﻧﺎ
 143.15ور ﺑدﯾدی ﻗطره از دﺟﻠﮥ ﺧدا
ﺑﯽ ﺧوداﻧﮫ ،ﺑر ﺳﺑو ﺳﻧﮕﯽ زﻧﻧد
 143.16وآﻧﻛﮫ دﯾدﻧدش ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯽ ﺧودﻧد
آن ﺳﺑو ،ز اﺷﻛﺳت ،ﻛﺎﻣﻠﺗر ﺷده
 143.17ای ز ﻏﯾرت ﺑر ﺳﺑو ﺳﻧﮕﯽ زده
ﺻد درﺳﺗﯽ زﯾن ﺷﻛﺳت اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
 143.18ﺧم ﺷﻛﺳﺗﮫ ،آب از آن ﻧﺎرﯾﺧﺗﮫ
ﻋﻘل ﺟزوی را ﻧﻣوده ،اﯾن ﻣﺣﺎل
 143.19ﺟزو ﺟزو ﺧم ،ﺑﮫ رﻗص اﺳت و ﺑﺣﺎل
ﺧوش ﺑﺑﯾن ،وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
 143.20ﻧﯽ ﺳﺑو ﭘﯾدا در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻧﮫ آب
ﭘر ﻓﻛرت زن ،ﻛﮫ ﺷﮭﺑﺎزت ﻛﻧﻧد
 143.21ﭼون در ﻣﻌﻧﯽ زﻧﯽ ،ﺑﺎزت ﻛﻧﻧد
ّ
ز آن ﻛﮫ ِﮔل ﺧواری ،ﺗو را ِﮔل ﺷد ﭼو ﻧﺎن
ﭘر ﻓﻛرت ﺷد ﮔل آﻟود و ﮔران
143.22
ّ
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧﯽ ھﻣﭼو ِﮔل اﻧدر زﻣﯾن
 143.23ﻧﺎن ِﮔل اﺳت و ،ﮔوﺷت ﻛﻣﺗر ﺧور از اﯾن
ﺧﺎک ﻣﺎ را ﺧورد آﺧر در ﺟزا
 * 143.24ﺧﺎک ﻣﯾﺧوردﯾم ﻋﻣری در ﻏذا
ﺗﻧد و ﺑد ﭘﯾوﻧد و ﺑد رگ ﻣﯾﺷوی
 143.25ﭼون ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯾﺷوی ،ﺳﮓ ﻣﯾﺷوی
ﺑﯽ ﺧﺑر ،ﭼون ﻧﻘش دﯾواری ﺷوی
 143.26ﭼون ﺷدی ﺗو ﺳﯾر ،ﻣرداری ﺷوی
ﭼون ﻛﻧﯽ در راه ﺷﯾران ھم ﺗﮕﯽ؟
 143.27ﭘس دﻣﯽ ﻣردار و ،دﯾﮕر دم ﺳﮕﯽ
ﻛﻣﺗرك اﻧداز ﺳﮓ را اﺳﺗﺧوان
 143.28آﻟت اﺷﻛﺎل ﺧود ،ﺟز ﺳﮓ ﻣدان
ﻛﯽ ﺳوی ﺻﯾد ﺷﻛﺎری ﺧوش رود؟
 143.29زآﻧﻛﮫ ﺳﮓ ﭼون ﺳﯾر ﺷد ،ﺳرﻛش ﺷود
ﺗﺎ ﺑدان درﮔﺎه و آن دوﻟت رﺳﯾد
 143.30آن ﻋرب را ﺑﯽ ﻧواﯾﯽ ﻣﯽ ﻛﺷﯾد
در ﺣق آن ﺑﯽ ﻧوای ﺑﯽ ﭘﻧﺎه
 143.31در ﺣﻛﺎﯾت ﮔﻔﺗﮫ اﯾم اﺣﺳﺎن ﺷﺎه
از دھﺎﻧش ﻣﯽ ﺟﮭد در ﻛوی ﻋﺷق
 143.32ھر ﭼﮫ ﮔوﯾد ﻣرد ﻋﺎﺷق ،ﺑوی ﻋﺷق
ﺑوی ﻓﻘر آﯾد از آن ﺧوش دﻣدﻣﮫ
 143.33ﮔر ﺑﮕوﯾد ﻓﻘﮫ ،ﻓﻘر آﯾد ھﻣﮫ
ت ﺷﮑش ،ﺑوی ﯾﻘﯾن
 143.34ور ﺑﮕوﯾد ﻛﻔر ،آﯾد ﺑوی دﯾن
آﯾد از ﮔﻔ ِ
ای ﮐژی ﮐﮫ راﺳت را آراﺳﺗﯽ
 143.35ور ﺑﮕوﯾد ﮐژ ،ﻧﻣﺎﯾد راﺳﺗﯽ
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ﻛف ﻛژ ،ﻛز ﺑﺣر ﺻﺎﻓﯽ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت
آن ﻛف اش را ،ﺻﺎﻓﯽ و ﻣﺣﻘوق دان
ﮔﺷﺗﮫ اﯾن دﺷﻧﺎم ﻧﺎﻣطﻠوب او
از ﺷﻛر ﮔر ﺷﻛل ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘزی
ﮔر ﺑت زرﯾن ﺑﯾﺎﺑد ﻣوﻣﻧﯽ
* ﭼون ﺑﯾﺎﺑد ﻣوﻣﻧﯽ زرﯾن وﺛن
ﺑﻠﻛﮫ ﮔﯾرد ،اﻧدر آﺗش اﻓﻛﻧد
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧد ﺑر ذھب ﻧﻘش وﺛن
ت زرش ،دا ِد رﺑﺎﻧﯾت اﺳت
ذا ِ
ﺑﮭر ﻛﯾﻛﯽ ﺗو ﮔﻠﯾﻣﯽ را ﻣﺳوز
ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﮔر ﺑﻣﺎﻧﯽ در ﺻور
ﻣرد ﺣ ّﺟﯽ ،ھﻣره ﺣﺎﺟﯽ طﻠب
ﻣﻧﮕر اﻧدر ﻧﻘش و اﻧدر رﻧﮓ او
ﮔر ﺳﯾﺎه اﺳت و ،ھم آھﻧﮓ ﺗو اﺳت
* ور ﺳﻔﯾد اﺳت و ورا آھﻧﮓ ﻧﯾﺳت
اﯾن ﺣﻛﺎﯾت ﮔﻔﺗﮫ ﺷد زﯾر و زﺑر
ﺳر ﻧدارد ،ﮐز ازل ﺑوده اﺳت ﭘﯾش
َ
ﺑﻠﻛﮫ ﭼون آب اﺳت ،ھر ﻗطره از آن
ﺣﺎش ﷲ ،اﯾن ﺣﻛﺎﯾت ﻧﯾﺳت ھﯾن
ﻓر ﺑود
ﭘﯾش ھر ﺻوﻓﯽ ،ﮐﮫ او ﺑﺎ ّ
* ﭼون ﺑود ﻓﮑرش ھﻣﮫ ﻣﺷﻐول ﺣﺎل
ھم ﻋرب ﻣﺎ ھم ﺳﺑو ﻣﺎ ھم ﻣﻠك
ﻋﻘل را ﺷو دان و زن را ﻧﻔس و طﻣﻊ
ﺑﺷﻧو اﻛﻧون اﺻل اﻧﻛﺎر از ﭼﮫ ﺧﺎﺳت
ﺟزو ﻛل ﻧﯽ ،ﺟزوھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻛل
ﻟطف ﺳﺑزه ﺟزو ﻟطف ﮔل ﺑود
ﮔر ﺷوم ﻣﺷﻐول اﺷﻛﺎل و ﺟواب
ور ﺗو اﺷﻛﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻛﻠﯽ و ﺣرج
اﺣﺗﻣﺎ ﻛن اﺣﺗﻣﯽ ز اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ
اﺣﺗﻣﺎھﺎ ﻣر دواھﺎ را ﺳر اﺳت
اﺣﺗﻣﺎھﺎ ﺑر دواھﺎ ﺳرور اﺳت
اﺣﺗﻣﺎ اﺻل دوا آﻣد ﯾﻘﯾن
ﻗﺎﺑل اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ھﺎ ﺷو ﮔوش وار
ﮔوﺷواره ﭼﮫ؟ ﮐﮫ ﮐﺎن زر ﺷوی
اوﻻ ﺑﺷﻧو ﻛﮫ ﺧﻠق ﻣﺧﺗﻠف
در ﺣروف ﻣﺧﺗﻠف ﺷور و ﺷﻛﯽ اﺳت
از ﯾﻛﯽ رو ﺿد و ﯾك رو ﻣﺗﺣد
ﭘس ﻗﯾﺎﻣت ،روز ﻋرض اﻛﺑر اﺳت
ھر ﻛﮫ ﭼون ھﻧدوی ﺑُد ،ﺳوداﯾﯽ اﺳت

اﺻ ِل ﺻﺎف ،آن ﻓرع را ،آراﺳﺗﮫ ﺳت
ب ﻣﻌﺷوق دان
ھﻣﭼو دﺷﻧﺎم ﻟ ِ
ﺧوش ز ﺑﮭر ﻋﺎرض ﻣﺣﺑوب او
طﻌم ﻗﻧد آﯾد ﻧﮫ ﻧﺎن ،ﭼون ﻣﯽ ﻣزی
ﻛﯽ ھﻠد او را ﭘﯽ ﺳﺟده ﮐﻧﯽ؟
ﻣﯽ ﺑﻧﮕذارد ورا ﺑﮭر ﺷﻣن
ﺻورت ﻋﺎرﯾﺗش را ﺑﺷﻛﻧد
ﭼوﻧﻛﮫ ﺻورت ﻣﺎﻧﻊ اﺳت و راه زن
ﻧﻘش ﺑت ،ﺑر ﻧﻘ ِد زر ،ﻋﺎرﯾت اﺳت
وز ﺻداع ھر ﻣﮕس ﻣﮕذار روز
ﺻورﺗش ﺑﮕذار و ،در ﻣﻌﻧﯽ ﻧﮕر
ﺧواه ھﻧدو ،ﺧواه ﺗرك و ،ﯾﺎ ﻋرب
ﺑﻧﮕر اﻧدر ﻋزم و ،در آھﻧﮓ او
ﺗو ﺳﭘﯾدش دان ،ﻛﮫ ھم رﻧﮓ ﺗو اﺳت
زو ﺑﺑر ،ﮐز دل ﻣر او را رﻧﮓ ﻧﯾﺳت
ھﻣﭼو ﻓﻛر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯽ ﭘﺎ و ﺳر
ﭘﺎ ﻧدارد ،ﺑﺎ اﺑد ﺑوده اﺳت ﺧوﯾش
ھم ﺳر اﺳت و ،ﭘﺎ و ھم ،ﺑﯽ ھر دو آن
ﻧﻘد ﺣﺎل ﻣﺎ و ﺗوﺳت ،اﯾن ﺧوش ﺑﺑﯾن
ھر ﭼﮫ آن ﻣﺎﺿﯽ اﺳت ،ﻻ ﯾذﻛر ﺑود
ﻧﺎﯾد اﻧدر ذھن او ﻓﮑر ﻣﺂل
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎ ﯾؤْ ﻓَكُ َﻋ ْﻧﮫ ُ َﻣ ْن أﻓك
اﯾن دو ظﻠﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻧﻛر ،ﻋﻘل ﺷﻣﻊ
زآﻧﻛﮫ ﻛل را ﮔوﻧﮫ ﮔوﻧﮫ ﺟزوھﺎﺳت
ﻧﯽ ﭼو ﺑوی ﮔل ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﺟزو ﮔل
ﺑﺎﻧﮓ ﻗﻣری ﺟزو آن ﺑﻠﺑل ﺑود
ﺗﺷﻧﮕﺎن را ﻛﯽ ﺗواﻧم داد آب
ﮐﺎﻟﺻﺑر ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻔرج
ﺻﺑر ﻛن
ُ
زاﻧﮑﮫ ﺷﯾراﻧﻧد در اﯾن ﺑﯾﺷﮫ ھﺎ
ھﺿم دارو ﻋﻠت ﻧو دﯾﮕر اﺳت
ز آن ﻛﮫ ﺧﺎرﯾدن ﻓزوﻧﯽ ﮔر اﺳت
اﺣﺗﻣﺎ ﻛن ﻗوت ﺟﺎﻧت ﺑﺑﯾن
ﺗﺎ ﻛﮫ از زر ﺳﺎزﻣت ﻣن ﮔوﺷوار
ﺗﺎ ﺑﻣﺎه و ﺗﺎ ﺛرﯾﺎ ﺑر ﺷوی
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻧﻧد ،از ﯾﺎ ﺗﺎ اﻟف
ﮔر ﭼﮫ از ﯾك رو ،ز ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ﯾﻛﯽ اﺳت
از ﯾﻛﯽ رو ھزل و از ﯾك روی ﺟد
ﻋرض او ﺧواھد ،ﻛﮫ ﺑﺎ زﯾب و ﻓر اﺳت
روز ﻋرﺿش ،ﻧوﺑت رﺳواﺋﯽ اﺳت

او ﻧﺧواھد ،ﺟز ﺷب ھﻣﭼون ﻧﻘﺎب
ﺷد ﺑﮭﺎران دﺷﻣن اﺳرار او
ﭘس ﺑﮭﺎر او را ،دو ﭼﺷم روﺷن اﺳت
ﺗﺎ زﻧد ﭘﮭﻠوی ﺧود ﺑﺎ ﮔﻠﺳﺗﺎن
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧﯽ رﻧﮓ آن و ﻧﻧﮓ اﯾن
ﯾك ﻧﻣﺎﯾد ﺳﻧﮓ و ﯾﺎﻗوت زﻛﺎت
ﻟﯾك دﯾ ِد ﯾك ﺑﮫ از دﯾد ﺟﮭﺎن
ھر ﺳﺗﺎره ﺑر ﻓﻠك ،ﺟزو ﻣﮫ اﺳت
ﺟﻣﻠﮫ اﺗﺑﺎع و طﻔﯾﻠﻧد ،ای ﻓﻼن
ﻧﺳﺧﮫ ﮐل وﺟود او را ِﺑدﺳت
ﻣژده ﻣژده ﻧك ھﻣﯽ آﯾد ﺑﮭﺎر
ﻛﯽ ﻛﻧﻧد آن ﻣﯾوه ھﺎ ﭘﯾدا ﮔره
ﭼون ﻛﮫ ﺗن ﺑﺷﻛﺳت ،ﺟﺎن ﺳر ﺑر ﮐُﻧد
آن ﺷﻛوﻓﮫ ﻣژده ،ﻣﯾوه ﻧﻌﻣﺗش
ﭼوﻧﻛﮫ آن ﻛم ﺷد ،ﺷد اﯾن اﻧدر ﻣزﯾد
ﻧﺎﺷﻛﺳﺗﮫ ﺧوﺷﮫ ھﺎ ،ﻛﯽ ﻣﯽ دھد؟
ﻛﯽ ﺷود ﺧود ﺻﺣت اﻓزا ادوﯾﮫ
ﯾك دو ﻛﺎﻏذ ﺑر ﻓزا ،در وﺻف ﭘﯾر
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143.81
143.82
143.83
143.84
143.85
143.86
143.87
143.88
143.89
143.90
143.91
143.92

ﭼون ﻧدارد روی ھﻣﭼون آﻓﺗﺎب
ﺑرگ ﯾك ﮔل ﭼون ﻧدارد ﺧﺎر او
واﻧﻛﮫ ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ ،ﮔل اﺳت و ﺳوﺳن اﺳت
ﺧﺎر ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺧزان ﺧواھد ﺧزان
ﺗﺎ ﺑﭘوﺷد ﺣﺳن آن و ﻧﻧﮓ اﯾن
ﭘس ﺧزان او را ﺑﮭﺎر اﺳت و ﺣﯾﺎت
ﺑﺎﻏﺑﺎن ھم داﻧد آن را در ﺧزان
ﺧود ﺟﮭﺎن ،آن ﯾك ﻛس اﺳت و ،او ﺷﮫ اﺳت
ﺧود ﺟﮭﺎن ،آن ﯾﮏ ﮐس اﺳت و ،ﺑﺎﻗﯾﺎن
* او ﺟﮭﺎن ﮐﺎﻣل اﺳت و ﻣﻔرد اﺳت
ﭘس ھﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ھر ﻧﻘش و ﻧﮕﺎر
ﺗﺎ ﺑود ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻛوﻓﮫ ﭼون زره
ﭼون ﺷﻛوﻓﮫ رﯾﺧت ،ﻣﯾوه ﺳر ﻛﻧد
ﻣﯾوه ﻣﻌﻧﯽ و ،ﺷﻛوﻓﮫ ﺻورﺗش
ﭼون ﺷﻛوﻓﮫ رﯾﺧت ،ﻣﯾوه ﺷد ﭘدﯾد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧﺎن ﻧﺷﻛﺳت ،ﻗ ُوت ﻛﯽ دھد؟
ﺗﺎ ھﻠﯾﻠﮫ ﻧﺷﻛﻧد ﺑﺎ ادوﯾﮫ
ای ﺿﯾﺎء اﻟﺣق ،ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﺑﮕﯾر

144.1
144.2
144.3
144.4
144.5
144.6
144.7
144.8
144.9
144.10
144.11
144.12
144.13
144.14
144.15
144.16
144.17
144.18
144.19

 .144در ﺻﻔت ﭘﯾر و ﻣطﺎوﻋت ﮐردن ﺑﺎ او
ﺑر ﻧﻣﯽ آﯾد ﺟﮭﺎﻧرا ،ﺑﯽ ﺗو ﮐﺎر
ﮔرﭼﮫ ﺟﺳﻣت ﻧﺎزک اﺳت و ﺑس ﻧزار
ﻟﯾك ﺑﯽ ﺧورﺷﯾد ،ﻣﺎ را ﻧور ﻧﯾﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﺟﺳم ﻧﺎزﮐت را زور ﻧﯾﺳت
ﻟﯾك ﺳر ﺧﯾل دل و ،ﺳر رﺷﺗﮫ ای
ﮔر ﭼﮫ ﻣﺻﺑﺎح و زﺟﺎﺟﮫ ﮔﺷﺗﮫ ای
د ُّرھﺎی َﻋﻘد دل ،ز اﻧﻌﺎم ﺗوﺳت
ﭼون ﺳر رﺷﺗﮫ ﺑﮫ دﺳت و ﻛﺎم ﺗوﺳت
ﭘﯾر را ﺑﮕزﯾن و ،ﻋﯾن راه دان
ﺑر ﻧوﯾس اﺣوال ﭘﯾر راه دان
ﺧﻠق ﻣﺎﻧﻧد ﺷب اﻧد و ،ﭘﯾر ﻣﺎه
ﭘﯾر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن و ،ﺧﻠﻘﺎن ﺗﯾر ﻣﺎه
ﻛﺎو ز ﺣق ﭘﯾر اﺳت ،ﻧز اﯾﺎم ﭘﯾر
ﻛرده ام ﺑﺧت ﺟوان را ﻧﺎم ،ﭘﯾر
ﺑﺎ ﭼﻧﺎن د ُّر ﯾﺗﯾم ،اﻧﺑﺎز ﻧﯾﺳت
او ﭼﻧﺎن ﭘﯾر اﺳت ،ﻛش آﻏﺎز ﻧﯾﺳت
ﺧﺎﺻﮫ آن َﺧﻣری ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﻣن ﻟدن
ﺧود ﻗوی ﺗر ِﻣﯽ ﺑودَ ،ﺧﻣر ﻛﮭن
اﯾن ﮐﮭن ﺗر ﺑﮭﺗر ای ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯾم
* ﺧود ﻗوی ﺗر ﻣﯾﺷود ﺧﻣر ﻗدﯾم
ھﺳت ﺑس ﭘر آﻓت و ﺧوف و ﺧطر
ﭘﯾر را ﺑﮕزﯾن ﻛﮫ ﺑﯽ ﭘﯾر اﯾن ﺳﻔر
او ز ﻏوﻻن ﮔﻣره و در ﭼﺎه ﺷد
* ھر ﮐﮫ او ﺑﯽ ﻣرﺷدی در راه ﺷد
ﺑﯽ ﻗﻼوز اﻧدر آن آﺷﻔﺗﮫ ای
آن رھﯽ ﻛﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗو رﻓﺗﮫ ای
ھﯾن ﻣرو ﺗﻧﮭﺎ ،ز رھﺑر ﺳر ﻣﭘﯾﭻ
ﭘس رھﯽ را ﻛﮫ ﻧرﻓﺗﺳﺗﯽ ﺗو ھﯾﭻ
ﺑس ﺗو را ﺳر ﮔﺷﺗﮫ دارد ،ﺑﺎﻧﮓ ﻏول
ﮔر ﻧﺑﺎﺷد ﺳﺎﯾﮥ ﭘﯾر ،ای ﻓﺿول
از ﺗو داھﯽ ﺗر در اﯾن ره ﺑس ﺑدﻧد
ﻏوﻟت از راه اﻓﻛﻧد اﻧدر ﮔزﻧد
ﻛﮫ ﭼﺳﺎن ﻛرد ،آن ﺑﻠﯾس ﺑد روان
ﺿﻼل رھروان
از ﻧﺑﯽ ﺑﺷﻧو َ
ﺑردﺷﺎن و ﻛردﺷﺎن ،زادﺑﺎر ﻋور
ﺻد ھزاران ﺳﺎﻟﮫ راه از ﺟﺎده دور
ﻋﺑرﺗﯽ ﮔﯾر و ،ﻣران ﺧر ﺳوﯾﺷﺎن
اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎﺷﺎن ﺑﺑﯾن و ﻣوﯾﺷﺎن

144.20
144.21
144.22
144.23
144.24
144.25
144.26
144.27

ﮔردن ﺧر ﮔﯾر و ﺳوی راه ﻛش
ھﯾن ﻣﮭل ﺧر را و ،دﺳت از وی ﻣدار
ﮔر ﯾﻛﯽ دم ،ﺗو ﺑﮫ ﻏﻔﻠت واھﻠﯾش
دﺷﻣن راه اﺳت ﺧر ،ﻣﺳت ﻋﻠف
ﮔر ﻧداﻧﯽ ره ،ھر آن ﭼﮫ ﺧر ﺑﺧواﺳت
ﺷﺎوروھُ ﱠن ﭘس آﻧﮕﮫ ﺧﺎﻟﻔوا
ِ
ﺑﺎ ھوا و آرزو ﻛم ﺑﺎش دوﺳت
اﯾن ھوا را ﻧﺷﻛﻧد اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﺳوی ره ﺑﺎﻧﺎن و ره داﻧﺎن ﺧوش
زآﻧﻛﮫ ﻋﺷق اوﺳت ﺳوی ﺳﺑزه زار
او رود ﻓرﺳﻧﮓ ھﺎ ﺳوی ﺣﺷﯾش
ای ﺑﺳﺎ ﺧرﺑﻧده ،ﻛز وی ﺷد ﺗﻠف
ﻋﻛس آﻧرا ﮐن ،ﮐﮫ ھﺳت آن راه راﺳت
إن ﻣن ﻟم ﯾﻌﺻﮭن ﺗﺎﻟف
ﺿﻠك ﻋن ﺳﺑﯾل ﷲ ،اوﺳت
ﭼون ﯾَ ِ
ھﯾﭻ ﭼﯾزی ھﻣﭼو ﺳﺎﯾﮥ ھﻣرھﺎن

 .145وﺻﯾت ﻛردن رﺳول ﺧدا )ص( ﻣر ﻋﻠﯽ )ع( را ﻛﮫ ﭼون ھر ﻛﺳﯽ ﺑﮫ ﻧوع طﺎﻋﺗﯽ ﺗﻘرب ﺑﺣق
ﺟوﯾد ،ﺗو ﺗﻘرب ﺟوی ﺑﺻﺣﺑت ﻋﺎﻗل و ﺑﻧدۀ ﺧﺎص ﺗﺎ از اﯾﺷﺎن ھﻣﮫ ﭘﯾش ﻗدم ﺑﺎﺷﯽ .ﻗﺎل اﻟﻧﺑﯽ اذا
ﺗﻘرب اﻟﻧﺎس اﻟﯽ ﺧﺎﻟﻘﮭم ﺑﺎﻧواع اﻟﺑ ّر ،ﻓﺗﻘرب اﻟﯽ رﺑﮏ ﺑﺎﻟﻌﻘل واﻟﺳر ﺗﺳﺗﺑﻘﮭم ﺑﺎﻟدرﺣﺎت واﻟزﻟﻔﯽ
ﻋﻧد اﻟﻧﺎس ﻓﯽ اﻟدﻧﯾﺎ و ﻋﻧد ﷲ ﻓﯽ اﻻﺧره
ﺷﯾر ﺣﻘﯽ ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﭘر دﻟﯽ
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻋﻠﯽ را ﻛﺎی ﻋﻠﯽ
145.1
اﻧدر آ در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﺧل اﻣﯾد
ﻟﯾك ﺑر ﺷﯾری ﻣﻛن ھم اﻋﺗﻣﯾد
145.2
ﺑﮭر ﻗرب ﺣﺿرت ﺑﯾﭼون و ﭼﻧد
* ھر ﮐﺳﯽ ﮔر طﺎﻋﺗﯽ ﭘﯾش آورﻧد
145.3
ِﺑر ﺧوﯾش
ﺳر ﺧوﯾش
145.4
* ﺗو ﺗﻘرب ﺟو ﺑﮫ ﻋﻘل و ِ ّ
ﻧﯽ ﭼو اﯾﺷﺎن ﺑر ﮐﻣﺎل و ّ
ﻛش ﻧﺗﺎﻧد ﺑرد از ره ﻧﺎﻗﻠﯽ
اﻧدرا در ﺳﺎﯾﮥ آن ﻋﺎﻗﻠﯽ
145.5
ﺳر ﻣﭘﯾﭻ از طﺎﻋت او ھﯾﭻ ﮔﺎه
* ﭘس ﺗﻘرب ﺟو ﺑدو ﺳوی اﻟﮫ
145.6
دﯾده ھر ﮐور را روﺷن ﮐﻧد
* زاﻧﮑﮫ او ھر ﺧﺎر را ﮔﻠﺷن ﮐﻧد
145.7
روح او ﺳﯾﻣرغ ،ﺑس ﻋﺎﻟﯽ طواف
ظل او اﻧدر زﻣﯾن ،ﭼون ﻛوه ﻗﺎف
145.8
طﺎﻟﺑﺎن را ﻣﯾﺑرد ﺗﺎ ﭘﯾﺷﮕﺎه
* دﺳﺗﮕﯾر و ﺑﻧده ﺧﺎص اﻟﮫ
145.9
ھﯾﭻ آﻧرا ﻏﺎﯾت و ﻣﻘطﻊ ﻣﺟو
 145.10ﮔر ﺑﮕوﯾم ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﻧﻌت او
ﮐﮫ زﻧورش زﻧده اﻧد اﻧس و ﻣﻠﮏ
 * 145.11آﻓﺗﺎب روح ﻧﯽ آن ِ ﻓﻠﮏ
ﻓﮭم ﻛن و ﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
 145.12در ﺑﺷر رو ﭘوش ﮔﺷﺗﺳت آﻓﺗﺎب
ﺑر ﮔزﯾن ﺗو ﺳﺎﯾﮥ ﺧﺎص اﻟﮫ
 145.13ﯾﺎ ﻋﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮥ طﺎﻋﺎت راه
ﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﺧﻠﺻﯽ اﻧﮕﯾﺧﺗﻧد
 145.14ھر ﻛﺳﯽ در طﺎﻋﺗﯽ ﺑﮕرﯾﺧﺗﻧد
ﺗﺎ رھﯽ ز آن دﺷﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺗﯾز
 145.15ﺗو ﺑرو در ﺳﺎﯾﮥ ﻋﺎﻗل ﮔرﯾز
ِﺳﺑق ﯾﺎﺑﯽ ،ﺑر ھرآﻧﮑو ﺳﺎﺑق اﺳت
 145.16از ھﻣﮫ طﺎﻋﺎت ،اﯾﻧت ﻻﯾق اﺳت
ھﻣﭼو ﻣوﺳﯽ زﯾر ﺣﻛم ﺧﺿر رو
 145.17ﭼون ﮔرﻓﺗت ﭘﯾر ،ھﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﺷو
ﺗﺎ ﻧﮕوﯾد ﺧﺿر ،رو ھذا ﻓراق
 145.18ﺻﺑر ﻛن ﺑر ﻛﺎر ﺧﺿر ،ای ﺑﯽ ﻧﻔﺎق
ﮔر ﭼﮫ طﻔﻠﯽ را ﻛُﺷد ،ﺗو ﻣو ﻣﻛن
 145.19ﮔر ﭼﮫ ﻛﺷﺗﯽ ﺑﺷﻛﻧد ،ﺗو دم ﻣزن
ﭘس ﯾد ُ ﷲ ﻓَ ْوقَ أَﯾ ِدﯾ ِﮭ ْم ﺑراﻧد
 145.20دﺳت او را ﺣق ﭼو دﺳت ﺧوﯾش ﺧواﻧد
زﻧده ﭼﮫ ﺑود؟ ﺟﺎن ﭘﺎﯾﻧده اش ﻛﻧد
 145.21دﺳت ﺣق ﻣﯾراﻧدش ،زﻧده اش ﻛﻧد
از ﺳر ﺧود ،اﻧدر اﯾن ﺻﺣرا ﻣرو
 * 145.22ﯾﺎر ﺑﺎﯾد ،راه را ﺗﻧﮭﺎ ﻣرو
ھم ﺑﮫ ﻋون ھﻣت ﭘﯾران رﺳﯾد
 145.23ھر ﻛﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎدرا اﯾن ره ﺑرﯾد
دﺳت او ﺟز ﻗﺑﺿﮥ ﷲ ﻧﯾﺳت
 145.24دﺳت ﭘﯾر از ﻏﺎﯾﺑﺎن ﻛوﺗﺎه ﻧﯾﺳت
ﺣﺎﺿران از ﻏﺎﯾﺑﺎن ﻻ ﺷك ﺑﮭﻧد
 145.25ﻏﺎﯾﺑﺎن را ﭼون ﭼﻧﯾن ﺧﻠﻌت دھﻧد
ﭘﯾش ﻣﮭﻣﺎن ﺗﺎ ﭼﮫ ﻧﻌﻣﺗﮭﺎ ﻧﮭﻧد؟
 145.26ﻏﺎﯾﺑﺎن را ﭼون ﻧواﻟﮫ ﻣﯽ دھﻧد
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ﻛو ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﭘﯾش ﺷﮫ ﺑﻧدد ﻛﻣر؟
* ﻓرق ﺑﺳﯾﺎر اﺳت و ﻧﺎﯾد در ﺣﺳﺎب
ﺟﮭد ﻣﯾﮑن ،ﺗﺎ رھﯽ ﯾﺎﺑﯽ درون
ﭼون ﮔزﯾدی ﭘﯾر ﻧﺎزك دل ﻣﺑﺎش
ور ﺑﮫ ھر زﺧﻣﯽ ﺗو ﭘر ﻛﯾﻧﮫ ﺷوی

ﺗﺎ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ھﺳت از ﺑﯾرون در
آن ز اھل ﮐﺷف و ،اﯾن زاھل ﺣﺟﺎب
ورﻧﮫ ،ﻣﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘﮫ وار از در ﺑرون
ﺳﺳت و رﯾزﯾده ،ﭼو آب و ﮔل ﻣﺑﺎش
ﭘس ﻛﺟﺎ ﺑﯽ ﺻﯾﻘل آﯾﯾﻧﮫ ﺷوی؟

 .146ﻛﺑودی زدن ﻣرد ﻗزوﯾﻧﯽ ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ﮔﺎه و ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷدن او ﺑﮫ ﺳﺑب زﺧم ﺳوزن
در طرﯾق و ﻋﺎدت ﻗزوﯾﻧﯾﺎن
اﯾن ﺣﻛﺎﯾت ﺑﺷﻧو از ﺻﺎﺣب ﺑﯾﺎن
ﻣﯾزدﻧد از ﺻورت ﺷﯾر و ﭘﻠﻧﮓ
ﺑر ﺗن و دﺳت و ﻛﺗﻔﮭﺎ ﺑﯾدرﻧﮓ
از ﺳر ﺳوزن ﮐﺑودﯾﮭﺎ زﻧﻧد
ﺑر ﭼﻧﺎن ﺻورت ﭘﯾﺎﭘﯽ ﺑﯽ ﮔزﻧد
ﻛﮫ ﻛﺑودم زن ﺑﻛن ﺷﯾرﯾﻧﯾﯽ
ﺳوی دﻻﻛﯽ ﺑﺷد ﻗزوﯾﻧﯾﯽ
ﮔﻔت ﺑر زن ﺻورت ﺷﯾر ژﯾﺎن
ﮔﻔت ﭼﮫ ﺻورت زﻧم ای ﭘﮭﻠوان
ﺟﮭد ﻛن رﻧﮓ ﻛﺑودی ﺳﯾر زن
طﺎﻟﻌم ﺷﯾر اﺳت ﻧﻘش ﺷﯾر زن
ﮔﻔت ﺑر ﺷﺎﻧﮫ ﮔﮭم زن آن رﻗم
ﮔﻔت ﺑر ﭼﮫ ﻣوﺿﻌت ﺻورت زﻧم
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺷﯾر ژﯾﺎن در ﻋزم ﺣزم
ﺗﺎ ﺷود ﭘﺷﺗم ﻗوی در رزم و ﺑزم
درد آن در ﺷﺎﻧﮕﮫ ﻣﺳﻛن ﮔرﻓت
ﭼون ﻛﮫ او ﺳوزن ﻓرو ﺑردن ﮔرﻓت
ﻣر ﻣرا ﻛﺷﺗﯽ ﭼﮫ ﺻورت ﻣﯽ زﻧﯽ
ﭘﮭﻠوان در ﻧﺎﻟﮫ آﻣد ﻛﺎی ﺳﻧﯽ
ﮔﻔت از ﭼﮫ ﻋﺿو ﻛردی اﺑﺗدا
ﮔﻔت آﺧر ﺷﯾر ﻓرﻣودی ﻣرا
ﮔﻔت دم ﺑﮕذار ای دو دﯾده ام
ﮔﻔت از د ُﻣﮕﺎه آﻏﺎزﯾده ام
د ُﻣﮕﮫ او دَﻣﮕﮭم ﻣﺣﻛم ﮔرﻓت
از د ُم و د ُﻣﮕﺎه ﺷﯾرم دَم ﮔرﻓت
ﻛﮫ دﻟم ﺳﺳﺗﯽ ﮔرﻓت از زﺧم ﮔﺎز
ﺷﯾر ﺑﯽ دم ﺑﺎش ﮔو ای ﺷﯾر ﺳﺎز
ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ ﺑﯽ ﻣواﺳﺎﺋﯽ و رﺣم
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﮔرﻓت آن ﺷﺧص زﺧم
ﮔﻔت او ﮔوش اﺳت اﯾن ای ﻧﯾﮑﺧو
ﺑﺎﻧﮓ زد او ﻛﺎﯾن ﭼﮫ اﻧدام اﺳت از او
ﮔوش را ﺑﮕذار و ﻛوﺗﮫ ﻛن ﮐﻼم
ﮔﻔت ﺗﺎ ﮔوﺷش ﻧﺑﺎﺷد ای ھﻣﺎم
ﺑﺎز ﻗزوﯾﻧﯽ ﻓﻐﺎن را ﺳﺎز ﻛرد
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺧﻠش آﻏﺎز ﻛرد
ﮔﻔت اﯾن اﺳت اﺷﻛم ﺷﯾر ای ﻋزﯾز
ﻛﺎﯾن ﺳﯾُم ﺟﺎﻧب ﭼﮫ اﻧدام اﺳت ﻧﯾز
ﺧود ﭼﮫ اﺷﻛم ﺑﺎﯾد اﯾن ادﺑﯾر را
ﮔﻔت ﮔو اﺷﻛم ﻧﺑﺎﺷد ﺷﯾر را
اﺷﮑم ﭼﮫ ﺷﯾر را ﺑﮭر ﺧدا
* درد اﻓزون ﮔﺷت ﮐم زن زﺧﻣﮭﺎ
ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾر اﻧﮕﺷت در دﻧدان ﺑﻣﺎﻧد
ﺧﯾره ﺷد دﻻك و ﺑس ﺣﯾران ﺑﻣﺎﻧد
ﮔﻔت در ﻋﺎﻟم ﻛﺳﯽ را اﯾن ﻓﺗﺎد؟
ﺑر زﻣﯾن زد ﺳوزن آن دم اوﺳﺗﺎد
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺷﯾری ﺧدا ﮐﯽ آﻓرﯾد؟
ﺷﯾر ﺑﯽ د ُم و ﺳر و اﺷﻛم ﻛﮫ دﯾد
از ﭼﻧﯾن ﺷﯾر ژﯾﺎن ﭘس دم ﻣزن
* ﭼون ﻧداری طﺎﻗت ﺳوزن زدن
ﺗﺎ رھﯽ از ﻧﯾش ﻧﻔس ﮔﺑر ﺧوﯾش
ای ﺑرادر ﺻﺑر ﻛن ﺑر درد ﻧﯾش
ﭼرخ و ﻣﮭر و ﻣﺎھﺷﺎن آرد ﺳﺟود
ﻛﺎن ﮔروھﯽ ﻛﮫ رھﯾدﻧد از وﺟود
ﻣر ورا ﻓرﻣﺎن ﺑرد ﺧورﺷﯾد و اﺑر
ھر ﻛﮫ ُﻣرد اﻧدر ﺗن او ﻧﻔس ﮔﺑر
آﻓﺗﺎب او را ﻧﯾﺎرد ﺳوﺧﺗن
ﭼون دﻟش آﻣوﺧت ﺷﻣﻊ اﻓروﺧﺗن
ذﻛر ﺗزاور ﻛذا ﻋن ﻛﮭﻔﮭم
ﮔﻔت ﺣق در آﻓﺗﺎب ﻣﻧﺗﺟم
ﻣﯾل ﮐردی آﻓﺗﺎب از ﻏﺎرﺷﺎن
ﺧﻔﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐز ﺧدا ﺑُد ﮐﺎرﺷﺎن
ﭘﯾش ﺟزوی ﻛو ﺑر ﻛ ّل ﻣﯾﺷود
ﺧﺎر ،ﺟﻣﻠﮫ ﻟطف ،ﭼون ﮔل ﻣﯽ ﺷود

ﺧوﯾﺷﺗن را ،ﺧوار و ﺧﺎﻛﯽ داﺷﺗن
ﺧوﯾﺷﺗن را ،ﭘﯾش واﺣد ﺳوﺧﺗن
ھﺳﺗﯽ ھﻣﭼون ﺷب ﺧود را ﺑﺳوز
ھﻣﭼو ﻣس در ﻛﯾﻣﯾﺎ ،اﻧدر ﮔداز
ت اﯾن ﺟﻣﻠﮥ ﺧراﺑﯽ از "دو ھﺳت"
ھﺳ ِ

146.33
146.34
146.35
146.36
146.37

ﭼﯾﺳت ﺗﻌظﯾم ﺧدا اﻓراﺷﺗن؟
ﭼﯾﺳت ﺗوﺣﯾد ﺧدا آﻣوﺧﺗن؟
ﮔر ھﻣﯽ ﺧواھﯽ ﻛﮫ ﺑﻔروزی ﭼو روز
ت آن ھﺳﺗﯽ ﻧواز
ھﺳﺗﯽ ات در ھﺳ ِ
در ﻣن و ﻣﺎ ﺳﺧت ﻛردﺳﺗﯽ دو دﺳت

147.1
147.2
147.3
147.4
147.5
147.6
147.7
147.8
147.9
147.10
147.11
147.12
147.13
147.14
147.15
147.16
147.17
147.18
147.19
147.20
147.21
147.22
147.23
147.24
147.25
147.26
147.27
147.28
147.29
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رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد از طﻠب در ﻛوھﺳﺎر
ﺷﯾر و ﮔرگ و روﺑﮭﯽ ﺑﮭر ﺷﻛﺎر
ﺻﯾدھﺎ ﮔﯾرﻧد ﺑﺳﯾﺎر و ﺷﮕرف
ﮐﺎن ﺳﮫ ﺑﺎ ھم اﻧدر آن ﺻﺣرای ژرف
ﺳﺧت ﺑر ﺑﻧدﻧد ﺑﺎر و ﻗﯾدھﺎ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺷت ھﻣدﮔر از ﺻﯾدھﺎ
ﻟﯾك ﻛرد اﻛرام و ھﻣراھﯽ ﻧﻣود
ﮔر ﭼﮫ ز ﯾﺷﺎن ﺷﯾر ﻧر را ﻧﻧﮓ ﺑود
ﻟﯾك ھﻣره ﺷد ﺟﻣﺎﻋت رﺣﻣت اﺳت
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺷﮫ را ز ﻟﺷﻛر زﺣﻣت اﺳت
او ﻣﯾﺎن اﺧﺗران ﺑﮭر ﺳﺧﺎﺳت
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮫ را ز اﺧﺗر ﻧﻧﮕﮭﺎﺳت
ﮔر ﭼﮫ راﯾش را ﻧﺑد راﺋﯽ ﻣزﯾد
ﺷﺎو ْرھُ ْم ﭘﯾﻣﺑر را رﺳﯾد
اﻣر ِ
ﻧﯽ از آﻧﻛﮫ ﺟو ،ﭼو زر ،ﮔوھر ﺷده اﺳت
در ﺗرازو ،ﺟو ،رﻓﯾق زر ﺷده اﺳت
ﻣدﺗﯽ ﺳﮓ ﺣﺎرس درﮔﮫ ﺷده اﺳت
روح ،ﻗﺎﻟب را ﻛﻧون ھﻣره ﺷده اﺳت
ﻓر و ﺷﻛوه
ﭼون ﻛﮫ رﻓﺗﻧد آن ﺟﻣﺎﻋت ﺳوی ﻛوه
در رﻛﺎب ﺷﯾر ِ ﺑﺎ ّ
ﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻛﺎر اﯾﺷﺎن ﭘﯾش رﻓت
ﮔﺎو ﻛوھﯽ و ﺑز و ﺧرﮔوش زﻓت
ﻛم ﻧﯾﺎﯾد روز و ﺷب او را ﻛﺑﺎب
ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد در ﭘﯽ ﺷﯾر ﺣراب
ﻛﺷﺗﮫ و ﻣﺟروح و اﻧدر ﺧون ﻛﺷﺎن
ﭼون ز ﻛُﮫ در ﺑﯾﺷﮫ آوردﻧدﺷﺎن
ﻛﮫ رود ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﻋدل ﺧﺳروان
ﮔرگ و روﺑﮫ را طﻣﻊ ﺑود اﻧدر آن
ﺷﯾر داﻧﺳت آن طﻣﻌﮭﺎ را ﺳﻧد
ﻋﻛس طﻣﻊ ھر دوﺷﺎن ﺑر ﺷﯾر زد
او ﺑداﻧد ھر ﭼﮫ اﻧدﯾﺷد ﺿﻣﯾر
ھر ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ﺷﯾر اﺳرار و اﻣﯾر
دل ز اﻧدﯾﺷﮥ ﺑدی در ﭘﯾش او
ھﯾن ﻧﮕﮫ دار ای دل اﻧدﯾﺷﮫ ﺧو
در رﺧت ﺧﻧدد ﺑرای روی ﭘوش
داﻧد و ﺧر را ھﻣﯽ راﻧد ﺧﻣوش
واﻧﮕﻔت و داﺷت آن دم ﭘﺎﺳﺷﺎن
ﺷﯾر ﭼون داﻧﺳت آن وﺳواﺳﺷﺎن
ﻣر ﺷﻣﺎ را ای ﺧﺳﯾﺳﺎن ﮔدا
ﻟﯾك ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔت ﺑﻧﻣﺎﯾم ﺳزا
ظﻧﺗﺎن اﯾن اﺳت در اﻋطﺎی ﻣن
ﻣر ﺷﻣﺎ را ﺑس ﻧﯾﺎﻣد رای ﻣن
از ﻋطﺎھﺎی ﺟﮭﺎن آرای ﻣن
ای وﺟود راﯾﺗﺎن از رای ﻣن
ﭼون ﺳﮕﺎﻟش اوش ﺑﺧﺷﯾد و ﻧظر
ﻧﻘش ﺑﺎ ﻧﻘﺎش ﭼﮫ اﺳﮕﺎﻟد دﮔر؟
ﻣر ﺷﻣﺎ را ﺑود ،ﻧﻧﮕﺎن زﻣن
اﯾن ﭼﻧﯾن ظن ﺧﺳﯾﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣن
ﮔر ﻧﺑرم ﺳر ﺑود ﻋﯾن ﺧطﺎ
ظﺎﻧﯾن ﺑﺎ ªظن اﻟﺳوء را
ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧد در ﺟﮭﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن
وارھﺎﻧم ﭼرخ را از ﻧﻧﮕﺗﺎن
ﺑر ﺗﺑﺳﻣﮭﺎی ﺷﯾر ،اﯾﻣن ﻣﺑﺎش
ﺷﯾر ﺑﺎ اﯾن ﻓﻛر ﻣﯾزد ﺧﻧده ﻓﺎش
ﻛرد ﻣﺎ را ﻣﺳت و ،ﻣﻐرور و ﺧﻠق
ﻣﺎل دﻧﯾﺎ ﺷد ﺗﺑﺳﻣﮭﺎی ﺣق
ﻛﺎن ﺗﺑﺳم دام ﺧود را ﺑر ﻛﻧد
ﻓﻘر و رﻧﺟوری ﺑﮫ اﺳﺗت ای ﺳﻧد

148.1
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ﻣﻌدﻟت را ﻧو ﻛن ای ﮔرگ ﻛﮭن
ﮔﻔت ﺷﯾر ای ﮔرگ اﯾن را ﺑﺧش ﻛن

148.2
148.3
148.4
148.5
148.6
148.7
148.8
148.9
148.10
148.11
148.12
148.13
148.14
148.15

ﻧﺎﯾب ﻣن ﺑﺎش در ﻗﺳﻣت ﮔری
ﮔﻔت :ای ﺷﮫ ﮔﺎو وﺣﺷﯽ ﺑﺧش ﺗوﺳت
ﺑز ﻣرا ﻛﮫ ﺑز ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺳت و وﺳط
ﺷﯾر ﮔﻔت ای ﮔرگ ﭼون ﮔﻔﺗﯽ ﺑﮕو؟
ﮔرگ ﺧود ﭼﮫ ﺳﮓ ﺑود ﻛو ﺧوﯾش دﯾد؟
ﮔﻔت ﭘﯾش آ ،ﮐس ﺧری ﭼون ﺗو ﻧدﯾد
ﭼون ﻧدﯾدش ﻣﻐز و ﺗدﺑﯾر رﺷﯾد
ﮔﻔت :ﭼون دﯾد ﻣﻧت از ﺧود ﻧﺑرد
ﭼون ﻧﺑودی ﻓﺎﻧﯽ اﻧدر ﭘﯾش ﻣن
* ﮔر ﭼﮫ ﻏﺎﻟب دارم اﻧدر ﺑذل ﻓﺿل
ﻛل ﺷﯽ ء ھﺎﻟكُ  ،ﺟز وﺟﮫ او
ھر ﻛﮫ اﻧدر وﺟﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﻓﻧﺎ
ز آن ﻛﮫ در اِﻻﺳت ،او از ﻻ ﮔذﺷت
ھر ﻛﮫ ﺑر در او ،ﻣن و ﻣﺎ ﻣﯽ زﻧد

ﺗﺎ ﭘدﯾد آﯾد ﻛﮫ ﺗو ﭼﮫ ﮔوھری
آن ﺑزرگ و ﺗو ﺑزرگ و زﻓت و ﭼﺳت
روﺑﮭﺎ ﺧرﮔوش ﺑﺳﺗﺎن ﺑﯽ ﻏﻠط
ﭼون ﻛﮫ ﻣن ﺑﺎﺷم ،ﺗو ﮔوﯾﯽ ﻣﺎ و ﺗو؟
ﭘﯾش ﭼون ﻣن ﺷﯾر ﺑﯽ ﻣﺛل و ﻧدﯾد؟
ﭘﯾﺷش آﻣد ﭘﻧﺟﮫ زد او را درﯾد
در ﺳﯾﺎﺳت ﭘوﺳﺗش از ﺳر ﻛﺷﯾد
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺟﺎن را ﺑﺑﺎﯾد زار ﻣرد
ﻓﺿل آﻣد ﻣر ﺗو را ﮔردن زدن
ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ھم ﮐﻧم از ﻋدل ﻓﺿل
ﭼون ﻧﮫ ای در وﺟﮫ او ،ھﺳﺗﯽ ﻣﺟو
ﻛُ ﱡل ﺷَﯽ ٍء ھﺎ ِﻟكٌ ﻧﺑود ورا
ھر ﻛﮫ در اِﻻﺳت ،او ﻓﺎﻧﯽ ﻧﮕﺷت
رد ّ ﺑﺎب اﺳت او و ،ﺑر ﻻ ﻣﯽ ﺗﻧد
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ﮔﺷﺎﯾم ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از ﯾﺎران را ﻧﺷﻧﺎﺳم ﻛﮫ ﻣن ﺑﺎﺷد
ﮔﻔت ﯾﺎرش :ﻛﯾﺳﺗﯽ ای ﻣﻌﺗﻣد
آن ﯾﻛﯽ آﻣد در ﯾﺎری ﺑزد
149.1
ﺑر ﭼﻧﯾن ﺧواﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﺎم ﻧﯾﺳت
ﮔﻔت :ﻣن ،ﮔﻔﺗش :ﺑرو ھﻧﮕﺎم ﻧﯾﺳت
149.2
ﻛﮫ ﭘزد؟ ﻛﮫ وا رھﺎﻧد از ﻧﻔﺎق؟
ﺧﺎم را ﺟز آﺗش ھﺟر و ﻓراق
149.3
ﺳوﺧﺗن ﺑﺎﯾد ﺗو را در ﻧﺎر ﺗﻔت
ﭼون ﺗوﺋﯽ ﺗو ھﻧوز از او ﻧرﻓت
149.4
در ِﻓراق ﯾﺎر ،ﺳوزﯾد از ﺷرر
رﻓت آن ﻣﺳﻛﯾن و ﺳﺎﻟﯽ در ﺳﻔر
149.5
ﺑﺎز ﮔرد ﺧﺎﻧﮥ اﻧﺑﺎز ﮔﺷت
ﭘﺧﺗﮫ ﮔﺷت آن ﺳوﺧﺗﮫ ،ﭘس ﺑﺎز ﮔﺷت
149.6
ﺗﺎ ﺑﻧﺟﮭد ﺑﯽ ادب ،ﻟﻔظﯽ ز ﻟب
ﺣﻠﻘﮫ زد ﺑر در ﺑﮫ ﺻد ﺗرس و ادب
149.7
ﮔﻔت :ﺑر درھم ﺗوﯾﯽ ،ای دﻟﺳﺗﺎن
ﺑﺎﻧﮓ زد ﯾﺎرش ﻛﮫ ،ﺑر در ﻛﯾﺳت آن؟
149.8
ﻧﯾﺳت ﮔﻧﺟﺎﯾﯽ دو ﻣن ،در ﯾﮏ ﺳرا
ﮔﻔت :اﻛﻧون ﭼون ﻣﻧﯽ ،ای ﻣن ،درا
149.9
ھم ﻣﻧﯽ ﺑرﺧﯾزد آﻧﺟﺎ ،ھم ﺗوﺋﯽ
 * 149.10ﭼون ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﮫ ،ﻧﺑود دوﺋﯽ
ﭼون ﻛﮫ ﯾﻛﺗﺎﯾﯽ در اﯾن ﺳوزن درا
 149.11ﻧﯾﺳت ﺳوزن را ﺳر رﺷﺗﮫ دو ﺗﺎ
ﻧﯾﺳت در ﺧور ﺑﺎ ﺟﻣل ﺳ ّم اﻟﺧﯾﺎط
 149.12رﺷﺗﮫ را ﺑﺎ ﺳوزن آﻣد ارﺗﺑﺎط
ﺟز ﺑﮫ ﻣﻘراض رﯾﺎﺿﺎت و ﻋﻣل
 149.13ﻛﯽ ﺷود ﺑﺎرﯾك ھﺳﺗﯽ ﺟﻣل
ﻛﺎن ﺑود ﺑر ھر ﻣﺣﺎﻟﯽ ،ﻛُن ﻓﻛﺎن
 149.14دﺳت ﺣق ﺑﺎﯾد ﻣر آن را ،ای ﻓﻼن
ھر َﺣرون ،از ﺑﯾم او ﺳﺎﻛن ﺷود
 149.15ھر ﻣﺣﺎل ،از دﺳت او ﻣﻣﻛن ﺷود
زﻧده ﮔردد از ﻓﺳون آن ﻋزﯾز
 149.16اﻛﻣﮫ و اﺑرص ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻣرده ﻧﯾز
در ﻛف اﯾﺟﺎد اوُ ،ﻣﺿطر ﺑود
 149.17و آن ﻋدم ،ﻛز ُﻣرده ،ﻣرده ﺗر ﺑود
ﻣر ورا ﺑﯽ ﻛﺎر و ﺑﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣدان
 149.18ﻛُ ﱠل ْﯾو ٍم ھ َُو ِﻓﯽ ﺷَﺄ ْ ٍن را ﺑﺧوان
ﻛﺎو ﺳﮫ ﻟﺷﻛر را رواﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧد
 149.19ﻛﻣﺗرﯾن ﻛﺎرش ﺑﮫ ھر روز آن ﺑود
ﺑﮭر آن ﺗﺎ در رﺣم روﯾد ﻧﺑﺎت
 149.20ﻟﺷﻛری ز اﺻﻼب ﺳوی اﻣﮭﺎت
ﻧر و ﻣﺎده ﭘر ﮔردد ﺟﮭﺎن
 149.21ﻟﺷﻛری ز ارﺣﺎم ﺳوی ﺧﺎﻛدان
ﺗﺎ ز ّ
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد ھر ﻛﺳﯽ ﺣﺳن ﻋﻣل
 149.22ﻟﺷﻛری از ﺧﺎك ز آن ﺳوی اﺟل

آﻧﭼﮫ از ﺣق ﺳوی ﺟﺎﻧﮭﺎ ﻣﯾرﺳد
وآﻧﭼﮫ از دﻟﮭﺎ ﺑﮕﻠﮭﺎ ﻣﯾرﺳد
از ﭘﯽ اﯾن ﮔﻔت ،ذﮐری ﻟﻠﺑﺷر
ﭘﺎك ﭘﺎك ﺑﺎز
ﺳوی آن دو ﯾﺎر ِ

149.23
149.24
149.25
149.26

* ﺑﺎز ﺑﯽ ﺷﮏ ﭘﯾش از آﻧﮭﺎ ﻣﯾرﺳد
* واﻧﭼﮫ از ﺟﺎﻧﮭﺎ ﺑدﻟﮭﺎ ﻣﯾرﺳد
* اﯾﻧت ﻟﺷﮑرھﺎی ﺣق ﺑﯾﺣد و ﻣر
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ھﯾن ﺑﺗﺎز

150.1
150.2
150.3
150.4
150.5
150.6
150.7
150.8
150.9
150.10
150.11

 .150ﺧواﻧدن آن ﯾﺎر ،ﯾﺎر ﺧود را ﭘس از ﺑرﺑﯾت ﯾﺎﻓﺗن
ﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟف ،ﭼون ﮔل و ﺧﺎر ﭼﻣن
ﮔﻔت ﯾﺎرش ﻛﺎﻧدر آ ای ﺟﻣﻠﮫ ﻣن
ﮔر دو ﺗﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺣروف ﻛﺎف و ﻧون
رﺷﺗﮫ ﯾﻛﺗﺎ ﺷد ،ﻏﻠط ﻛم ﺷد ﻛﻧون
ﺗﺎ ﻛﺷﺎﻧد ﻣر ﻋدم را در ﺧطوب
ﻛﺎف و ﻧون ھﻣﭼون ﻛﻣﻧد آﻣد َﺟذوب
ﮔر ﭼﮫ ﯾﻛﺗﺎ ﺑﺎﺷد آن دو در اﺛر
ﭘس دو ﺗﺎ ﺑﺎﯾد ﻛﻣﻧد اﻧدر ﺻور
ھﻣﭼو ﻣﻘراض دو ﺗﺎ ﯾﻛﺗﺎ ﺑُرد
ﮔر دوﭘﺎ ﮔر ﭼﺎرﭘﺎ ،ره را ﺑُرد
ھﺳت در ظﺎھر ﺧﻼف آن و اﯾن
آن دو اﻧﺑﺎزان ﮔﺎزر را ﺑﺑﯾن
و آن دﮔر اﻧﺑﺎز ﺧﺷﻛش ﻣﯽ ﻛﻧد
آن ﯾﻛﯽ ﻛرﺑﺎس در ﺟو ﻣﯾزﻧد
ﮔوﯾﯾﺎ ز اﺳﺗﯾزه ،ﺿد ﺑر ﻣﯽ ﺗﻧد
ﺑﺎز او آن ﺧﺷك را ﺗر ﻣﯽ ﻛﻧد
ﯾﻛدل و ﯾك ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻧد ای ﻓﺗﺎ
ﻟﯾك آن دو ﺿد ّ اﺳﺗﯾزه ﻧﻣﺎ
ﻟﯾك ﺗﺎ ﺣق ﻣﯾﺑرد ،ﺟﻣﻠﮫ ﯾﻛﯾﺳت
ھر ﻧﺑﯽ و ،ھر وﻟﯽ را ،ﻣﺳﻠﻛﯽ ﺳت
ﺳﻧﮕﮭﺎی آﺳﯾﺎ را آب ﺑرد
ﭼون ﻛﮫ ﺟﻣﻊ ﻣﺳﺗﻣﻊ را ﺧواب ﺑرد

151.1
151.2
151.3
151.4
151.5
151.6
151.7
151.8
151.9
151.10
151.11
151.12
151.13
151.14

 .151روی در ﮐﺷﯾدن ﺳﺧن از ﻣﻼﻟت ﻣﺳﺗﻣﻌﺎن
رﻓﺗﻧش در آﺳﯾﺎ ﺑﮭر ﺷﻣﺎﺳت
رﻓﺗن اﯾن آب ﻓوق آﺳﯾﺎﺳت
آب را در ﺟوی اﺻﻠﯽ ﺑﺎز راﻧد
ﭼون ﺷﻣﺎ را ﺣﺎﺟت طﺎﺣون ﻧﻣﺎﻧد
ور ﻧﮫ ﺧود آن آب را ﺟوﯾﯽ ﺟداﺳت
ﻧﺎطﻘﮫ ﺳوی دھﺎن ،ﺗﻌﻠﯾم راﺳت
ﮭﺎر ﺗﺎ ﮔﻠزارھﺎ
ﻣﯽ رود ﺑﯽ ﺑﺎﻧﮓ و ﺑﯽ ﺗﻛرارھﺎ
ﺗ َْﺣﺗ َ َﮭﺎ ْاﻷ َ ْﻧ ُ
ﻛﺎﻧدر او ﺑﯽ ﺣرف ،ﻣﯾروﯾد ﻛﻼم
ای ﺧدا ﺟﺎن را ﺗو ﺑﻧﻣﺎ آن ﻣﻘﺎم
ﺳوی ﻋرﺻﮥ دور ﭘﮭﻧﺎی ﻋدم
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺳﺎزد ﺟﺎن ﭘﺎك از ﺳر ﻗدم
وﯾن ﺧﯾﺎل و ھﺳت ،ﯾﺎﺑد ،زو ﻧوا
ﻋرﺻﮫ ای ﺑس ﺑﺎ ﮔﺷﺎد و ﺑﺎ ﻓﺿﺎ
ز آن ﺳﺑب ﺑﺎﺷد ﺧﯾﺎل ،اﺳﺑﺎب ﻏم
ﺗﻧﮕﺗر آﻣد ﺧﯾﺎﻻت از ﻋدم
ز آن ﺷود در وی ﻗﻣر ،ھﻣﭼون ھﻼل
ﺑﺎز ھﺳﺗﯽ ،ﺗﻧﮕﺗر ﺑود از ﺧﯾﺎل
ﺗﻧﮕﺗر آﻣد ،ﻛﮫ زﻧداﻧﯽ اﺳت ﺗﻧﮓ
ﺟﮭﺎن ﺣس و رﻧﮓ
ﺑﺎز ھﺳﺗﯽ
ِ
ب ﺣﺳﮭﺎ ﻣﯾﻛﺷد
ﻋﻠت ﺗﻧﮕﯽ ﺳت ،ﺗرﻛﯾب و ﻋدد
ﺟﺎﻧب ﺗرﻛﯾ ِ
ﮔر ﯾﻛﯽ ﺧواھﯽ ،ﺑدان ﺟﺎﻧب ﺑران
ز آن ﺳوی ﺣس ،ﻋﺎﻟم ﺗوﺣﯾد دان
در ﺳﺧن اﻓﺗﺎد و ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ﺻﺎف
اﻣر ﻛن ﯾك ﻓﻌل ﺑود و ﻧون و ﻛﺎف
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺷد اﺣوال ﮔرگ اﻧدر ﻧﺑرد
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﺑﺎز ﮔرد

152.1
152.2
152.3
152.4

 .152ادب ﻛردن ﺷﯾر ﮔرگ را ﺑﺟﮭﺔ ﺑﯽ ادﺑﯽ او
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧد دو ﺳری و اﻣﺗﯾﺎز
ﮔرگ را ﺑر ﻛﻧد ﺳر آن ﺳر ﻓراز
ﭼون ﻧﺑودی ﻣرده در ﭘﯾش اﻣﯾر
ﻓَﺎ ْﻧﺗَﻘَ ْﻣﻧﺎ ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم اﺳت ای ﮔرگ ﭘﯾر
ﮔﻔت اﯾن را ﺑﺧش ﻛن از ﺑﮭر ﺧورد
ﺑﻌد از آن رو ﺷﯾر ﺑﺎ روﺑﺎه ﻛرد
ﭼﺎﺷت ﺧوردت ﺑﺎﺷد ای ﺷﺎه ﻣﮭﯾن
ﺳﺟده ﻛرد و ﮔﻔت ﻛﺎﯾن ﮔﺎو ﺳﻣﯾن

152.5
152.6
152.7
152.8
152.9
152.10
152.11
152.12
152.13
152.14
152.15
152.16
152.17
152.18
152.19
152.20
152.21
152.22

و ﯾن ﺑز از ﺑﮭر ﻣﯾﺎن روز را
و آن دﮔر ﺧرﮔوش ﺑﮭر ﺷﺎم ھم
ﮔﻔت :ای روﺑﮫ ﺗو ﻋدل اﻓروﺧﺗﯽ
از ﻛﺟﺎ آﻣوﺧﺗﯽ اﯾن ای ﺑزرگ؟
ﮔﻔت :ﭼون در ﻋﺷق ﻣﺎ ﮔﺷﺗﯽ ﮔرو
روﺑﮭﺎ ،ﭼون ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻣﺎ را ﺷدی
ﻣﺎ ﺗو را و ،ﺟﻣﻠﮫ ِاﺷﻛﺎران ﺗو را
ﭼون ﮔرﻓﺗﯽ ﻋﺑرت از ﮔرگ دﻧﯽ
ﻋﺎﻗل آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﻋﺑرت ﮔﯾرد از
روﺑﮫ آن دم ﺑر زﺑﺎن ﺻد ﺷﻛر راﻧد
ﮔر ﻣرا اول ﺑﻔرﻣودی ﻛﮫ ﺗو
ﭘس ﺳﭘﺎس او را ،ﻛﮫ ﻣﺎ را در ﺟﮭﺎن
ﺗﺎ ﺷﻧﯾدﯾم آن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺣق
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣﺎ از ﺣﺎل آن ﮔرﮔﺎ ِن ﭘﯾش
اﻣت ﻣرﺣوﻣﮫ ،زﯾن رو ﺧواﻧدﻣﺎن
اﺳﺗﺧوان و ﭘﺷم آن ﮔرﮔﺎن ﻋﯾﺎن
ﻋﺎﻗل ،از ﺳر ﺑﻧﮭد اﯾن ھﺳﺗﯽ و ﺑﺎد
ور ﻧﮫ ﺑﻧﮭد ،دﯾﮕران از ﺣﺎل او

ﯾﺧﻧﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﮫ ﭘﯾروز را
ﺷب ﭼره ،ای ﺷﺎه ﺑﺎ ﻟطف و ﻛرم
اﯾن ﭼﻧﯾن ﻗﺳﻣت ز ﻛﮫ آﻣوﺧﺗﯽ؟
ﮔﻔت :ای ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ،از ﺣﺎل ﮔرگ
ھر ﺳﮫ را ﺑرﮔﯾر و ،ﺑﺳﺗﺎن و ﺑرو
ﭼوﻧت آزارﯾم ،ﭼون ﺗو ﻣﺎ ﺷدی
ﭘﺎی ﺑر ﮔردون ھﻔﺗم ﻧﮫ ،ﺑر آ
ﭘس ﺗو روﺑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﯾر ﻣﻧﯽ
ﻣرگ ﯾﺎران در ﺑﻼی ﻣﺣﺗرز
ﻛﮫ ﻣرا ﺷﯾر از ﭘس آن ﮔرگ ﺧواﻧد
ﺑﺧش ﻛن اﯾن را ،ﻛﮫ ﺑردی ﺟﺎن از او؟
ﻛرد ﭘﯾدا ،از ﭘس ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن
ﺑر ﻗرون ﻣﺎﺿﯾﮫ ،اﻧدر ﺳﺑق
ھﻣﭼو روﺑﮫ ،ﭘﺎس ﺧود دارﯾم ﺑﯾش
آن رﺳول ﺣق و ،ﺻﺎدق در ﺑﯾﺎن
ﺑﻧﮕرﯾد و ﭘﻧد ﮔﯾرﯾد ،ای ﻣﮭﺎن
ﭼون ﺷﻧﯾد اﻧﺟﺎم ﻓرﻋوﻧﺎن و ﻋﺎد
ﻋﺑرﺗﯽ ﮔﯾرﻧد ،از اﺿﻼل او

 .153ﺗﮭدﯾد ﻛردن ﻧوح ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻣر ﻗوم را ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻣﭘﯾﭼﯾد ﻛﮫ ﻣن رو ﭘوﺷم در ﻣﯾﺎن ﭘس ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت
ﺑﺎ ﺧدای ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾد ای ﻣﺧذوﻻن
در ﭘذﯾرﯾد از ﺧدا ،آﺧر ﻋطﺎ
* ﮔﻔت ﻧوح اﻧدر ﻧﺻﯾﺣت ،ﻗوم را
153.1
ﻣن ز ﺟﺎن ُﻣردم ،ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯾزﯾم
ﺑﻧﮕرﯾد ای ﺳرﻛﺷﺎن ﻣن ،ﻣن ﻧﯾم
153.2
ﻧﯾﺳت ﻣرﮔم ،ﺗﺎ اﺑد ﭘﺎﯾﻧده ام
ﭼون ز ﺟﺎن ُﻣردم ،ﺑﺟﺎﻧﺎن زﻧده ام
153.3
ﺣق ﻣرا ﺷد ﺳﻣﻊ و ،ادراك و ﺑﺻر
ﭼون ﺑﻣردم از ﺣواس ﺑو اﻟﺑﺷر
153.4
ﭘﯾش اﯾن دم ،ھر ﻛﮫ دم زد ،ﻛﺎﻓر اوﺳت
ﭼون ﻛﮫ ﻣن ،ﻣن ﻧﯾﺳﺗم ،اﯾن دم ز ھوﺳت
153.5
ﺳوی اﯾن روﺑﮫ ،ﻧﺷﺎﯾد ﺷد دﻟﯾر
ھﺳت اﻧدر ﻧﻘش اﯾن روﺑﺎه ،ﺷﯾر
153.6
ﻏرش ﺷﯾران از او ﻣﯽ ﻧﺷﻧوی؟
ﮔر ز روی ﺻورﺗش ﻣﯽ ﻧﮕروی؟
153.7
ّ
ﭘس ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﭼﺳﺎن ﺑر ھم زدی؟
ﮔر ﻧﺑودی ﻧوح را از ﺣق ﯾدی
153.8
ھر دو ﻋﺎﻟم را ھﻣﯽ دﯾد ،ارزﻧﯽ
ﺻد ھزاران ﺷﯾر ﺑود او در ﺗﻧﯽ
153.9
او ﭼو آﺗش ﺑود و ،ﻋﺎﻟم ﺧرﻣﻧﯽ
 153.10او ﺑرون رﻓﺗﮫ ﺑُد از ،ﻣﺎ و ﻣﻧﯽ
او ﭼﻧﺎن ﺷﻌﻠﮫ ﺑر آن ﺧرﻣن ﮔﻣﺎﺷت
 153.11ﭼون ﻛﮫ ﺧرﻣن ﭘﺎس ﻋُﺷر او ﻧداﺷت
ﺑﯽ ادب ﭼون ﮔرگ ،ﺑﮕﺷﺎﯾد دھﺎن
 153.12ھر ﻛﮫ او در ﭘﯾش اﯾن ﺷﯾر ﻧﮭﺎن
ﻓَﺎ ْﻧﺗَﻘَ ْﻣﻧﺎ ِﻣ ْﻧ ُﮭ ْم ،ﺑرﺧواﻧدش
ﺑردراﻧدش
 153.13ھﻣﭼو ﮔرگ ،آن ﺷﯾر،
ّ
ﭘﯾش ﺷﯾر ،اﺑﻠﮫ ﺑود ،ﻛﺎو ﺷد دﻟﯾر
 153.14زﺧم ﯾﺎﺑد ھﻣﭼو ﮔرگ ،از دﺳت ﺷﯾر
ﺗﺎ ﺑدو اﯾﻣﺎن و دل ،ﺳﺎﻟم ﺑ ُدی
 153.15ﻛﺎﺷﻛﯽ آن زﺧم ﺑر ﺟﺳم آﻣدی
ﺳر را ﭘدﯾد؟
ﻗوﺗم ﺑﮕﺳﺳت ﭼون اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد
153.16
ﭼون ﺗواﻧم ﻛرد اﯾن ّ
ّ
ﺑو ﮐﮫ در ﯾﺎﺑﯾد و ﮔردﯾد آﺷﻧﺎ
 * 153.17ﻟﯾﮏ ھم رﻣزی ﺑﮕوﯾم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﭘﯾش او ،روﺑﺎه ﺑﺎزی ،ﻛم ﻛﻧﯾد
 153.18ھﻣﭼو آن روﺑﮫ ،ﻛم اﺷﻛم ﻛﻧﯾد

153.19
153.20
153.21
153.22
153.23
153.24
153.25
153.26
153.27
153.28
153.29
153.30
153.31
153.32
153.33

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎ و ﻣن ،ﺑﮫ ﭘﯾش او ﻧﮭﯾد
ﭼون ﻓﻘﯾر آﯾﯾد ،اﻧدر راه راﺳت
زآﻧﻛﮫ او ﭘﺎك اﺳت و ،ﺳﺑﺣﺎن وﺻف اوﺳت
ھر ﺷﻛﺎر و ھر ﻛراﻣﺎﺗﯽ ﻛﮫ ھﺳت
* ﮔﻔت اﻟﯾس ﷲ
ٍ
ﺑﮑﺎف ﻋﺑده ُ
* ھر ﮐﮫ او ﺑر ﺣق ﺗوﮐل ﻣﯾﮑﻧد
ﻧﯾﺳت ﺷﮫ را طﻣﻊ و ،ﺑﮭر ﺧﻠق ﺳﺎﺧت
ﺳرا
آﻧﻛﮫ دوﻟت آﻓرﯾد و دو َ
ﭘﯾش ﺳﺑﺣﺎن ﺑس ﻧﮕﮫ دارﯾد دل
ﻛﺎو ﺑﺑﯾﻧد ِﺳ ّر و ﻓﻛر و ﺟﺳﺗﺟو
آﻧﻛﮫ او ﺑﯽ ﻧﻘش و ﺳﺎده ﺳﯾﻧﮫ ﺷد
ﺳر ﻣﺎ را ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ﻣوﻗن ﺷود
ّ
ﻣوﻣﻧﯽ او ،ﻣوﻣﻧﯽ ﺗو ﺑﺎ ﮔﻣﺎن
ﭼون زﻧد اﯾن ﻧﻘد ﻣﺎ را ﺑر ﻣﺣك
ﻣﺣك ﻧﻘدھﺎ
ﭼون ﺷود ﺟﺎﻧش
ِ

ﻣﻠك ﻣﻠك اوﺳت ،ﻣﻠك او را دھﯾد
ﺷﯾر و ﺻﯾد ﺷﯾر ،ﺧود آن ﺷﻣﺎﺳت
ﺑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت او ز ﻣﻐز و ،ﻧﻐز و ﭘوﺳت
از ﺑرای ﺑﻧدﮔﺎن آن ﺷﮫ اﺳت
ﺗﺎ ﻧﮕردد ﺑﻧده ھر ﺳو ﺣﯾﻠﮫ ﺟو
او ﺑﺟﺎی ﺧود ﺗﻔﺿل ﻣﯾﮑﻧد
اﯾن ھﻣﮫ دوﻟت ،ﺧﻧك آن ﻛﺎو ﺷﻧﺎﺧت
ﻣﻠك و دوﻟﺗﮭﺎ ،ﭼﻛﺎر آﯾد ورا؟
ﺗﺎ ﻧﮕردﯾد از ﮔﻣﺎن ﺑد ،ﺧﺟل
ھﻣﭼو اﻧدر ﺷﯾر ﺧﺎﻟص ،ﺗﺎر ﻣو
ﻧﻘﺷﮭﺎی ﻏﯾب را آﯾﯾﻧﮫ ﺷد
زآﻧﻛﮫ ﻣوﻣن ،آﯾﻧﮫ ﻣوﻣن ﺑود
در ﻣﯾﺎن ھر دو ،ﻓرﻗﯽ ﺑﯾﮑران
ﭘس ﯾﻘﯾن را ﺑﺎز داﻧد او ز ﺷك
ﭘس ﺑﺑﯾﻧد ﻧﻘد را و ﻗﻠب را

 .154ﻧﺷﺎﻧدن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺻوﻓﯾﺎن ﻋﺎرف را ﭘﯾش روی ﺧوﯾش ﺗﺎ ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑدﯾﺷﺎن روﺷن ﺷود
اﯾن ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﯽ ،ار ﯾﺎدت ﺑود
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن را ﭼﻧﺎن ﻋﺎدت ﺑود
154.1
ز آﻧﻛﮫ دل ،ﭘﮭﻠوی ﭼپ ﺑﺎﺷد ﺑﺑﻧد
دﺳت ﭼﭘﺷﺎن ﭘﮭﻠواﻧﺎن اﯾﺳﺗﻧد
154.2
زآﻧﻛﮫ ﻋﻠم ﺛﺑت و ﺧط ،آن دﺳت راﺳت
ﻣﺷرف و اھل ﻗﻠم ﺑر دﺳت راﺳت
154.3
ﻛﺎﯾﻧﮥ ﺟﺎن اﻧد و ،ز آﯾﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﻧد
ﺻوﻓﯾﺎن را ﭘﯾش رو ﻣوﺿﻊ دھﻧد
154.4
ﺳﺎده و آزاده و اﻓﮑﻧده ﺳر
* ﺣﺎﺟﺑﺎن اﯾن ﺻوﻓﯾﺎﻧﻧد ای ﭘﺳر
154.5
ﺗﺎ ﭘذﯾرد آﯾﻧﮥ دل ،ﻧﻘش ﺑﻛر
ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ ﺻﯾﻘل زده در ذﻛر و ﻓﻛر
154.6
آﯾﻧﮫ در ﭘﯾش او ﺑﺎﯾد ﻧﮭﺎد
ھر ﻛﮫ او از ﺻﻠب ﻓطرت ﺧوب زاد
154.7
ﺻﯾﻘل ﺟﺎن آﻣد از ﺗ َ ْﻘ َوی اﻟﻘﻠوب
ﻋﺎﺷق آﯾﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد روی ﺧوب
154.8
 .155آﻣدن ﻣﮭﻣﺎن ﭘﯾش ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛردن ﯾوﺳف از او ﺗﺣﻔﮫ و ارﻣﻐﺎن
ﯾوﺳف ﺻدﯾق را ﺷد ﻣﯾﮭﻣﺎن
آﻣد از آﻓﺎق ﯾﺎر ﻣﮭرﺑﺎن
155.1
ﺑر وﺳﺎدۀ آﺷﻧﺎﺋﯽ ﻣﺗﻛﯽ
ﻛﺂﺷﻧﺎ ﺑودﻧد وﻗت ﻛودﻛﯽ
155.2
ﮔﻔت :آن زﻧﺟﯾر ﺑود و ،ﻣﺎ اﺳد
ﯾﺎد دادش ،ﺟور اﺧوان و ،ﺣﺳد
155.3
ﻧﯾﺳت ﻣﺎ را از ﻗﺿﺎی ﺣق ،ﮔﻠﮫ
ﻋﺎر ﻧﺑود ﺷﯾر را از ﺳﻠﺳﻠﮫ
155.4
ﺑر ھﻣﮫ زﻧﺟﯾر ﺳﺎزان ،ﻣﯾر ﺑود
ﺷﯾر را ﺑر ﮔردن ار زﻧﺟﯾر ﺑود
155.5
ﮔﻔت :ھﻣﭼون در ُﻣﺣﺎق و ﻛﺎﺳت ﻣﺎه
ﮔﻔت :ﭼون ﺑودی ﺗو در زﻧدان و ﭼﺎه؟
155.6
ﻧﯽ در آﺧر ﺑدر ﮔردد ﺑر ﺳﻣﺎ؟
در ُﻣﺣﺎق ،ار ﻣﺎه ﻧو ،ﮔردد دو ﺗﺎ
155.7
ﻧور ﭼﺷم و دل ﺷد و ،دﻓﻊ ﮔزﻧد
ﮔر ﭼﮫ د ُرداﻧﮫ ﺑﮫ ھﺎون ﻛوﻓﺗﻧد
155.8
ﭘس ز ﺧﺎﻛش ،ﺧوﺷﮫ ھﺎ ﺑر ﺳﺎﺧﺗﻧد
ﮔﻧدﻣﯽ را زﯾر ﺧﺎك اﻧداﺧﺗﻧد
155.9
ﻗﯾﻣﺗش اﻓزود و ﻧﺎن ﺷد ،ﺟﺎن ﻓزا
 155.10ﺑﺎر دﯾﮕر ﻛوﻓﺗﻧدش ز آﺳﯾﺎ
ﮔﺷت ﻋﻘل و ﺟﺎن و ﻓﮭم ھوﺷﻣﻧد
 155.11ﺑﺎز ﻧﺎن را زﯾر دﻧدان ﻛوﻓﺗﻧد
ب ﱡ
ع آﻣد ﺑﻌد ﻛﺷت )ﻓﺗﺢ(29 :
 155.12ﺑﺎز آن ﺟﺎن ،ﭼوﻧﻛﮫ ﻣﺣو ﻋﺷق ﮔﺷت
ﯾ ْﻌ ِﺟ ُ
اﻟز ﱠرا َ

ﺻﺣو ﺷد
ﺑﺎز ﻣﺎﻧد از ﺳُﮑر و ،ﺳوی َ
ﻗوم دﯾﮕر را ﻓﻼح ﻣﻧﺗظر
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑﺎ ﯾوﺳف ﭼﮫ ﮔﻔت آن ﻧﯾك ﻣرد

155.13
155.14
155.15

ﺑﺎز آن ﺟﺎن ،ﭼون ﺑﺣق ،او ﻣﺣو ﺷد
* ﻋﺎﻟﻣﯽ را زان ﺻﻼح آﻣد ﺛﻣر
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﺑﺎز ﮔرد

156.1
156.2
156.3
156.4
156.5
156.6
156.7
156.8
156.9
156.10
156.11
156.12
156.13
156.14
156.15
156.16
156.17
156.18
156.19
156.20
156.21
156.22
156.23
156.24

 .156طﻠب ﮐردن ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ارﻣﻐﺎن از ﻣﯾﮭﻣﺎن
ھﯾن ﭼﮫ آوردی ﺗو ﻣﺎ را ارﻣﻐﺎن؟
ﺑﻌد ﻗﺻﮫ ﮔﻔﺗﻧش ﮔﻔت :ای ﻓﻼن
ھﺳت ﺑﯾﮕﻧدم ،ﺳوی طﺎﺣون ﺷدن
ﺑر در ﯾﺎران ﺗﮭﯽ دﺳت آﻣدن
ارﻣﻐﺎن ﻛو از ﺑرای روز ﻧﺷر؟
ﺣق ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻠق را ﮔوﯾد ﺑﮫ ﺣﺷر
ھم ﺑدان ﺳﺎن ﻛﮫ ﺧﻠﻘﻧﺎﻛم ﻛذا
ﺟﺋﺗﻣوﻧﺎ و ﻓرادی ﺑﯽ ﻧوا
ارﻣﻐﺎﻧﯽ ،روز رﺳﺗﺎﺧﯾز را
ھﯾن ﭼﮫ آوردﯾد دﺳت آوﯾز را
وﻋدۀ اﻣروز ،ﺑﺎطﻠﺗﺎن ﻧﻣود
ﯾﺎ اﻣﯾد ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧﺗﺎن ﻧﺑود
ﭘس ز ﻣطﺑﺦ ،ﺧﺎك و ﺧﺎﻛﺳﺗر ﺑری
وﻋدۀ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ اش را ﻣﻧﻛری
ﺑر در آن دوﺳت ،ﭘﺎ ﭼون ﻣﯾﻧﮭﯽ؟
ور ﻧﮫ ای ﻣﻧﻛر ،ﭼﻧﯾن دﺳت ﺗﮭﯽ
ارﻣﻐﺎن ﺑﮭر ﻣﻼﻗﺎﺗش ﺑﺑر
اﻧدﻛﯽ ﺻرﻓﮫ ﺑﻛن از ﺧواب و ﺧور
ﺑﺎش در اﺳﺣﺎر از ﯾﺳﺗﻐﻔرون
ﺷو ﻗﻠﯾل اﻟﻧوم ﻣﻣﺎ ﯾﮭﺟﻌون
ﺗﺎ ﺑﺑﺧﺷﻧدت ﺣواس ﻧور ﺑﯾن
اﻧدﻛﯽ ﺟﻧﺑش ﺑﻛن ھﻣﭼون ﺟﻧﯾن
از زﻣﯾن در ﻋرﺻﮥ واﺳﻊ ﺷوی
وز ﺟﮭﺎن ﭼون رﺣم ﺑﯾرون روی
ﻋرﺻﮫ ای دان ،ﻛﺎﻧﺑﯾﺎ در رﻓﺗﮫ اﻧد
آﻧﻛﮫ "ارض ﷲ واﺳﻊ" ﮔﻔﺗﮫ اﻧد
ﻧﺧل ﺗر ،آﻧﺟﺎ ﻧﮕردد ﺧﺷك ﺷﺎخ
دل ﻧﮕردد ﺗﻧﮓ ز آن ﻋرﺻﮥ ﻓراخ
ﻛﻧد و ﻣﺎﻧده ﻣﯾﺷوی و ،ﺳر ﻧﮕون
ﺣﺎﻣﻠﯽ ﺗو ،ﻣر ﺣواﺳت را ﻛﻧون
ﻣﺎﻧدﮔﯽ رﻓت و ﺷدی ﺑﯽ ﭘﯾﭻ و ﺗﺎب
ﭼون ﻛﮫ ﻣﺣﻣوﻟﯽ ،ﻧﮫ ﺣﺎﻣل ،وﻗت ﺧواب
ﭘﯾش ﻣﺣﻣوﻟﯽ ﺣﺎ ِل اوﻟﯾﺎ
ﭼﺎﺷﻧﯾﯽ دان ﺗو ﺣﺎ ِل ﺧواب را
رﻗود )ﮐﮭف(18 :
اوﻟﯾﺎ اﺻﺣﺎب ﻛﮭﻔﻧد ،ای ﻋﻧود
در ﻗﯾﺎم و ،در ﺗﻘﻠب ھُ ْم ُ
ﺑﯽ ﺧﺑر ذات اﻟﯾﻣﯾن ذات اﻟﺷﻣﺎل
ﻣﯽ ﻛﺷدﺷﺎن ﺑﯽ ﺗﻛﻠف در ﻓﻌﺎل
ﭼﯾﺳت آن ذات اﻟﺷﻣﺎل؟ اﺷﻐﺎل ﺗن
ﭼﯾﺳت آن ذات اﻟﯾﻣﯾن؟ ﻓﻌل ﺣﺳن
ﻧﯾﺳﺗﺷﺎن ﺧوﻓﯽ و ،ﻻ ھم ﯾَﺣزﻧون
* ﮔر ﺗو ﺑﯾﻧﯽ ﺷﺎن ﺑدﺷواری درون
ﺑﯾﺧﺑر زﯾن ھر دو ،اﯾﺷﺎن در ﻣزﯾد
* ﻣﯾﺷود اﯾن ھر دو ،از ﻣردم ﭘدﯾد
ﺑﯽ ﺧﺑر زﯾن ھر دو ،اﯾﺷﺎن ،ﭼون ﺻدا
ﻣﯾرود اﯾن ھر دو ﻛﺎر ،از اﻧﺑﯾﺎ
ذات ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ز ھر دو ﺑﯾﺧﺑر
ﮔر ﺻداﯾت ﺑﺷﻧواﻧد ﺧﯾر و ﺷر

 .157ﮔﻔﺗن ﻣﮭﻣﺎن ﯾوﺳف ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم را ﻛﮫ ارﻣﻐﺎن ﺑﮭر ﺗو آﺋﯾﻧﮫ آورده ام ﺗﺎ ﭼون در آن ﻧﮕری ﻣرا ﯾﺎد
آوری
او ز ﺷرم اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻓﻐﺎن
ﮔﻔت :ﯾوﺳف ھﯾن ﺑﯾﺎور ارﻣﻐﺎن
157.1
ارﻣﻐﺎﻧﯽ در ﻧظر ،ﻧﺎﻣد ﻣرا
ﮔﻔت :ﻣن ﭼﻧد ارﻣﻐﺎن ُﺟﺳﺗم ﺗو را
157.2
ﻗطره ای را ﺳوی ﻋُﻣﺎن ،ﭼون ﺑرم؟
ﺣﺑّﮫ ای را ﺟﺎﻧب ﻛﺎن ،ﭼون ﺑرم؟
157.3
ﮔر ﺑﮫ ﭘﯾش ﺗو دل و ﺟﺎن آورم
زﯾره را ﻣن ﺳوی ﻛرﻣﺎن آورم
157.4
ﻏﯾر ﺣﺳن ﺗو ،ﻛﮫ آن را ﯾﺎر ﻧﯾﺳت
ﻧﯾﺳت ﺗﺧﻣﯽ ،ﻛﺎﻧدر اﯾن اﻧﺑﺎر ﻧﯾﺳت
157.5
ﭘﯾش ﺗو آرم ،ﭼو ﻧور ﺳﯾﻧﮫ ای
ﻻﯾق آن دﯾدم ،ﻛﮫ ﻣن آﯾﯾﻧﮫ ای
157.6
ای ﺗو ﭼون ﺧورﺷﯾد ﺷﻣﻊ آﺳﻣﺎن
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ روی ﺧوب ﺧود در آن
157.7

157.8
157.9
157.10
157.11
157.12
157.13
157.14
157.15
157.16
157.17
157.18
157.19
157.20
157.21
157.22
157.23
157.24
157.25
157.26
157.27
157.28
157.29
157.30
157.31
157.32
157.33
157.34
157.35
157.36
157.37
157.38
157.39

آﯾﻧﮫ آوردﻣت ای روﺷﻧﯽ
آﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﻛﺷﯾد او از ﺑﻐل
آﯾﻧﮥ ھﺳﺗﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﻧﯾﺳﺗﯽ
ھﺳﺗﯽ اﻧدر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗوان ﻧﻣود
آﯾﻧﮥ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﺎن ،ﺧود ﮔرﺳﻧﮫ ﺳت
ﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻧﻘص ھر ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺧﺎﺳت
* ﺑﮭر آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﻟودﮔﯾﺳت
ﭼون ﻛﮫ ﺟﺎﻣﮫ ُﭼﺳت و دوزﯾده ﺑود
ﻧﺎﺗراﺷﯾده ھﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺟذوع
ﺧواﺟﮥ "اﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑﻧد" آن ﺟﺎ رود
ﻛﯽ ﺷود؟ ﭼون ﻧﯾﺳت رﻧﺟور ﻧزار
ﺧواری و دوﻧﯽ ﻣﺳﮭﺎ ﺑر ﻣﻼ
ﻧﻘﺻﮭﺎ ،آﯾﯾﻧﮥ وﺻف ﻛﻣﺎل
زآﻧﻛﮫ ﺿد را ،ﺿد ﻛﻧد ﭘﯾدا ﯾﻘﯾن
ھر ﻛﮫ ﻧﻘص ﺧوﯾش را دﯾد و ﺷﻧﺎﺧت
زآن ﻧﻣﯽ ﭘرد ﺑﮫ ﺳوی ذواﻟﺟﻼل
ﻋﻠﺗﯽ ﺑدﺗر ز ﭘﻧدار ﻛﻣﺎل
از دل و از دﯾده ات ﺑس ﺧون رود
ﻋﻠت اﺑﻠﯾس "اﻧﺎ ﺧﯾر" ﺑُدﺳت
ﮔر ﭼﮫ ﺧود را ﺑس ﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑﯾﻧد او
ﭼون ﺑﺷوراﻧﯽ ﻣر او را ز اﻣﺗﺣﺎن
در ﺗﮓ ﺟو ھﺳت ﺳرﮔﯾن ،ای ﻓﺗﯽ
ھﺳت ﭘﯾر راه دان ﭘر ﻓطن
ﺟوی ﺧود را ،ﻛﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎك ﻛرد؟
* آب ﺟو ﺳرﮔﯾن ﻧﺗﺎﻧد ﭘﺎک ﮐرد
ﻛﯽ ﺗراﺷد ﺗﯾﻎ ،دﺳﺗﮥ ﺧوﯾش را؟
ﺑر ﺳر ھر رﯾش ،ﺟﻣﻊ آﯾد ﻣﮕس
وآن ﻣﮕس ،اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ،و آﻣﺎل ﺗو
ور ﻧﮭد ﻣرھم ﺑر آن رﯾش ﺗو ﭘﯾر
ﺗﺎ ﮐﮫ ﭘﻧدارد ﻛﮫ ﺻﺣت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ھﯾن ز ﻣرھم ﺳر ﻣﻛش ،ای ﭘﺷت رﯾش
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ای ﺟوان

ﺗﺎ ﭼو ﺑﯾﻧﯽ روی ﺧود ،ﯾﺎدم ﻛﻧﯽ
ﺧوب را آﯾﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺷﺗﻐل
ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮕزﯾن ،ﮔر اﺑﻠﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺎل داران ،ﺑر ﻓﻘﯾر ،آرﻧد ﺟود
ﺳوﺧﺗﮫ ھم آﯾﻧﮥ آﺗش زﻧﮫ ﺳت
آﯾﻧﮥ ﺧوﺑﯽ ﺟﻣﻠﮥ ھﺳت ھﺎﺳت
وآﻧﭼﮫ اﯾن ھﺳﺗﯽ ھﻣﮫ آﻟودﮔﯽ اﺳت
ﻣظﮭر ﻓرھﻧﮓ درزی ﭼون ﺷود
ﺗﺎ دروﮔر اﺻل ﺳﺎزد ﯾﺎ ﻓروع
ﻛﮫ در آن ﺟﺎ ﭘﺎی اﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑود
طب آﺷﻛﺎر
ت ّ
آن ﺟﻣﺎل ﺻﻧﻌ ِ
ﮔر ﻧﺑﺎﺷد ﻛﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻛﯾﻣﯾﺎ
و آن ﺣﻘﺎرت ،آﯾﻧﮥ ﻋز و ﺟﻼل
ز آن ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳرﻛﮫ ﭘدﯾد اﺳت اﻧﮕﺑﯾن
اﻧدر اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺧود ،دو اﺳﺑﮫ ﺗﺎﺧت
ﻛﺎو ﮔﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑرد ،ﺧود را ﻛﻣﺎل
ﻧﯾﺳت اﻧدر ﺟﺎﻧت ،ای ﻣﻐرور ﺿﺎل
ﺗﺎ ز ﺗو اﯾن ﻣﻌﺟﺑﯽ ﺑﯾرون ﺷود
وﯾن ﻣرض در ﻧﻔس ھر ﻣﺧﻠوق ھﺳت
آب ﺻﺎﻓﯽ دان و ،ﺳرﮔﯾن زﯾر ﺟو
آب ﺳرﮔﯾن رﻧﮓ ﮔردد ،در زﻣﺎن
ﮔر ﭼﮫ ﺟو ﺻﺎﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﻣر ﺗو را
ﺑﺎﻏﮭﺎی ﻧﻔس ﻛل را ،ﺟوی ﻛن
ﻧﺎﻓﻊ از ﻋﻠم ﺧدا ﺷد ،ﻋﻠم ﻣرد
ﺟﮭل ﻧﻔﺳش را ﻧروﺑد ﻋﻠم ﻣرد
رو ﺑﮫ ﺟراﺣﯽ ﺳﭘﺎر اﯾن رﯾش)زﺧم( را
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧد ﻗ ُﺑﺢ رﯾش ﺧوﯾش ،ﻛس
ت اﺣوال ﺗو
رﯾش ﺗو ،آن ظﻠﻣ ِ
آن زﻣﺎن ﺳﺎﻛن ﺷود ،درد و ﻧﻔﯾر
ﭘرﺗو ﻣرھم ﺑر آن ﺟﺎ ﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت
وآن ز ﭘرﺗو دان ،ﻣدان از اﺻل ﺧوﯾش
ﺑﺷﻧو اﮐﻧون ﻗﺻﮫ ای در ﺿﻣن آن

 .158ﻣرﺗد ﺷدن ﻛﺎﺗب وﺣﯽ ﺑﺳﺑب آﻧﻛﮫ ﭘرﺗو وﺣﯽ ﺑر وی زد و آن آﯾﮫ را ﭘﯾش از ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺧواﻧد و ﮔﻔت
ﻣن ھم ﻣﺣل وﺣﯾم
ﻛﺎو ﺑﮫ ﻧﺳﺦ وﺣﯽ ،ﺟد ّی ﻣﯾﻧﻣود
ﭘﯾش از ﻋﺛﻣﺎن ،ﯾﻛﯽ ﻧﺳﺎخ ﺑود
158.1
او ھﻣﺎن را واﻧوﺷﺗﯽ ﺑر ورق
ﭼون ﻧﺑﯽ از وﺣﯽ ﻓرﻣودی ﺳﺑق
158.2
او درون ﺧوﯾش ﺣﻛﻣت ﯾﺎﻓﺗﯽ
ﭘرﺗو آن وﺣﯽ ﺑر وی ﺗﺎﻓﺗﯽ
158.3
زﯾن ﻗدر ﮔﻣراه ﺷد ،آن ﺑواﻟﻔﺿول
ﻋﯾن آن ﺣﻛﻣت ﺑﻔرﻣودی رﺳول
158.4

158.5
158.6
158.7
158.8
158.9
158.10
158.11
158.12
158.13
158.14
158.15
158.16
158.17
158.18
158.19
158.20
158.21
158.22
158.23
158.24
158.25
158.26
158.27
158.28
158.29
158.30
158.31
158.32
158.33
158.34
158.35
158.36
158.37
158.38
158.39
158.40
158.41
158.42
158.43

ﻛﺎﻧﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد رﺳول ﻣﺳﺗﻧﯾر
ﭘرﺗو اﻧدﯾﺷﮫ اش زد ﺑر رﺳول
* ﭘرﺗو آن ﻧﺎﮔﮭش ﺑر دل ﺑﺗﺎﻓت
ھم ز ﻧﺳﺎﺧﯽ ﺑر آﻣد ،ھم ز دﯾن
ﻣﺻطﻔﯽ ﻓرﻣود :ﻛﺎی ﮔﺑر ﻋﻧود
ﮔر ﺗو ﯾﻧﺑوع اﻟﮭﯽ ﺑوده ای
اﻧدرون ﻣﯾﺳوﺧﺗش ھم زﯾن ﺳﺑب
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻧﺎﻣوﺳش ﺑﮫ ﭘﯾش اﯾن و آن
آه ﻣﯾﻛرد و ،ﻧﺑودش آه ﺳود
ﻛرده ﺣق ﻧﺎﻣوس را ﺻد ﻣن ﺣدﯾد
ﻛﺑر و ﻛﻔر آن ﺳﺎن ﺑﺑﺳت آن راه را
ﮔﻔت اﻏﻼﻻ ﻓﮭم ﺑﮫ ﻣﻘﻣﺣون
ﺧﻠﻔﮭم ﺳدا ﻓﺄﻏﺷﯾﻧﺎھم
رﻧﮓ ﺻﺣرا دارد آن ﺳد ّی ﻛﮫ ﺧﺎﺳت
ﺷﺎھد ﺗو ،ﺳد ّ روی ﺷﺎھد اﺳت
ای ﺑﺳﺎ ﻛﻔﺎر را ﺳودای دﯾن
ﺑﻧد ﭘﻧﮭﺎن ،ﻟﯾك از آھن ﺑﺗر
ﺑﻧد آھن را ﺗوان ﻛردن ﺟدا
ﻣرد را زﻧﺑور اﮔر ﻧﯾﺷﯽ زﻧد
زﺧم ﻧﯾش اﻣﺎ ﭼو از ھﺳﺗﯽ ﺗوﺳت
ﺷرح اﯾن از ﺳﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺟﮭد
ﻧﯽ ﻣﺷو ﻧوﻣﯾد و ،ﺧود را ﺷﺎد ﻛن
ﻛﺎی ﻣﺣب ﻋﻔو ،از ﻣﺎ ﻋﻔو ﻛن
ﻋﻛس ﺣﻛﻣت آن ﺷﻘﯽ را ﯾﺎوه ﻛرد
ای ﺑرادر ﺑر ﺗو ﺣﻛﻣت ،ﺟﺎرﯾﮫ اﺳت
ﮔر ﭼﮫ در ﺧود ﺧﺎﻧﮫ ﻧوری ﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﻏره ﻣﺷو ،ﺑﯾﻧﯽ ﻣﻛن
ﺷﻛر ﻛنّ ،
ﺻد درﯾﻎ و درد ﻛﺎﯾن ﻋﺎرﯾﺗﯽ
ﻣن ﻏﻼم آن ﻛﮫ او در ھر رﺑﺎط
ﺑس رﺑﺎطﯽ ﻛﮫ ﺑﺑﺎﯾد ﺗرك ﻛرد
ﮔر ﭼﮫ آھن ﺳرخ ﺷد ،او ﺳرخ ﻧﯾﺳت
ﮔر ﺷود ﭘر ﻧور روزن ﯾﺎ ﺳرا
ور در و دﯾوار ﮔوﯾد روﺷﻧم
ﭘس ﺑﮕوﯾد آﻓﺗﺎب ،ای ﻧﺎرﺷﯾد
ﺳﺑزه ھﺎ ﮔوﯾﻧد ﻣﺎ ﺳﺑز از ﺧودﯾم
ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﮕوﯾد ،ای اﻣم
ﺗن ھﻣﯽ ﻧﺎزد ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ و ﺟﻣﺎل
ﮔوﯾدش ﮐﺎی َﻣزﺑَﻠﮫ ﺗو ﻛﯾﺳﺗﯽ؟
َﻏﻧﺞ و ﻧﺎزت ،ﻣﯽ ﻧﮕﻧﺟد در ﺟﮭﺎن

ﻣر ﻣرا ھﺳت آن ﺣﻘﯾﻘت ،در ﺿﻣﯾر
ﻗﮭر ﺣق آورد ﺑر ﺟﺎﻧش ﻧزول
در درون ﺧوﯾﺷﺗن ،ﺣرﻓﯽ ﻧﯾﺎﻓت
ﺷد ﻋدوی ﻣﺻطﻔﯽ از روی ﻛﯾن
ﭼون ﺳﯾﮫ ﮔﺷﺗﯽ؟ اﮔر ﻧور از ﺗو ﺑود
اﯾن ﭼﻧﯾن آب ﺳﯾﮫ ﻧﮕﺷوده ای
ﺗوﺑﮫ ﻛردن ﻣﯽ ﻧﯾﺎرﺳت ،اﯾن ﻋﺟب!
ﻧﺷﻛﻧد ،ﺑر ﺑﺳت از ﺗوﺑﮫ دھﺎن
ﭼون در آﻣد ﺗﯾﻎ و ،ﺳر را در رﺑود
ای ﺑﺳﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﻧد ﻧﺎﭘدﯾد
ﻛﮫ ﻧﯾﺎرد ﻛرد ظﺎھر آه را
ﻧﯾﺳت آن اﻏﻼل ﻣﺎ را از ﺑرون
ﻣﯽ ﻧﺑﯾﻧد ﺑﻧد را ﭘﯾش و ﭘس او
او ﻧﻣﯽ داﻧد ﻛﮫ آن ﺳد ّ ﻗﺿﺎﺳت
ﻣرﺷد ﺗو ،ﺳد ّ ﮔﻔت ﻣرﺷد اﺳت
ﺑﻧدﺷﺎن ﻧﺎﻣوس و ﻛﺑر و آن و اﯾن
ﺑﻧد آھن را ﻛﻧد ﭘﺎره ﺗﺑر
ﺑﻧد ﻏﯾﺑﯽ را ،ﻧداﻧد ﻛس دوا
طﺑﻊ او آن ﻟﺣظﮫ ﺑر دﻓﻌﯽ ﺗﻧد
ﻏم ﻗوی ﺑﺎﺷد ،ﻧﮕردد درد ﺳُﺳت
ﻟﯾك ﻣﯽ ﺗرﺳم ،ﻛﮫ ﻧوﻣﯾدی دھد
ﭘﯾش آن ﻓرﯾﺎدرس ،ﻓرﯾﺎد ﻛن
ای طﺑﯾب رﻧﺞ ﻧﺎﺳور ﻛﮭن
ﺧود ﻣﺑﯾن ،ﺗﺎ ﺑر ﻧﯾﺎرد از ﺗو ﮔرد
آن ز اﺑدال اﺳت و ،ﺑر ﺗو ﻋﺎرﯾﮫ اﺳت
آن ز ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﻧور ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﮔوش دار و ھﯾﭻ ﺧود ﺑﯾﻧﯽ ﻣﻛن
ﻣﻌﺟﺑﺎن را دور ﻛرد از اﻣﺗﯽ
ﺧوﯾش را واﺻل ﻧداﻧد ﺑر ﺳﻣﺎط
ﺗﺎ ﺑﮫ َﻣﺳﻛن در رﺳد ﯾك روز ﻣرد
ﭘرﺗو ﻋﺎرﯾت آﺗش زﻧﯽ اﺳت
ﺗو ﻣدان روﺷن ،ﻣﮕر ﺧورﺷﯾد را
ﭘرﺗو ﻏﯾری ﻧدارم ،اﯾن ﻣﻧم
ﭼون ﻛﮫ ﻣن ﻏﺎﯾب ﺷوم ،آﯾد ﭘدﯾد
ﺷﺎد و ﺧﻧداﻧﯾم و ،ﺑس زﯾﺑﺎ ﺧدﯾم
ﺧوﯾش را ﺑﯾﻧﯾد ،ﭼون ﻣن ﺑﮕذرم
ﭘر و ﺑﺎل
ﻓر و ّ
روح ﭘﻧﮭﺎن ﻛرده ّ
ﯾك دو روز از ﭘرﺗو ﻣن زﯾﺳﺗﯽ
ﺑﺎش ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣن ﺷوم از ﺗو ﺟﮭﺎن
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ﮔرم داراﻧت ﺗو را ﮔوری ﻛﻧﻧد
ﺗﺎ ﮐﮫ ﭼون در ﮔور ،ﯾﺎراﻧت ﮐﻧﻧد
ﺑﯾﻧﯽ از ﮔﻧد ﺗو ﮔﯾرد آن ﻛﺳﯽ
ﭘرﺗو روح اﺳت ﻧطق و ﭼﺷم و ﮔوش
آﻧﭼﻧﺎن ﻛﮫ ﭘرﺗو ﺟﺎن ﺑر ﺗن اﺳت
ﺟﺎن ﺟﺎن ﭼون واﻛﺷد ﭘﺎ را ز ﺟﺎن
ﺳر از آن رو ﻣﯽ ﻧﮭم ﻣن ﺑر زﻣﯾن
ﯾوم دﯾن ﻛﮫ زﻟزﻟت زﻟزاﻟﮭﺎ
ﻛﺎو ﺗﺣدث ﺟﮭرة أﺧﺑﺎرھﺎ
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮔوﯾد ز ﻣﻌﻘوﻻت دون
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣﻧﻛر ﺷود در ﻓﻛر و ظن
ﻧطق آب و ،ﻧطق ﺧﺎك و ،ﻧطق ﮔل
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻛﺎو ﻣﻧﻛر ﺣﻧﺎﻧﮫ اﺳت
ﮔوﯾد او ﻛﮫ ﭘرﺗو ﺳودای ﺧﻠق
ﺑﻠﻛﮫ ﻋﻛس آن ،ﻓﺳﺎد و ﻛﻔر او
ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻣر دﯾو را ﻣﻧﻛر ﺷود
ﮔر ﻧدﯾدی دﯾو را ،ﺧود را ﺑﺑﯾن
ھر ﻛﮫ را در دل ﺷك و ﭘﯾﭼﺎﻧﯽ اﺳت
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﻋﺗﻘﺎد او ﮔﺎه ﮔﺎه
اﻟﺣذر ای ﻣوﻣﻧﺎن ،ﻛﺎن در ﺷﻣﺎﺳت
ﺟﻣﻠﮫ ھﻔﺗﺎد و دو ﻣﻠت در ﺗو اﺳت
ھر ﻛﮫ او را ﺑرگ اﯾن اﯾﻣﺎن ﺑود
ﺑر ﺑﻠﯾس و دﯾو زآن ﺧﻧدﯾده ای
ﭼون ﻛﻧد ﺟﺎن ،ﺑﺎژﮔوﻧﮫ ،ﭘوﺳﺗﯾن
ﺑر دﻛﺎن ،ھر زر ﻧﻣﺎ ،ﺧﻧدان ﺷده اﺳت
ﭘرده ،ای ﺳﺗﺎر ،از ﻣﺎ ﺑر ﻣﮕﯾر
ﻗﻠب ،ﭘﮭﻠو ﻣﯾزﻧد ﺑﺎ زر ﺑﮫ ﺷب
ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺎل ،زر ﮔوﯾد ﻛﮫ ،ﺑﺎش
ﺻد ھزاران ﺳﺎل اﺑﻠﯾس ﻟﻌﯾن
ﭘﻧﺟﮫ زد ﺑﺎ آدم از ﻧﺎزی ﻛﮫ داﺷت
ﭘﻧﺟﮫ ﺑﺎ ﻣردان ﻣزن ،ای ﺑواﻟﺣوس

ﮐﺷﮑﺷﺎﻧت در ﺗﮏ ﮔور اﻓﮑﻧﻧد
طﻌﻣﮥ ﻣوران و ﻣﺎراﻧت ﻛﻧﻧد
ﻛﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺗو ھﻣﯽ ﻣردی ﺑﺳﯽ
ﭘرﺗو آﺗش ﺑود در آب ،ﺟوش
ﭘرﺗو اﺑدال ،ﺑر ﺟﺎن ﻣن اﺳت
ﺟﺎن ﭼﻧﺎن ﮔردد ،ﻛﮫ ﺑﯽ ﺟﺎن ﺗن ،ﺑدان
ﺗﺎ ﮔواه ﻣن ﺑود در ﯾوم دﯾن
اﯾن زﻣﯾن ﺑﺎﺷد ﮔواه ﺣﺎﻟﮭﺎ
در ﺳﺧن آﯾد زﻣﯾن و ﺧﺎره ھﺎ
ﻋﻘل از دھﻠﯾز ﻣﯾﻣﺎﻧد ﺑرون
ﮔو :ﺑرو ،ﺳر را ﺑر آن دﯾوار زن
ھﺳت ﻣﺣﺳوس ﺣواس اھل دل
از ﺣواس اوﻟﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت
ﺑس ﺧﯾﺎﻻت آورد ،در رای ﺧﻠق
اﯾن ﺧﯾﺎل ﻣﻧﻛری را زد ﺑر او
در ھﻣﺎن دم ﺳُﺧرۀ دﯾوی ﺑود
ﺑﯽ ﺟﻧون ﻧﺑود ﻛﺑودی ﺑر ﺟﺑﯾن
در ﺟﮭﺎن ،او ﻓﻠﺳﻔﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ اﺳت
آن رگ ﻓﻠﺳف ﻛﻧد روﯾش ﺳﯾﺎه
در ﺷﻣﺎ ﺑس ﻋﺎﻟم ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎﺳت
وه ﻛﮫ آن روزی ﺑر آرد از ﺗو دﺳت
ھﻣﭼو ﺑرگ از ﺑﯾم ،او ﻟرزان ﺑود
ﻛﮫ ﺗو ﺧود را ﻧﯾك ﻣردم دﯾده ای
ﭼﻧد واوﯾﻼ ﺑر آﯾد ،ز اھل دﯾن
ز آﻧﻛﮫ ﺳﻧﮓ اﻣﺗﺣﺎن ،ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت
ﺑﺎش اﻧدر اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺎ را ُﻣﺟﯾر
اﻧﺗظﺎر روز ﻣﯾدارد ،ذھب
روز ﻓﺎش
ای ﻣزور ،ﺗﺎ ﺑر آﯾد ِ
ﺑود ز اﺑدال و اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
ﮔﺷت رﺳوا ،ھﻣﭼو ﺳرﮔﯾن ،وﻗت ﭼﺎﺷت
ﺑر ﺗر از ﺳﻠطﺎن ،ﭼﮫ ﻣﯾراﻧﯽ ﻓرس؟

 .159دﻋﺎ ﻛردن ﺑﻠﻌم ﺑﺎﻋور ﻛﮫ ﻣوﺳﯽ و ﻗوﻣش را از اﯾن ﺷﮭر ﻛﮫ ﺣﺻﺎر داده اﻧد ﺑﯽ ﻣراد ﺑﺎز ﮔردان و
ﻣﺳﺗﺟﺎب ﺷدن
ﺳُﻐﺑﮫ ﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﺳﺎی زﻣﺎن
ﺑﻠﻌم ﺑﺎﻋور را ﺧﻠق ﺟﮭﺎن
159.1
ﺻﺣت رﻧﺟور ﺑود ،اﻓﺳون او
ﺳﺟده ﻧﺎوردﻧد ﻛس را ،دون او
159.2
آن ﭼﻧﺎن ﺷد ،ﻛﮫ ﺷﻧﯾدﺳﺗﯽ ﺗو ﺣﺎل
ﭘﻧﺟﮫ زد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ از ﻛﺑر و ﻛﻣﺎل
159.3
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت ،ﭘﯾدا و ﻧﮭﺎن
ﺻد ھزار اﺑﻠﯾس و ﺑﻠﻌم ،در ﺟﮭﺎن
159.4
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن دو ﺑر ﺑﺎﻗﯽ ،ﮔواه
اﯾن دو را ﻣﺷﮭور ﮔرداﻧﯾد اﻟﮫ
159.5

159.6
159.7
159.8
159.9
159.10
159.11
159.12
159.13
159.14
159.15
159.16
159.17
159.18
159.19
159.20
159.21
159.22
159.23
159.24
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159.26

* رھزﻧﺎن را در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﭼون ﮐُﺷﻧد
* ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد اھل ده ،ﮔﯾرﻧد ﭘﻧد
اﯾن دو دزد آوﯾﺧت ﺑر دار ﺑﻠﻧد
اﯾن دو را ﭘرﭼم ﺑﮫ ﺳوی ﺷﮭر ﺑرد
ﻧﺎزﻧﯾﻧﯽ ﺗو ،وﻟﯽ در ﺣد ﺧوﯾش
ﮔر زﻧﯽ ﺑر ﻧﺎزﻧﯾن ﺗر از ﺧودت
ﻗﺻﮥ ﻋﺎد و ﺛﻣود ،از ﺑﮭر ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﻧﺷﺎن ﺧﺳف و ﻗذف و ﺻﺎﻋﻘﮫ
ﺟﻣﻠﮫ ﺣﯾوان را ،ﭘﯽ اﻧﺳﺎن ،ﺑﻛُش
ھش ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻋﻘل ﻛل ،ای ھوﺷﻣﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ﺣﯾواﻧﺎت وﺣﺷﯽ ،ز آدﻣﯽ
ﺧون آﻧﮭﺎ ،ﺧﻠق را ﺑﺎﺷد ،ﺳﺑﯾل
* ﺧون اﯾﺷﺎن ،ﺧﻠق را ﺑﺎﺷد روا
ﻋزت وﺣﺷﯽ ،ﺑدان ﺳﺎﻗط ﺷده اﺳت
ﭘس ﭼﮫ ﻋزت ﺑﺎﺷدت؟ ای ﻧﺎدره
ﺧر ﻧﺷﺎﯾد ﻛُﺷت ،از ﺑﮭر ﺻﻼح
ﮔر ﭼﮫ ﺧر را داﻧش زاﺟر ﻧﺑود
ﭘس ﭼو وﺣﺷﯽ ﺷد از آن دم ،آدﻣﯽ
ﻻﺟرم ﻛﻔﺎر را ،ﺧون ﺷد ﻣﺑﺎح
ﺟﻔت و ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن ،ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺑﯾل
ﺑﺎز ،ﻋﻘﻠﯽ ﻛو رﻣد ،از ﻋﻘ ِل ﻋﻘل
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 .160اﻋﺗﻣﺎد ﻛردن ھﺎروت و ﻣﺎروت ﺑر ﻋﺻﻣت ﺧوﯾش در ھر ﻓﺗﻧﮫ ای
از ﺑطر ﺧوردﻧد زھر آﻟود ﺗﯾر
ھﻣﭼو ھﺎروت و ﭼو ﻣﺎروت ﺷﮭﯾر
ﭼﯾﺳت ﺑر ﺷﯾر ،اﻋﺗﻣﺎد ﮔﺎوﻣﯾش؟
اﻋﺗﻣﺎدی ﺑودﺷﺎن ﺑر ﻗدس ﺧوﯾش
ﺷﺎخ ﺷﺎﺧش ،ﺷﯾر ﻧر ﭘﺎره ﻛﻧد
ﮔر ﭼﮫ او ﺑﺎ ﺷﺎخ ﺻد ﭼﺎره ﻛﻧد
ﺷﯾر ﺧواھد ﮔﺎو را ﻧﺎﭼﺎر ﻛﺷت
ﮔر ﺷود ﭘر ﺷﺎخ ھﻣﭼون ﺧﺎر ﭘﺷت
ﺑﺎ ﮔﯾﺎه ﭘﺳت اﺣﺳﺎن ﻣﯽ ﻛﻧد
ﺑﺎد ﺻرﺻر ﮐو درﺧﺗﺎن ﻣﯽ ﻛﻧد
رﺣم ﻛرد ،ای دل ،ﺗو از ﻗوت ﻣﻠﻧد
ﺑر ﺿﻌﯾﻔﯽ ﮔﯾﺎه آن ﺑﺎد ﺗﻧد
ﻛﯽ ھراس آﯾد؟ ﺑﺑرد ،ﻟﺧت ﻟﺧت
ﺗﯾﺷﮫ را ز اﻧﺑوھﯽ ﺷﺎخ درﺧت
ﺟز ﻛﮫ ﺑر رﯾﺷﮫ ﻧﻛوﺑد ﻧﯾش را
ﻟﯾك ﺑر ﺑرﮔﯽ ﻧﻛوﺑد ﺧوﯾش را
ﻛﯽ رﻣد ﻗﺻﺎب زاﻧﺑوھﯽ ﻏﻧم ؟
ﺷﻌﻠﮫ را ز اﻧﺑوھﯽ ھﯾزم ﭼﮫ ﻏم؟
ﭼرخ را ﻣﻌﻧﯾش ﻣﯾدارد ﻧﮕون
ﭘﯾش ﻣﻌﻧﯽ ﭼﯾﺳت ﺻورت؟ ﺑس زﺑون
ﮔردﺷش از ﻛﯾﺳت؟ از ﻋﻘل ﻣﻧﯾر
ﺗو ﻗﯾﺎس از ﭼرخ دوﻻﺑﯽ ﺑﮕﯾر
ھﺳت از روح ُﻣﺳﺗر ،ای ﭘﺳر
ﮔردش اﯾن ﻗﺎﻟب ھﻣﭼون ﺳﭘر
ھﻣﭼو ﭼرﺧﯽ ،ﻛو اﺳﯾر آب ﺟوﺳت
ﮔردش اﯾن ﺑﺎد ،از ﻣﻌﻧﯽ اوﺳت
از ﻛﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﺟز ز ﺟﺎن ﭘر ھوس؟
ﺟر و ﻣد و دﺧل و ﺧرج اﯾن ﻧﻔس
ﮔﺎه ﺻﻠﺣش ﻣﯾﻛﻧد ،ﮔﺎھﯽ ﺟدال
ﮔﺎه ﺟﯾﻣش ﻣﯾﻛﻧد ،ﮔﮫ ﺣﺎ و دال
ﮔﮫ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﻣﯾﮑﻧد ،ﮔﺎھﯾش ﺧﺎر
ﮔﮫ ﯾﻣﯾﻧش ﻣﯾﺑرد ،ﮔﺎھﯽ ﯾﺳﺎر

ﯾﮏ دو ﺗن را ﺳوی ده زاﯾﺷﺎن ِﮐﺷﻧد
رؤﯾت اﯾﺷﺎن ﺑودﺷﺎن ،ھﻣﭼو ﺑﻧد
ور ﻧﮫ اﻧدر ﺷﮭر ﺑس دزدان ﺑُدﻧد
ﻛﺷﺗﮕﺎن ﻗﮭر را ﻧﺗوان ﺷﻣرد
ﷲ ﷲ ،ﭘﺎ ﻣﻧﮫ زاﻧدازه ﺑﯾش
در ﺗﮓ ھﻔﺗم زﻣﯾن ،زﯾر آردت
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ،ﻛﺎﻧﺑﯾﺎ را ﻧﺎزﻛﯽ اﺳت
ﺷد ﺑﯾﺎن ﻋز ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﮫ
ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺳﺎن را ،ﺑﻛش از ﺑﮭر ھُش
ﻋﻘل ﺟزوی ،ھش ﺑود ،اﻣﺎ ﻧژﻧد
ﺑﺎﺷد از ﺣﯾوان ِاﻧﺳﯽ ،در ﻛﻣﯽ
زاﻧﻛﮫ وﺣﺷﯽ اﻧد ،از ﻋﻘل ﺟﻠﯾل
زاﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن را ﻧﯾﻧد ،اﯾﺷﺎن ﺳزا
ﻛﺎﻣر اﻧﺳﺎن را ،ﻣﺧﺎﻟف آﻣده اﺳت
ر ﻣﺳﺗﻧﻔرة" )ﻣدﺛر(۵٠:
ﭼون ﺷدی ﺗو " ُﺣ ُﻣ ٌ
ﭼون ﺑود وﺣﺷﯽ ،ﺷود ﺧوﻧش ﻣﺑﺎح
ھﯾﭻ ﻣﻌذورش ﻧﻣﯾدارد ودود
ﻛﯽ ﺑود ﻣﻌذور ،ای ﯾﺎر ﺳﻣﯽ؟
رﻣﺎح )ﺗﯾر و ﻧﯾزه اﻧداز(
ھﻣﭼو وﺣﺷﯽ ﭘﯾش ﻧ ُﺷﺎب و ُ
ز آﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﻋﻘﻠﻧد و ﻣطرود و ذﻟﯾل
ﻛرد از ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﻘل

ﮐرد ﺑر ﻓرﻋون ﺧون ﺳﮭﻣﻧﺎک
ﻛرده ﺑُد ﺑر ﻋﺎد ھﻣﭼون اژدھﺎ
ﺻﻠﺢ و ﻣراﻋﺎت و اﻣﺎن
ﻛرده ﺑُد ُ
ﺑﺣر ﻣﻌﻧﯾﮭﺎﺳت ،رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
ھﻣﭼو ﺧﺎﺷﺎﻛﯽ ﺑر آن ﺑﺣر روان
ھم ز آب آﻣد ،ﺑﮫ وﻗت اﺿطراب
ﺳوی ﺳﺎﺣل اﻓﻛﻧد ﺧﺎﺷﺎك را
آن ﻛﻧد ﺑﺎ او ﻛﮫ آﺗش ﺑﺎ ﮔﯾﺎه
ﺟﺎﻧب ھﺎروت و ﻣﺎروت ای ﺟوان
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* ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن آب را ﯾزدان ﭘﺎک
ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺑﺎد را ﯾزدان ﻣﺎ
ﺑﺎز ھم آن ﺑﺎد را ﺑر ﻣوﻣﻧﺎن
ﮔﻔت :اﻟﻣﻌﻧﯽ ھو ﷲ ﺷﯾﺦ دﯾن
ﺟﻣﻠﮫ اطﺑﺎق زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
ﺣﻣﻠﮫ ھﺎ و ،رﻗص ﺧﺎﺷﺎك اﻧدر آب
ﭼون ﻛﮫ ﺳﺎﻛن ﺧواھدش ﻛرد از ِﻣرا
ﭼون ﻛﺷد از ﺳﺎﺣﻠش در ﻣوج ﮔﺎه
اﯾن ﺣدﯾث آﺧر ﻧدارد ﺑﺎز ران
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 .161ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺻﮥ ھﺎروت و ﻣﺎروت و ﻧﻛﺎل و ﻋﻘوﺑت اﯾﺷﺎن
ﻣﯾﺷدی روﺷن ﺑﮫ اﯾﺷﺎن آن زﻣﺎن
ﭼون ﮔﻧﺎه و ﻓﺳق ﺧﻠﻘﺎن ﺟﮭﺎن
ﻟﯾك ﻋﯾب ﺧود ﻧدﯾدﻧدی ﺑﮫ ﭼﺷم
دﺳت ﺧﺎﯾﯾدن ﮔرﻓﺗﻧدی ز ﺧﺷم
رو ﺑﮕرداﻧﯾد از آن و ﺧﺷم ﻛرد
ﺧوﯾش ،در آﺋﯾﻧﮫ دﯾد آن زﺷت ﻣرد
آﺗﺷﯽ در وی ز دوزخ ﺷد ﭘدﯾد
ﺧوﯾش ﺑﯾن ،ﭼون از ﻛﺳﯽ ُﺟرﻣﯽ ﺑدﯾد
ﻧﻧﮕرد در ﺧوﯾش ،ﻧﻔس ﮔﺑر را
ﺣﻣﯾت )ﻏﯾرت( دﯾن ﺧواﻧد او ،آن ﻛﺑر را
ﻛﮫ از آن آﺗش ،ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺧﺿر اﺳت
ﺣﻣﯾت دﯾن را ﻧﺷﺎﻧﯽ دﯾﮕر اﺳت
در ﺳﯾﮫ ﻛﺎران ﻣﻐﻔل ،ﻣﻧﮕرﯾد
ﮔﻔت ﺣﻘﺷﺎن :ﮔر ﺷﻣﺎ روﺷن ﮔرﯾد؟
ﭼﺎك ران
رﺳﺗﮫ اﯾد از ﺷﮭوت و از
ﺷﻛر ﮔوﺋﯾد ،ای ﺳﭘﺎه و ﭼﺎﻛران
ِ
ﻣر ﺷﻣﺎ را ،ﭘﯾش ﻧﭘذﯾرد ﺳﻣﺎ
ﮔر از آن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﮭم ﻣن ﺑر ﺷﻣﺎ
آن ز ﻋﻛس ﻋﺻﻣت و ،ﺣﻔظ ﻣن اﺳت
ﻋﺻﻣﺗﯽ ،ﮔر ﻣر ﺷﻣﺎ را در ﺗن اﺳت
ﺗﺎ ﻧﭼرﺑد ﺑر ﺷﻣﺎ دﯾو ﻟﻌﯾن
آن ز ﻣن ﺑﯾﻧﯾد ،ﻧز ﺧود ،ھﯾن و ھﯾن
دﯾد در ﺧود ،ﺣﻛﻣت و ﻧور وﺻول
آن ﭼﻧﺎن ،ﻛﺎن ﻛﺎﺗب وﺣﯽ رﺳول
ﻣﯽ ﺷﻣرد ،آن ﺑُد ﺻﻔﯾری ،ﭼون ﺻدا
ﺧوﯾش را ھم ﻟﺣن ﻣرﻏﺎن ﺧدا
ﺑر ﺿﻣﯾر ﻣرغ ،ﻛﯽ واﻗف ﺷوی؟
ﻟﺣن ﻣرﻏﺎن را ،اﮔر واﺻف ﺷوی
ﺗو ﭼﮫ داﻧﯽ ،ﻛﺎو ﭼﮫ دارد ﺑﺎ ﮔﻠﯽ؟
ﮔر ﺑﯾﺎﻣوزی ،ﺻﻔﯾر ﺑﻠﺑﻠﯽ
ﺑﺎﺷد آن ﺑرﻋﮑس آن ،ای ﻧﺎﺗوان
ور ﺑداﻧﯽ ،از ﻗﯾﺎس و از ﮔﻣﺎن
ﭼون ز ﻟب ﺟﻧﺑﺎن ﮔﻣﺎﻧﮭﺎی ﻛران
ﺑﺎﺷد آن ﺗﺻوﯾر ﺗو در اﻣﺗﮭﺎن
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 .162ﺑﮫ ﻋﯾﺎدت رﻓﺗن ﻛر ﺑر ھﻣﺳﺎﯾﮥ رﻧﺟور ﺧوﯾش
ﻛﮫ ﺗو را رﻧﺟور ﺷد ھﻣﺳﺎﯾﮫ ای
آن ﻛری را ﮔﻔت اﻓزون ﻣﺎﯾﮫ ای
ﻣن ﭼﮫ درﯾﺎﺑم ز ﮔﻔت آن ﺟوان؟
ﮔﻔت ﺑﺎ ﺧود ﻛر ،ﻛﮫ ﺑﺎ ﮔوش ﮔران
ﻟﯾك ﺑﺎﯾد رﻓت آن ﺟﺎ ﻧﯾﺳت ﺑد
ﺧﺎﺻﮫ رﻧﺟور و ﺿﻌﯾف آواز ﺷد
ﻣن ﻗﯾﺎﺳﯽ ﮔﯾرم آن را ،از ﺧرد
ﭼون ﺑﺑﯾﻧم ،ﻛﺎن ﻟﺑش ﺟﻧﺑﺎن ﺷود
او ﺑﺧواھد ﮔﻔت :ﻧﯾﻛم ،ﯾﺎ ﺧوﺷم
ﭼون ﺑﮕوﯾم :ﭼوﻧﯽ ای ﻣﺣﻧت ﻛﺷم؟
او ﺑﮕوﯾد :ﺷرﺑﺗﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺎﺷﺑﺎ
ﻣن ﺑﮕوﯾم :ﺷﻛر ،ﭼﮫ ﺧوردی اﺑﺎ؟
از طﺑﯾﺑﺎن ﭘﯾش ﺗو؟ ﮔوﯾد :ﻓﻼن
ﻣن ﺑﮕوﯾم :ﺻ ّﺢ ﻧوﺷت ،ﻛﯾﺳت آن
ﭼون ﻛﮫ او آﻣد ،ﺷود ﻛﺎرت ﻧﻛو
ﻣن ﺑﮕوﯾم :ﺑس ﻣﺑﺎرك ﭘﺎﺳت او
ھر ﻛﺟﺎ ﺷد ،ﻣﯽ ﺷود ﺣﺎﺟت روا
ﭘﺎی او را ،آزﻣودﺳﺗﯾم ﻣﺎ
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اﯾن ﺟواﺑﺎت ﻗﯾﺎﺳﯽ ،راﺳت ﻛرد
* ﮔوﺋﯾﺎ ،رﻧﺟور را ﺧﺎطر ز ﮐر
* ﮐر در آﻣد ﭘﯾش رﻧﺟور و ﻧﺷﺳت
ﮔﻔت :ﭼوﻧﯽ؟ ﮔﻔتُ :ﻣردم ،ﮔﻔت :ﺷﻛر
ﻛﯾن ﭼﮫ ﺷﻛر اﺳت؟ اﯾن ﻋدوی ﻣﺎ ﺑُدﺳت
ﺑﻌدازآن ﮔﻔﺗش :ﭼﮫ ﺧوردی؟ ﮔﻔت :زھر
ﺑﻌد از آن ﮔﻔت :از طﺑﯾﺑﺎن ﻛﯾﺳت او؟
ﮔﻔت :ﻋزراﯾﯾل ﻣﯽ آﯾد ،ﺑرو
اﯾن زﻣﺎن ،از ﻧزد او آﯾم ﺑرت
ﻛر ﺑرون آﻣد ،ﺑﮕﻔت او ﺷﺎدﻣﺎن
ﺧود ﮔﻣﺎﻧش از ﮐری ،ﻣﻌﮑوس ﺑود
* رو ﺑره ﻣﯾﮕﻔت ﺑﺎ ﺧود از ﻋﻣﯽ
ﮔﻔت رﻧﺟور :اﯾن ﻋدوی ﺟﺎن ﻣﺎﺳت
ﺧﺎطر رﻧﺟور ﺟوﯾﺎن ،ﺻد ﺳﻘط
ﭼون ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﺧورده ﺑﺎﺷد ،آش ﺑد
"ﻛظم ﻏﯾظ" )ﻋﻣران (١٣۴:اﯾن اﺳت ،آن را ﻗﯽ ﻣﻛن
ﭼون ﻧﺑودش ﺻﺑر ،ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯾد او
ﺗﺎ ﺑرﯾزم ﺑر وی آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود
ﭼون ﻋﯾﺎدت ،ﺑﮭر دل آراﻣﯽ اﺳت
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧد دﺷﻣن ﺧود را ﻧزار
ﺑس ﻛﺳﺎن ﻛﺎﯾﺷﺎن ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎ ﮐﻧﻧد
ﺧود ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌﺻﯾت ﺑﺎﺷد ﺧﻔﯽ
ھﻣﭼو آن ﻛر ،ﻛو ھﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺳت
او ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺧوش ﻛﮫ ﺧدﻣت ﻛرده ام
ﺑﮭر ﺧود او آﺗﺷﯽ اﻓروﺧﺗﮫ ﺳت
ﻓﺎﺗﻘوا اﻟﻧﺎر اﻟﺗﯽ أوﻗدﺗم
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﯾك ﺻﺎﺣب رﯾﺎ
از ﺑرای ﭼﺎرۀ اﯾن ﺧوﻓﮭﺎ
ﻛﺎﯾن ﻧﻣﺎزم را ﻣﯾﺎﻣﯾز ،ای ﺧدا
از ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻛﮫ ﺑﻛرد آن ﻛر ﮔزﯾن
ﺧﺎﺻﮫ ای ﺧواﺟﮫ ،ﻗﯾﺎس ﺣس دون
ﮔوش ﺣس ﺗو ،ﺑﮫ ﺣرف ار در ﺧور اﺳت؟

ﻋﮑس آن واﻗﻊ ﺷد ،ای آزاد ﻣرد
اﻧدﮐﯽ رﻧﺟﯾده ﺑود ،ای ﭘر ھﻧر
ﺑر ﺳر او ،ﺧوش ھﻣﯽ ﻣﺎﻟﯾد دﺳت
ﺷد از اﯾن رﻧﺟور ﭘر آزار و ﻧﻛر
ﻛر ﻗﯾﺎﺳﯽ ﻛرد و ،آن ﻛژ آﻣده اﺳت
ﮔﻔت :ﻧوﺷت ﺑﺎد ،اﻓزون ﮔﺷت ،ﻗﮭر
ﻛﺎو ھﻣﯽ آﯾد ﺑﮫ ﭼﺎره ،ﭘﯾش ﺗو؟
ﮔﻔت :ﭘﺎﯾش ﺑس ﻣﺑﺎرك ،ﺷﺎد ﺷو
ﮔﻔﺗم او را ،ﺗﺎ ﮐﮫ ﮔردد ﻏﻣﺧورت
ﺷﻛر ،ﻛش ﻛردم ﻣراﻋﺎت اﯾن زﻣﺎن
اﯾن زﯾﺎن ﻣﺣض را ،ﭘﻧداﺷت ﺳود
ﺷﮑر ﮐﮫ ﮐردم ﻋﯾﺎدت ﺟﺎر را
ﻣﺎ ﻧداﻧﺳﺗﯾم ﻛﺎو ،ﻛﺎن ﺟﻔﺎﺳت
ﺗﺎ ﻛﮫ ﭘﯾﻐﺎﻣش ﻛﻧد ،از ھر ﻧﻣط
ﻣﯽ ﺑﺷوراﻧد دﻟش ،ﺗﺎ ﻗﯽ ﻛﻧد
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ در ﺟزا ،ﺷﯾرﯾن ﺳﺧن
ﻛﺎﯾن ﺳﮓ زن روﺳﭘﯽ ﺣﯾز ﻛو
ﻛﺎن زﻣﺎن ﺷﯾر ﺿﻣﯾرم ،ﺧﻔﺗﮫ ﺑود
اﯾن ﻋﯾﺎدت ﻧﯾﺳت ،دﺷﻣن ﻛﺎﻣﯽ اﺳت
ﺗﺎ ﺑﮕﯾرد ﺧﺎطر زﺷﺗش ﻗرار
دل ﺑﮫ رﺿوان و ،ﺛواب آن ﻧﮭﻧد
ﺑس ﻛدر ،ﻛﺎن را ﺗو ﭘﻧداری ﺻﻔﯽ
ﻛﮫ ﻧﻛوﯾﯽ ﻛرد و آن ﺧود ﺑَد ﺑُدَﺳت
ﺣق ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ آورده ام
در دل رﻧﺟور و ،ﺧود را ﺳوﺧﺗﮫ ﺳت
إﻧﻛم ﻓﯽ اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ ازددﺗم
"ﺻل إﻧك ﻟم ﺗﺻل" ،ﯾﺎ ﻓﺗﯽ
آﻣد اﻧدر ھر ﻧﻣﺎزی "اھدﻧﺎ"
ﺑﺎ ﻧﻣﺎز ﺿﺎﻟﯾن ،و اھل رﯾﺎ
ﺻﺣﺑت ده ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎطل ﺷد ﺑدﯾن
اﻧدر آن وﺣﯾﯽ ﻛﮫ ﺷد از ﺣد ﺑرون
دان ﻛﮫ ﮔوش ﻏﯾب ﮔﯾر ﺗو ،ﻛر اﺳت

ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻗﯾﺎس آورد اﺑﻠﯾس ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﻌﻧﮫ ﺑود
 .163در ﺑﯾﺎن آﻧﮑﮫ اول ﻛﺳﯽ ﻛﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ّ
ﭘﯾش اﻧوار ﺧدا ،اﺑﻠﯾس ﺑود
اول آن ﻛس ﻛﺎﯾن ﻗﯾﺎﺳﻛﮭﺎ ﻧﻣود
163.1
ﻣن ز ﻧﺎر و ،او ز ﺧﺎك اﻛدر اﺳت
ﮔﻔت :ﻧﺎر از ﺧﺎك ﺑﯽ ﺷك ﺑﮭﺗر اﺳت
163.2
او ز ظﻠﻣت ،ﻣﺎ ز ﻧور روﺷﻧﯾم
ﭘس ﻗﯾﺎس ﻓرع ،ﺑر اﺻﻠش ﻛﻧﯾم
163.3
زھد و ﺗﻘوی ،ﻓﺿل را ﻣﺣراب ﺷد
ﮔﻔت ﺣق :ﻧﯽ ،ﺑﻠﻛﮫ ﻻ اﻧﺳﺎب ﺷد
163.4
ﻛﮫ ﺑر ا َﻧﺳﺎﺑش ﺑﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﺎﻧﯽ اﺳت
اﯾن ﻧﮫ ﻣﯾراث ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ اﺳت
163.5

وارث اﯾن ،ﺟﺎﻧﮭﺎی ا َﺗﻘﯾﺎﺳت
ﭘور آن ﻧوح ﻧﺑﯽ ،از ﮔﻣرھﺎن
زادۀ آﺗش ﺗوﺋﯽ ،ای رو ﺳﯾﺎه
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷب ،ﻣر ﻗﺑﻠﮫ را ﻛرده اﺳت ،ﺣﺑر
ﺗﺣری را ،ﻣﺟو
اﯾن ﻗﯾﺎس و اﯾن ّ
از ﻗﯾﺎس ،ﷲ أﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
ظﺎھرش را ﯾﺎد ﮔﯾری ،ﭼون ﺳﺑق
ﻣر ﺧﯾﺎل ﻣﺣض را ،ذاﺗﯽ ﻛﻧﯽ
ﻛﮫ ﻧﺑﺎﺷد ز آن ﺧﺑر ،ﻏﻔﺎل را
ﺻد ﻗﯾﺎس و ،ﺻد ھوس اﻓروﺧﺗﯽ
ﻛر ﺑﮫ ﭘﻧدار اﺻﺎﺑت ﮔﺷﺗﮫ ﻣﺳت
ﺑرده ظﻧﯽ ،ﻛﮫ ﻣﻧم اﻧﺑﺎز ﻣرغ
ﻧك ﻓرو ﺑردش ﺑﮫ ﻗﻌر ﻣرگ و درد
در ﻣﯾﻔﺗﯾد از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻣﺎ
ﺻﺎﻓون )ﺻﺎﻓﺎت(١۶۵:
از ھﻣﮫ ﺑر ﺑﺎم ،ﻧﺣ ُن اﻟ ّ
ﺑر ﻣﻧﯽ و ،ﺧوﯾش ﺑﯾﻧﯽ ،ﻛم ﺗﻧﯾد
ﺳر ﻧﮕون اﻓﺗﯾد در ﻗﻌر زﻣﯾن
ﺑﯽ اﻣﺎن ﺗو ،اﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻛﺟﺎﺳت ؟
ﺑد ﻛﺟﺎ آﯾد ز ﻣﺎ؟ ﻧﻌم اﻟﻌﺑﯾد
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺗﺧم ،ﺧوﯾش ﺑﯾﻧﯽ را ،ﻧﻛﺷت
ﺑﯽ ﺧﺑر از ﭘﺎﻛﯽ روﺣﺎﻧﯾﺎن
ﺑر زﻣﯾن آﯾﯾم و ،ﺷﺎد ُروان زﻧﯾم
ﮐﮫ ﺳرﺷت ﻣﺎ ،ز آب و ﺧﺎک ﻧﯾﺳت
ﺑﺎز ھر ﺷب ،ﺳوی ﮔردون ،ﺑر ﭘرﯾم
ﺗﺎ ﻧﮭﯾم اﻧدر زﻣﯾن ،اﻣن و اﻣﺎن
راﺳت ﻧﺎﯾد ،ﻓرق دارد در ﻛﻣﯾن
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ﺑﻠﻛﮫ اﯾن ﻣﯾراﺛﮭﺎی اﻧﺑﯾﺎﺳت
ﭘور آن ﺑو ﺟﮭل ،ﺷد ﻣوﻣن ﻋﯾﺎن
زادۀ ﺧﺎﻛﯽ ﻣﻧور ﺷد ،ﭼو ﻣﺎه
ﺗﺣری ،روز اﺑر
اﯾن ﻗﯾﺎﺳﺎت و ّ
ﻟﯾك ﺑﺎ ﺧورﺷﯾد و ،ﻛﻌﺑﮫ ﭘﯾش رو
ﻛﻌﺑﮫ ﻧﺎدﯾده ﻣﻛن ،رو زو ﻣﺗﺎب
ﭼون ﺻﻔﯾری ﺑﺷﻧوی از ﻣرغ ﺣق
واﻧﮕﮭﯽ از ﺧود ﻗﯾﺎﺳﺎﺗﯽ ﻛﻧﯽ
اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳت ﻣر اﺑدال را
ﻣﻧطق اﻟطﯾری ،ﺑﮫ ﺻوت آﻣوﺧﺗﯽ
ھﻣﭼو آن رﻧﺟور دﻟﮭﺎ از ﺗو ﺧﺳت
ﻛﺎﺗب آن وﺣﯽ ،ز آن آواز ﻣرغ
ﻣرغ ﭘری زد ﻣر او را ﻛور ﻛرد
ھﯾن ﺑﮫ ظﻧﯽ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮑﺳﯽ ،ھم ﺷﻣﺎ
ﮔر ﭼﮫ ھﺎروﺗﯾد و ﻣﺎروت و ﻓزون
ﺑر ﺑدﯾﮭﺎی ﺑدان ،رﺣﻣت ﻛﻧﯾد
ھﯾن ﻣﺑﺎدا ﻏﯾرت آﯾد از ﻛﻣﯾن
ھر دو ﮔﻔﺗﻧد :ای ﺧدا ،ﻓرﻣﺎن ﺗو راﺳت
اﯾن ھﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و ،دﻟﺷﺎن ﻣﯽ طﭘﯾد
ﺧﺎر ،ﺧﺎر دو ﻓرﺷﺗﮫ ھم ،ﻧﮭﺷت
ﭘس ھﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد :ﻛﺎی ارﻛﺎﻧﯾﺎن
ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﮔردون ﺗﺗﻘﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻧﯾم
* ھر دوﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ را ﺑﺎک ﻧﯾﺳت
ﻋدل ورزﯾم و ،ﻋﺑﺎدت آورﯾم
ﺗﺎ ﺷوﯾم اﻋﺟوﺑﮥ دور زﻣﺎن
اﯾن ﻗﯾﺎس ﺣﺎل ﮔردون ﺑر زﻣﯾن
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 .164در ﺑﯾﺎن آن ﻛﮫ ﺣﺎل ﺧود و ﻣﺳﺗﯽ ﺧود ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺎﯾد داﺷت
ﺳر ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻧﮫ ،ﻛﮫ ﺑﺎده ﺧورده ای
ﺑﺷﻧو اﻟﻔﺎظ ﺣﻛﯾم ﺑُرده ای
ﺗﺳﺧر و ،ﺑﺎزﯾﭼﮥ اطﻔﺎل ﺷد
ﭼون ﻛﮫ از ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﺗﯽ ﺿﺎل ﺷد
در ِﮔل و ،ﻣﯽ ﺧﻧددش ،ھر اﺑﻠﮭﯽ
ﻣﯽ ﻓﺗد او ﺳو ﺑﮫ ﺳو ،در ھر رھﯽ
ﺑﯽ ﺧﺑر از ﻣﺳﺗﯽ و ،ذوق ﻣﯽ اش
او ﭼﻧﯾن و ،ﻛودﻛﺎن اﻧدر ﭘﯽ اش
ﻧﯾﺳت ﺑﺎﻟﻎ ،ﺟز رھﯾده از ھوا
ﺧﻠق اطﻔﺎل اﻧد ،ﺟز ﻣﺳت ﺧدا
ﻛودﻛﯾد" و ،راﺳت ﻓرﻣﺎﯾد ﺧدا
ﮔﻔت" :دﻧﯾﺎ ﻟﻌب و ﻟﮭو اﺳت و ،ﺷﻣﺎ
ﺑﯽ ذﻛﺎت روح ،ﻛﯽ ﺑﺎﺷد ذﻛﯽ؟
از ﻟﻌب ﺑﯾرون ﻧرﻓﺗﯽ ،ﻛودﻛﯽ
ﻛﮫ ھﻣﯽ راﻧﻧد اﯾﻧﺟﺎ ،ای ﻓﺗﯽ
ﭼون ﺟﻣﺎع طﻔل دان ،اﯾن ﺷﮭوﺗﯽ
ﺑﺎ ﺟﻣﺎع رﺳﺗﻣﯽ و ،ﻏﺎزﯾﯽ
آن ﺟﻣﺎع طﻔل ﭼﮫ ﺑود؟ ﺑﺎزﯾﯽ
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ و ﺑﯽ ﻣﻐز و ﻣﮭﺎن
ﺟﻧﮓ ﺧﻠﻘﺎن ،ھﻣﭼو ﺟﻧﮓ ﻛودﻛﺎن
ﺟﻣﻠﮫ در ﻻﯾﻧﻔﻊ ی ،آھﻧﮕﺷﺎن
ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﭼوﺑﯾن ﺟﻧﮕﺷﺎن

ﻛﺎﯾن ﺑراق ﻣﺎﺳت ﯾﺎ دﻟدل ﭘﺋﯽ
راﻛب و ﻣﺣﻣول ره ﭘﻧداﺷﺗﮫ
اﺳب ﺗﺎزان ﺑﮕذرﻧد ،از ﻧ ُﮫ طﺑق
ﻣن ﻋروج اﻟروح ﯾﮭﺗز اﻟﻔﻠك
ﮔوﺷﮥ داﻣن ﮔرﻓﺗﮫ ،اﺳب وار
ﻣرﻛب ظ ّن ﺑر ﻓﻠﮏ ھﺎ ﻛﯽ دوﯾد؟
ﻻ ﺗﻣﺎری اﻟﺷﻣس ﻓﯽ ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ
در ﻗﯾﺎﻣت ،ﺑر رﺷﯾد و ،ﺑر ﻏوی
ﻣرﻛﺑﯽ ﺳﺎزﯾده اﯾد ،از ﭘﺎی ﺧوﯾش
ھﻣﭼو ﻧﯽ دان ،ﻣرﻛب ﻛودك ،ھﻼ
ﻋﻠﻣﮭﺎی اھل ﺗن ،اﺣﻣﺎﻟﺷﺎن
ﻋﻠم ﭼون ﺑر ﺗن زﻧد ،ﺑﺎری ﺷود
ﺑﺎر ﺑﺎﺷد ﻋﻠم ،ﻛﺎن ﻧﺑود ز ھو
آن ﻧﭘﺎﯾد ،ھﻣﭼو رﻧﮓ ﻣﺎﺷطﮫ )آراﯾﺷﮕر(
ﺑﺎر ﺑر ﮔﯾرﻧد و ،ﺑﺧﺷﻧدت ﺧوﺷﯽ
ﺗﺎ ﺷوی راﮐب ﺗو ،ﺑر رھوار ﻋﻠم
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ در درون اﻧﺑﺎر ﻋﻠم
آﻧﮕﮭﺎن اﻓﺗد ﺗو را ،از دوش ﺑﺎر
ای ز ھو ﻗﺎﻧﻊ ﺷده ،ﺑﺎ ﻧﺎم ھو
و آن ﺧﯾﺎﻟش ھﺳت ،دﻻل وﺻﺎل
ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﺟﺎده ،ﻧﺑود ﻏول ھﯾﭻ
ﯾﺎ ز ﮔﺎف و ،ﻻم ُﮔلُ ،ﮔل ﭼﯾده ای ؟
ب ﺟو
َﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ دان ،ﻧﮫ اﻧدر آ ِ
ﭘﺎك ﻛن ﺧود را ز ﺧود ،ھﺎن ﯾك ﺳری
در رﯾﺎﺿت آﯾﻧﮥ ﺑﯽ زﻧﮓ ﺷو
ﺻﺎف ﺧوﯾش
ﭘﺎك
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ذا ِ
ِ
ت ِ
ﺑﯽ ﻛﺗﺎب و ،ﺑﯽ ُﻣﻌﯾد و ،اوﺳﺗﺎ
ﻛﺎو ﺑود ،ھم ﮔوھر و ،ھم ھﻣﺗم
ﻛﮫ ﻣن اﯾﺷﺎن را ھﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑدان
ب آب ﺣﯾﺎت
ﺑﻠﻛﮫ اﻧدر ﻣﺷر ِ
راز "اﺻﺑﺣﻧﺎ ﻋراﺑﯾﺎ ً " ﺑﺧوان
ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺟﺎﻧب را ِه ﺧدا
ﻗﺻﮫ ﮔو از روﻣﯾﺎن و ﭼﯾﻧﯾﺎن
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ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﺳواره ﺑر ﻧﯾﯽ
ﺣﺎﻣل اﻧد و ،ﺧود ز ﺟﮭل اﻓراﺷﺗﮫ
ﺑﺎش ﺗﺎ روزی ﻛﮫ ﻣﺣﻣوﻻن ﺣق
ﺗﻌرج اﻟروح إﻟﯾﮫ و اﻟﻣﻠك
ھﻣﭼو طﻔﻼن ،ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺎن داﻣن ﺳوار
از ﺣق ِإ ﱠن ﱠ
اﻟظ ﱠن ﻻ ﯾ ْﻐ ِﻧﯽ رﺳﯾد
اﻏﻠب اﻟظﻧﯾن ﻓﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ذا
* آﻓﺗﺎب ﺣق ،ﭼو ﮔردد ﻣﺳﺗوی
آن ﮔﮭﯽ ﺑﯾﻧﯾد ،ﻣرﻛﺑﮭﺎی ﺧوﯾش
وھم و ﻓﻛر و ﺣس و ادراﻛﺎت ﻣﺎ
ﻋﻠﻣﮭﺎی اھل دل ،ﺣﻣﺎﻟﺷﺎن
ﻋﻠم ﭼون ﺑر دل زﻧد ،ﯾﺎری ﺷود
ﮔﻔت اﯾزد :ﯾَﺣﻣ ُل
اﺳﻔﺎره ُ
َ
ﻋﻠم ﻛﺎن ﻧﺑود ز ھو ﺑﯾواﺳطﮫ
ﻟﯾك ﭼون اﯾن ﺑﺎر را ﻧﯾﻛو ﻛﺷﯽ
ھﯾن َﻣ ِﻛش ﺑﮭر ھوا ،آن ﺑﺎر ﻋﻠم
ھﯾن ﺑ ِﮑش ﺑﮭر ﺧدا ،اﯾن ﺑﺎر ﻋﻠم
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑر رھوار ﻋﻠم ،آﯾﯽ ﺳوار
از ھواھﺎ ﻛﯽ رھﯽ ﺑﯽ ﺟﺎم ھو؟
از ﺻﻔت و ز ﻧﺎم ﭼﮫ زاﯾد؟ ﺧﯾﺎل
دﯾده ای دﻻل ،ﺑﯽ ﻣدﻟول؟ ھﯾﭻ
ھﯾﭻ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﯽ ﺣﻘﯾﻘت دﯾده ای ؟
اﺳم ﺧواﻧدی ،رو ُﻣﺳﻣﯽ را ﺑﺟو
ﮔر ز ﻧﺎم و ﺣرف ﺧواھﯽ ﺑﮕذری
ھﻣﭼو آھن ،ز آھﻧﯽ ﺑﯾرﻧﮓ ﺷو
ﺧوﯾش را ﺻﺎﻓﯽ ﻛن از اوﺻﺎف ﺧوﯾش
ﺑﯾﻧﯽ اﻧدر دل ﻋﻠوم ِ اﻧﺑﯾﺎ
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ :ھﺳت از ا ُ َﻣﺗم
َﻣر َﻣرا زآن ﻧور ﺑﯾﻧد ﺟﺎﻧﺷﺎن
ﺑﯽ ﺻﺣﯾﺣﯾن و ،اﺣﺎدﯾث و ،روات
ﺳر "اﻣﺳﯾﻧﺎ ﻟﮑـ ُردﯾﺎ ً" ﺑدان
ﺳر ِ اﻣﺳﯾﻧﺎ و اﺻﺑﺣﻧﺎ  ،ﺗو را
ّ
ور ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺧواھﯽ از ﻋﻠم ﻧﮭﺎن
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ﻓر
ﭼﯾﻧﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ ﻧﻘﺎش ﺗر
ﻛر و ّ
روﻣﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺎ را ّ
ﻛز ﺷﻣﺎ ﺧود ﻛﯾﺳت در دﻋوی ﮔزﯾن
ﮔﻔت ﺳﻠطﺎن :اﻣﺗﺣﺎن ﺧواھم در اﯾن
روﻣﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد :در ﺣﮑﻣت ﺗﻧﯾم
* ﭼﯾﻧﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد :ﺧدﻣﺗﮭﺎ ﮐﻧﯾم
روﻣﯾﺎن در ﻋﻠم واﻗف ﺗر ﺑ ُدﻧد
اھل ﭼﯾن و روم در ﺑﺣث آﻣدﻧد
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ﭼﯾﻧﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد :ﯾك ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑود دو ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑل درﺑدر
ﭼﯾﻧﯾﺎن ﺻد رﻧﮓ از ﺷﮫ ﺧواﺳﺗﻧد
ھر ﺻﺑﺎﺣﯽ از ﺧزﯾﻧﮫ رﻧﮕﮭﺎ
روﻣﯾﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﻧﮫ ﻧﻘش و ﻧﮫ رﻧﮓ
در ﻓرو ﺑﺳﺗﻧد و ﺻﯾﻘل ﻣﯾزدﻧد
از دو ﺻد رﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﯽ رﻧﮕﯽ رھﯽ اﺳت
ھر ﭼﮫ اﻧدر اﺑر ،ﺿو ﺑﯾﻧﯽ و ﺗﺎب
ﭼﯾﻧﯾﺎن ﭼون از ﻋﻣل ﻓﺎرغ ﺷدﻧد
ﺷﮫ در آﻣد دﯾد آن ﺟﺎ ﻧﻘﺷﮭﺎ
ﺑﻌد از آن آﻣد ﺑﮫ ﺳوی روﻣﯾﺎن
ﻋﻛس آن ﺗﺻوﯾر و آن ﻛردارھﺎ
ھر ﭼﮫ آن ﺟﺎ ﺑود اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧﻣود
روﻣﯾﺎن آن ﺻوﻓﯾﺎﻧﻧد ای ﭘدر
ﻟﯾك ﺻﯾﻘل ﻛرده اﻧد آن ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ
ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ ﺻﯾﻘل زده در ذﮐر و ﻓﮑر
آن ﺻﻔﺎی آﯾﻧﮫ وﺻف دل اﺳت
ﺻورت ﺑﯽ ﺻورت ﺑﯽ ﺣد ﻏﯾب
ﮔر ﭼﮫ اﯾن ﺻورت ﻧﮕﻧﺟد در ﻓﻠك
ز آن ﻛﮫ ﻣﺣدود اﺳت و ﻣﻌدود اﺳت آن
ﻋﻘل اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺎﻛت آﻣد ﯾﺎ ﻣﺿل
ﻋﻛس ھر ﻧﻘﺷﯽ ﻧﺗﺎﺑد ﺗﺎ اﺑد
ﺗﺎ اﺑد ﻧو ﻧو ﺻور ﻛﺎﯾد ﺑر او
اھل ﺻﯾﻘل رﺳﺗﮫ اﻧد از ﺑوی و رﻧﮓ
ﻧﻘش و ﻗﺷر ﻋﻠم را ﺑﮕذاﺷﺗﻧد
رﻓت ﻓﻛر و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد
ﻣرگ ﮐز وی ﺟﻣﻠﮫ اﻧدر وﺣﺷت اﻧد
ﻛس ﻧﯾﺎﺑد ﺑر دل اﯾﺷﺎن ظﻔر
ﮔر ﭼﮫ ﻧﺣو و ﻓﻘﮫ را ﺑﮕذاﺷﺗﻧد
ﺗﺎ ﻧﻘوش ھﺷت ﺟﻧت ﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﺑرﺗرﻧد از ﻋرش و ﻛرﺳﯽ و ﺧﻼ
ﺻد ﻧﺷﺎن دارﻧد و ،ﻣﺣو ﻣطﻠق اﻧد

ﺧﺎص ﺑﺳﭘﺎرﯾد و ﯾك آن ﺷﻣﺎ
ز آن ﯾﻛﯽ ﭼﯾﻧﯽ ﺳﺗد ،روﻣﯽ دﮔر
ﭘس ﺧزﯾﻧﮫ ﺑﺎز ﻛرد آن ارﺟﻣﻧد
ﭼﯾﻧﯾﺎن را راﺗﺑﮫ ﺑود از ﻋطﺎ
در ﺧور آﯾد ﻛﺎر را ،ﺟز دﻓﻊ زﻧﮓ
ھﻣﭼو ﮔردون ﺻﺎﻓﯽ و ﺳﺎده ﺷدﻧد
رﻧﮓ ﭼون اﺑر اﺳت و ،ﺑﯽ رﻧﮕﯽ َﻣﮭﯽ اﺳت

آن ز اﺧﺗر دان و ،ﻣﺎه و آﻓﺗﺎب
از ﭘﯽ ﺷﺎدی دُھُﻠﮭﺎ ﻣﯽ زدﻧد
ﻣﯽ رﺑود آن ﻋﻘل را و ﻓﮭم را
ﭘرده را ﺑﺎﻻ ﻛﺷﯾدﻧد از ﻣﯾﺎن
زد ﺑر اﯾن ﺻﺎﻓﯽ ﺷده دﯾوارھﺎ
دﯾده را از دﯾده ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺑود
ﻧﯽ ز ﺗﻛرار و ﻛﺗﺎب و ،ﻧﯽ ھﻧر
ﭘﺎك از آز و ﺣرص و ﺑﺧل و ﻛﯾﻧﮫ ھﺎ
از ﭘﯽ اظﮭﺎر آن ﻣﻌﻧﯽ ﺑﮑر
ﺻورت ﺑﯽ ﻣﻧﺗﮭﺎ را ﻗﺎﺑل اﺳت
ز آﯾﻧﮥ دل ﺗﺎﻓت ﺑر ﻣوﺳﯽ ز ﺟﯾب
ﻧﯽ ﺑﮫ ﻋرش و ﻓرش و درﯾﺎ و ﺳﻣك
آﯾﻧﮥ دل را ﻧﺑﺎﺷد ﺣد ،ﺑدان
ز آﻧﻛﮫ دل ﺑﺎ اوﺳت ،ﯾﺎ ﺧود اوﺳت دل
ﺟز ز دل ،ھم ﺑﺎ ﻋدد ،ھم ﺑﯽ ﻋدد
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ اﻧدر او
ھر دﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﺧوﺑﯽ ﺑﯽ درﻧﮓ
راﯾت ﻋﯾن اﻟﯾﻘﯾن اﻓراﺷﺗﻧد
ﺑر و ﺑﺣر آﺷﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد
ّ
ﻣﯽ ﻛﻧﻧد آن ﻗوم ﺑر وی رﯾﺷﺧﻧد
ﺑﯽ ﺻدف ﮔﺷﺗﻧد اﯾﺷﺎن ﭘر ﮔﮭر
ﻟﯾك ،ﻣﺣو و ﻓﻘر را ﺑرداﺷﺗﻧد
ﻟوح دﻟﺷﺎن را ﭘذﯾرا ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﺳﺎﻛﻧﺎن ﻣﻘﻌد ﺻدق ﺧدا
ﭼﮫ ﻧﺷﺎن؟ ﺑل ﻋﯾن دﯾدار ﺣق اﻧد
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ﺟواب او ﻛﮫ "اﺻﺑﺣت ﻣوﻣﻧﺎ ﺣﻘﺎ"
ﻛﯾف اﺻﺑﺣت؟ ای رﻓﯾق ﺑﺎ ﺻﻔﺎ
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺻﺑﺎﺣﯽ زﯾد را
166.1
ﻛو ﻧﺷﺎن از ﺑﺎغ اﯾﻣﺎن ﮔر ﺷﮑﻔت؟
ﮔﻔت :ﻋﺑدا ﻣوﻣﻧﺎ ،ﺑﺎز اوش ﮔﻔت
166.2
ﺷب ﻧﺧﻔﺗﺳﺗم ،ز ﻋﺷق و ﺳوزھﺎ
ﮔﻔت :ﺗﺷﻧﮫ ﺑوده ام ﻣن روزھﺎ
166.3
ﻛﮫ ز اِﺳﭘَر ﺑﮕذرد ،ﻧ ُوك ﺳﻧﺎن
ﺗﺎ ز روز و ﺷب ﮔذر ﻛردم ﭼﻧﺎن
166.4
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ﻛﮫ از آن ﺳو ،ﺟﻣﻠﮥ ﻣﻠت ﯾﻛﯽ ﺳت
ھﺳت ازل را و اﺑد را اﺗﺣﺎد
ﮔﻔت :از اﯾن ره ﻛو رھﺎوردی؟ ﺑﯾﺎر
ﮔﻔت :ﺧﻠﻘﺎن ﭼون ﺑﺑﯾﻧﻧد آﺳﻣﺎن
ھﺷت ﺟﻧت ،ھﻔت دوزخ ،ﭘﯾش ﻣن
ﯾك ﺑﮫ ﯾك ،واﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﺧﻠق را
ﻛﮫ ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻛﮫ و ،ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻛﯽ اﺳت
* روز زادن روم و زﻧﮓ و ھر ﮔروه
اﯾن زﻣﺎن ﭘﯾدا ﺷده ﺑر اﯾن ﮔروه
ﭘﯾش از اﯾن ،ھر ﭼﻧد ﺟﺎن ﭘر ﻋﯾب ﺑود
اﻟﺷﻘﯽ ﻣن ﺷﻘﯽ ﻓﯽ ﺑطن ام
ﺗن ﭼو ﻣﺎدر ،طﻔل ﺟﺎن را ﺣﺎﻣﻠﮫ
ﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎﻧﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻧﺗظر
زﻧﮕﯾﺎن ﮔوﯾﻧد :ﺧود از ﻣﺎﺳت او
ﭼون ﺑزاﯾد در ﺟﮭﺎن ﺟﺎن وﺟود
ﮔر ﺑود زﻧﮕﯽ ،ﺑرﻧدش زﻧﮕﯾﺎن
ﺗﺎ ﻧزاد او ،ﻣﺷﻛﻼت ﻋﺎﻟم اﺳت
ﺑود
او ﻣﮕر ﯾﻧظر ﺑﻧور ﷲ َ
اﺻل آب ﻧطﻔﮫ اﺳﭘﯾد اﺳت و َﺧوش
ﻣﯾدھد رﻧﮓ ،اﺣﺳن اﻟﺗﻘوﯾم را
ﺗﺑﯾض و ﺗﺳود ّ وﺟوه
ﯾوم
ّ
* ﻓﺎش ﮔردد ﮐﮫ ﺗو ﮐﺎھﯽ ﯾﺎ ﮐﮫ ﮐوه
در رﺣم ﭘﯾدا ﻧﮕردد ھﻧد و ﺗرك
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﺑﺎز ران

ﺻد ھزاران ﺳﺎل و ،ﯾك ﺳﺎﻋت ﯾﻛﯾﺳت
ﻋﻘل را ره ﻧﯾﺳت آن ﺳو ،ز اﻓﺗﻘﺎد
در ﺧور ﻓﮭم و ،ﻋﻘول اﯾن دﯾﺎر
ﻣن ﺑﺑﯾﻧم ﻋرش را ،ﺑﺎ ﻋرﺷﯾﺎن
ھﺳت ﭘﯾدا ،ھﻣﭼو ﺑت ،ﭘﯾش ﺷﻣن
ھﻣﭼو ﮔﻧدم ﻣن ز ﺟو ،در آﺳﯾﺎ
ﭘﯾش ﻣن ﭘﯾدا ،ﭼو ﻣﺎر و ﻣﺎھﯽ اﺳت
ﺗﺑﯾض و ﺗﺳود ّ وﺟوه
ﯾوم
ّ
از ﺣﺑش ﺑودﻧد ﯾﺎ از ﭼﯾن ،ﮔروه
در رﺣم ﺑود و ز ﺧﻠﻘﺎن ﻏﯾب ﺑود
ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺟﺳم ﯾﻌرف ﺣﺎﻟﮭم
ﻣرگ درد زادن اﺳت و ،زﻟزﻟﮫ
ﺗﺎ ﭼﮕوﻧﮫ زاﯾد اﯾن ﺟﺎن ﺑطر!
روﻣﯾﺎن ﮔوﯾﻧد :ﺑس زﯾﺑﺎﺳت او
ﭘس ﻧﻣﺎﻧد اﺧﺗﻼف ﺑﯾض و ﺳود
ور ﺑود روﻣﯽِ ،ﮐﺷﻧدش روﻣﯾﺎن
آن ﻛﮫ ﻧﺎزاده ﺷﻧﺎﺳد ،او ﻛم اﺳت
ﻛﺎﻧدرون ﭘوﺳت ،او را ره ﺑود
ﻟﯾك ﻋﻛس ﺟﺎن ،روﻣﯽ و ﺣﺑش
ﺗﺎ ﺑﮫ اﺳﻔل ﻣﯾﺑرد اﯾن ﻧﯾم را
ﺗرك و ھﻧدو ﺷﮭره ﮔردد زﯾن ﮔروه
ھﻧدوﺋﯽ ﯾﺎ ﺗرک ،ﭘﯾش ھر ﮔروه
ﭼون ﻛﮫ زاﯾد ،ﺑﯾﻧدش ،ﺧرد و ﺑزرگ
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﻧﯾم از ﻗطﺎر ﻛﺎروان

 .167ﺑﻘﯾﮫ ﺟواب ﮔﻔﺗن زﯾد رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ را ﮐﮫ اﺣوال ﺧﻠق ﺑر ﻣن ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت و
ھﻣﮫ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم
ﻓﺎش ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻋﯾﺎن ،از ﻣرد و زن
ﺟﻣﻠﮫ را ﭼون روز رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣن
167.1
ﻟب ﮔزﯾدش ﻣﺻطﻔﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻛﮫ ﺑس
ھﯾن ﺑﮕوﯾم؟ ﯾﺎ ﻓرو ﺑﻧدم ﻧﻔس
167.2
در ﺟﮭﺎن ﭘﯾدا ﻛﻧم اﻣروز ﻧﺷر؟
ﯾﺎ رﺳول ﷲ ﺑﮕوﯾم ﺳر َﺣﺷر؟
167.3
ﺗﺎ ﭼو ﺧورﺷﯾدی ﺑﺗﺎﺑد ،ﮔوھرم
ِھل ﻣرا ،ﺗﺎ ﭘرده ھﺎ را ﺑر درم
167.4
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾم ،ﻧﺧل را و ،ﺑﯾد را
ﺗﺎ ﻛﺳوف آﯾد ز ﻣن ،ﺧورﺷﯾد را
167.5
ﻧﻘد را و ،ﻧﻘد ﻗﻠب آﻣﯾز را
وا ﻧﻣﺎﯾم راز رﺳﺗﺎﺧﯾز را
167.6
واﻧﻣﺎﯾم رﻧﮓ ﻛﻔر و رﻧﮓ آل
دﺳﺗﮭﺎ ﺑﺑرﯾده اﺻﺣﺎب ﺷﻣﺎل
167.7
در ﺿﯾﺎی ﻣﺎه ﺑﯽ ﺧﺳف و ِﻣﺣﺎق
واﮔﺷﺎﯾم ھﻔت ﺳوراخ ﻧﻔﺎق
167.8
ﺑﺷﻧواﻧم طﺑل و ﻛوس اﻧﺑﯾﺎ
واﻧﻣﺎﯾم ﻣن ﭘَﻼس اﺷﻘﯾﺎ
167.9
ﭘﯾش ﭼﺷم ﻛﺎﻓران آرم ﻋﯾﺎن
 167.10دوزخ و ﺟﻧﺎت و ﺑرزخ در ﻣﯾﺎن
ﻛﺂب ﺑر روﺷﺎن زﻧد ﺑﺎﻧﮕش ﺑﮫ ﮔوش
 167.11واﻧﻣﺎﯾم ﺣوض ﻛوﺛر را ﺑﮫ ﺟوش
ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ،اﯾن دم ﻧﻣﺎﯾم ﻣن ﻋﯾﺎن
 167.12و آن ﻛﺳﺎن ﻛﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﺑر ِﮔردش دوان
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* واﻧﮑﮫ ﺗﺷﻧﮫ ِﮔرد ﮐوﺛر ﻣﯾدوﻧد
* واﻧﮑﺳﺎن ﮐﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﮔردش ﻣﯾزﯾﻧد
ﻣﯽ ﺑﺳﺎﯾد دوﺷﺷﺎن ﺑر دوش ﻣن
اھل ﺟﻧت ،ﭘﯾش ﭼﺷﻣم ز اﺧﺗﯾﺎر
دﺳت ھﻣدﯾﮕر زﯾﺎرت ﻣﯾﻛﻧﻧد
ﻛر ﺷد اﯾن ﮔوﺷم ز ﺑﺎﻧﮓ آه آه
اﯾن اﺷﺎرﺗﮭﺎﺳت ﮔوﯾم از ﻧﻐول
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕﻔت ﺳر ﻣﺳت و ﺧراب
ﮔﻔت :ھﯾن در ﻛش ﻛﮫ اﺳﺑت ﮔرم ﺷد
آﯾﻧﮫ ﺗو َﺟﺳت ﺑﯾرون از ﻏﻼف
آﯾﻧﮫ و ﻣﯾزان ﻛﺟﺎ ﺑﻧدد ﻧﻔس؟
آﯾﻧﮫ و ﻣﯾزان ﻣﺣﻛﮭﺎ ،ای ﺳﻧﯽ
ﻛز ﺑرای ﻣن ﺑﭘوﺷﺎن راﺳﺗﯽ
اوت ﮔوﯾد رﯾش و ﺳﺑﻠت ﺑر ﻣﺧﻧد
ﭼون ﺧدا ﻣﺎ را ﺑرای آن ﻓراﺧت
اﯾن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﭼﮫ ارزﯾم ای ﺟوان؟
ﻟﯾك در ﻛش در ﺑﻐل آﯾﯾﻧﮫ را
ﮔﻔت :آﺧر ھﯾﭻ ﮔﻧﺟد در ﺑﻐل؟
ھم دﻏل را ،ھم ﺑﻐل را ﺑر درد
ﮔﻔت ﯾك اﺻﺑﻊ ﭼو ﺑر ﭼﺷﻣﯽ ﻧﮭﯽ
ﯾك ﺳر اﻧﮕﺷت ،ﭘرده ﻣﺎه ﺷد
ﺗﺎ ﺑﭘوﺷﺎﻧد ﺟﮭﺎن را ﻧﻘطﮫ ای
ﻟب ﺑﺑﻧد و ﻏور درﯾﺎﯾﯽ ﻧﮕر
ھﻣﭼو ﭼﺷﻣﮥ زﻧﺟﺑﯾل و ﺳﻠﺳﺑﯾل
ﭼﺎر ﺟوی ﺟﻧت اﻧدر ﺣﻛم ﻣﺎﺳت
ھر ﻛﺟﺎ ﺧواھﯾم دارﯾﻣش روان
ھﻣﭼو اﯾن دو ﭼﺷﻣﮥ ﭼﺷم روان
ﮔر ﺑﺧواھد ،رﻓت ﺳوی زھر و ﻣﺎر
ﮔر ﺑﺧواھد ،ﺳوی ﻣﺣﺳوﺳﺎت رﻓت
ﮔر ﺑﺧواھد ،ﺳوی ﻛﻠﯾﺎت راﻧد
ھﻣﭼﻧﯾن ھر ﭘﻧﺞ ﺣس ﭼون ﻧﺎﯾزه
ھر طرف ﻛﮫ دل اﺷﺎرت ﻛردﺷﺎن
دﺳت و ﭘﺎ در اﻣر دل اﻧدر ﻣﻼ
دل ﺑﺧواھد ،ﭘﺎ در آﯾد زو ﺑﮫ رﻗص
دل ﺑﺧواھد ،دﺳت آﯾد در ﺣﺳﺎب
دﺳت در دﺳت ﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت
ﮔر ﺑﺧواھد ،ﺑر ﻋدو ﻣﺎری ﺷود
ور ﺑﺧواھد ،ﻛﻔﭼﮫ ای در ﺧوردﻧﯽ
دل ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑدﯾﺷﺎن ،ای ﻋﺟب

ﯾﮏ ﺑﯾﮏ را ﻧﺎم ﮔوﯾم ﮐﮫ ﮐﯾﻧد
ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ را واﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ ﮐﯾﻧد
ﻧﻌره ھﺎﺷﺎن ﻣﯾرﺳد در ﮔوش ﻣن
در ﻛﺷﯾده ﯾﻛدﮔر را در ﻛﻧﺎر
از ﻟﺑﺎن ھم ،ﺑوﺳﮫ ﻏﺎرت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد
از ﺣﻧﯾن و ﻧﻌره واﺣﺳرﺗﺎه
ﻟﯾك ﻣﯽ ﺗرﺳم ز آزار رﺳول
داد ﭘﯾﻐﻣﺑر ﮔرﯾﺑﺎﻧش ﺑﮫ ﺗﺎب
ﻋﻛس ﺣق ﻻ ﯾ ْﺳﺗ َْﺣﯾﯽ زد ،ﺷرم ﺷد
آﯾﻧﮫ و ﻣﯾزان ﻛﺟﺎ ﮔوﯾد ﺧﻼف؟
ﺑﮭر آزار و ﺣﯾﺎی ھﯾﭻ ﻛس
ﮔر دو ﺻد ﺳﺎﻟش ﺗو ﺧدﻣﺗﮭﺎ ﻛﻧﯽ
ﺑل ﻓزون ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﻧﻣﺎ ﻛﺎﺳﺗﯽ
آﯾﻧﮫ و ﻣﯾزان و آن ﮔﮫ رﯾو و ﺑﻧد
ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ،ﺑﺗوان ﺣﻘﯾﻘت را ﺷﻧﺎﺧت
ﻛﯽ ﺷوﯾم آﯾﯾن روی ﻧﯾﻛوان
ﮔر ﺗﺟﻠﯽ ﻛرد ﺳﯾﻧﺎ ﺳﯾﻧﮫ را
آﻓﺗﺎب ﺣق و ﺧورﺷﯾد ازل؟
ﻧﯽ ﺟﻧون ﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﺷش ﻧﯽ ﺧرد
ﺑﯾﻧﯽ از ﺧورﺷﯾد ﻋﺎﻟم را ﺗﮭﯽ
وﯾن ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺗری ،ﷲ ﺷد
ﻣﮭر ﮔردد ﻣﻧﻛﺳف از ﺳﻘطﮫ ای
ﺑﺣر را ﺣق ﻛرد ﻣﺣﻛوم ﺑﺷر
ھﺳت در ﺣﻛم ﺑﮭﺷﺗﯽ ﺟﻠﯾل
اﯾن ﻧﮫ زور ﻣﺎ ،ز ﻓرﻣﺎن ﺧداﺳت
ھﻣﭼو ِﺳﺣر ،اﻧدر ﻣراد ﺳﺎﺣران
ھﺳت در ﺣﻛم دل و ﻓرﻣﺎن ﺟﺎن
ور ﺑﺧواھد ،رﻓت ﺳوی اﻋﺗﺑﺎر
ور ﺑﺧواھد ،ﺳوی ﻣﻠﺑوﺳﺎت رﻓت
ور ﺑﺧواھد ،ﺣﺑس ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺎﻧد
ﺑر ﻣرا ِد اﻣر دل ﺷد ﺟﺎﯾزه
ﻣﯾدود ھر ﭘﻧﺞ ﺣس داﻣن ﻛﺷﺎن
ھﻣﭼو اﻧدر دﺳت ﻣوﺳﯽ آن ﻋﺻﺎ
ﯾﺎ ﮔرﯾزد ﺳوی اﻓزوﻧﯽ ز ﻧﻘص
ﺑﺎ اﺻﺎﺑﻊ ،ﺗﺎ ﻧوﯾﺳد او ﻛﺗﺎب
او درون ﺗن ،ﺑرون ﺑﻧﺷﺎﻧده اﺳت
ور ﺑﺧواھد ،ﺑر وﻟﯽ ﯾﺎری ﺷود
ور ﺑﺧواھد ،ھﻣﭼو ﮔرز ده ﻣﻧﯽ
طرﻓﮫ وﺻﻠت طرﻓﮫ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺳﺑب
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دل ﻣﮕر ﻣﮭر ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت؟
ﭘﻧﺞ ﺣﺳﯽ از ﺑرون ﻣﺄﺳور اوﺳت
ده ﺣس اﺳت و ھﻔت اﻧدام و دﮔر
ﭼون ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯽ دﻻ در ﻣﮭﺗری
ﮔر در اﯾن ﻣﻠﻛت ﺑری ﺑﺎﺷﯽ ز رﯾو )ﺣﯾﻠﮫ(
ﺑﻌد از آن ﻋﺎﻟم ﺑﮕﯾرد اﺳم ﺗو
ور ز دﺳﺗت دﯾو ﺧﺎﺗم را ﺑﺑرد
ﺑﻌد از آن "ﯾﺎ ﺣﺳرﺗﺎ" ﺷد ﻟﻠﻌﺑﺎد
* ور ﺗو دﯾو ﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﻧﮑری
ﻣﻛر ﺧود را ﮔر ﺗو اﻧﻛﺎر آوری
* اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ﭼون ﮐﻧم؟

ﻛﮫ ﻣﮭﺎر ﭘﻧﺞ ﺣس ﺑر ﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﭘﻧﺞ ﺣﺳﯽ از درون ﻣﺄﻣور اوﺳت
آﻧﭼﮫ اﻧدر ﮔﻔت ﻧﺎﯾد ،ﻣﯽ ﺷﻣر
ﺑر ﭘری و دﯾو زن اﻧﮕﺷﺗری
ﺧﺎﺗم از دﺳت ﺗو ﻧﺳﺗﺎﻧد ،ﺳﮫ دﯾو
دو ﺟﮭﺎن ﻣﺣﻛوم ﺗو ،ﭼون ﺟﺳم ﺗو
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻓوت ﺷد ،ﺑﺧﺗت ﺑﻣرد
ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺗوم ﺗﺎ "ﯾوم اﻟﺗﻧﺎد"
ﭼون روی آﻧﺟﺎ ﺗو روﺷن ﺑﻧﮕری
از ﺗرازو و آﯾﻧﮫ ﻛﯽ ﺟﺎن ﺑری؟
ﺑﻌد از اﯾن ﺑر ﻗﺻﮫ ﻟﻘﻣﺎن ﺗﻧم

 .168ﻣﺗﮭم ﻛردن ﻏﻼﻣﺎن و ﺧواﺟﮫ ﺗﺎﺷﺎن ﻣر ﻟﻘﻣﺎن را ﻛﮫ آن ﻣﯾوه ھﺎی ﺗروﻧده ﻛﮫ ﻣﯽ آوردﯾم او ﺧورده
اﺳت
در ﻣﯾﺎن ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﺧوار ﺗن
ﺑود ﻟﻘﻣﺎن ﭘﯾش ﺧواﺟﮫ ﺧوﯾﺷﺗن
168.1
ﺗﺎ ﻛﮫ ﻣﯾوه آﯾدش ﺑﮭر ﻓراغ
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎد او ﻏﻼﻣﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎغ
168.2
ﭘ ُر ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﺗﯾره ﺻورت ،ھﻣﭼو ﻟﯾل
ﺑود ﻟﻘﻣﺎن در ﻏﻼﻣﺎن ﭼون طﻔﯾل
168.3
ﺧوش ﺑﺧوردﻧد از ﻧﮭﯾب طﻣﻊ را
آن ﻏﻼﻣﺎن ﻣﯾوه ھﺎی ﺟﻣﻊ را
168.4
ﺧواﺟﮫ ﺑر ﻟﻘﻣﺎن ﺗرش ﮔﺷت و ﮔران
ﺧواﺟﮫ را ﮔﻔﺗﻧد ،ﻟﻘﻣﺎن ﺧورد آن
168.5
در ﻋﺗﺎب ﺧواﺟﮫ اش ﺑﮕﺷﺎد ﻟب
ﭼون ﺗﻔﺣص ﻛرد ﻟﻘﻣﺎن از ﺳﺑب
168.6
ﺑﻧده ﺧﺎﺋن ﻧﺑﺎﺷد ﻣرﺗﺟﯽ
ﮔﻔت ﻟﻘﻣﺎن ﺳﯾدا ،ﭘﯾش ﺧدا
168.7
ﺷرﺑت ﮔرم آب ده ﺑﮭر ﻧﻣﺎ
* اﻣﺗﺣﺎن را ﮐﺎر ﻓرﻣﺎ ای ﮐﯾﺎ
168.8
ﺳﯾرﻣﺎن در ده ﺗو از آب ﺣﻣﯾم
اﻣﺗﺣﺎن ﻛن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺎ را ای ﻛرﯾم
168.9
ﺗو ﺳواره ،ﻣﺎ ﭘﯾﺎده ،ﺑر دوان
 168.10ﺑﻌد از آن ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺻﺣرای ﻛﻼن
ﺻﻧﻌﮭﺎی ﻛﺎﺷف اﻻﺳرار را
 168.11آن ﮔﮭﺎن ﺑﻧﮕر ﺗو ﺑد ﻛردار را
ﻣر ﻏﻼﻣﺎن را و ﺧوردﻧد آن ز ﺑﯾم
 168.12ﮔﺷت ﺧواﺟﮫ ﺳﺎﻗﯽ از آب ﺣﻣﯾم
ﻣﯽ دوﯾدﻧدی ﻣﯾﺎن ﻛﺷﺗﮭﺎ
 168.13ﺑﻌد از آن ﻣﯾراﻧدﺷﺎن در دﺷﺗﮭﺎ
آب ﻣﯽ آورد ز ﯾﺷﺎن ﻣﯾوه ھﺎ
 168.14ﻗﯽ در اﻓﺗﺎدﻧد اﯾﺷﺎن از ﻋﻧﺎ
ﻣﯽ درآﻣد از دروﻧش آب ﺻﺎف
 168.15ﭼون ﻛﮫ ﻟﻘﻣﺎن را در آﻣد ﻗﯽ ز ﻧﺎف
ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﻛﻣت رب اﻟوﺟود؟
 168.16ﺣﻛﻣت ﻟﻘﻣﺎن ﭼو ﺗﺎﻧد اﯾن ﻧﻣود
ﺑﺎن ﻣﻧﻛم ﻛﺎﻣن ﻻ ﯾﺷﺗﮭﯽ
ﺳرا ِﺋ ُر ﻛﻠﮭﺎ
168.17
ْﯾو َم ﺗ ُ ْﺑﻠَﯽ ،اﻟ ﱠ
ﺟﻣﻠﺔ اﻷﺳﺗﺎر ﻣﻣﺎ أﻓظﻌت
 168.18ﭼون ﺳُﻘُوا ﻣﺎ ًء َﺣ ِﻣﯾﻣﺎ ً ﻗطﻌت
ﻛﮫ ﺣﺟر را ﻧﺎر ﺑﺎﺷد اﻣﺗﺣﺎن
 168.19ﻧﺎر از آن آﻣد ﻋذاب ﻛﺎﻓران
ﭘﻧد ﮔﻔﺗﯾم و ،ﻧﻣﯽ ﭘذرﻓت ﭘﻧد
 168.20آن دل ﭼون ﺳﻧﮓ را ﺗﺎ ﭼﻧد ﭼﻧد
ﻣر ﺳر ﺧر را ﺳزد دﻧدان ﺳﮓ
 168.21رﯾش ﺑد را داروی ﺑد ﯾﺎﻓت رگ
زﺷت را ھم زﺷت ﺟﻔت و ﺑﺎﺑت اﺳت
 168.22اﻟﺧﺑﯾﺛﺎت اﻟﺧﺑﯾﺛﯾن ﺣﻛﻣت اﺳت
ﻣﺣو و ھم رﻧﮓ ﺻﻔﺎت ﺟﻔت ﺷو
 168.23ﭘس ﺗو ھر ﺟﻔﺗﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ،ﺑرو
ﻣﺣو او ﺑﺎش و ﺻﻔﺎﺗش را ﭘذﯾر
 168.24ﻧور ﺧواھﯽ ،ﻣﺳﺗﻌد ﺷو ،ﻧور ﮔﯾر
ﺳر ﻣﻛش از دوﺳتَ ،و ا ْﺳ ُﺟ ْد َو اﻗﺗرب
 168.25ور رھﯽ ﺧواھﯽ ازﯾن ﺳﺟن َﺧرب

ﺳر ﺑﻧﮫ ،وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب
ﺑر ﺑراق ﻧﺎطﻘﮫ ﺑر ﺑﻧد ﻗﯾد

168.26
168.27

* ﺳرﮐﺷﺎﻧرا ﺑﯾن ﺳراﺳر در ﻋذاب
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ،ﺧﯾز زﯾد

169.1
169.2
169.3
169.4
169.5
169.6
169.7
169.8
169.9
169.10

 .169ﺑﻘﯾﮫ ﺣﮑﺎﯾت زﯾد ﺑﺎ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ و ﺟواب او ﺑﮫ آﻧﺣﺿرت
ﻣﯾدراﻧد ﭘرده ھﺎی ﻏﯾب را
ﻧﺎطﻘﮫ ﭼون ﻓﺎﺿﺢ آﻣد ﻋﯾب را
اﯾن دھل زن را ﺑران ،ﺑرﺑﻧد راه
ﻏﯾب ﻣطﻠوب ﺣق آﻣد ﭼﻧد ﮔﺎه
ھر ﻛس از ﭘﻧدار ﺧود ﻣﺳرور ﺑﮫ
ﺗك ﻣران ،در ﻛش ﻋﻧﺎن ،ﻣﺳﺗور ﺑﮫ
زﯾن ﻋﺑﺎدت ھم ،ﻧﮕرداﻧﻧد رو
ﺣق ھﻣﯽ ﺧواھد ﻛﮫ ﻧوﻣﯾدان او
ﻣﺷﺗﻐل ﮔﺷﺗﮫ ﺑﮫ طﺎﻋﺗﮭﺎی او
* ھم ﻣﺷرف در ﻋﺑﺎدﺗﮭﺎی او
ﭼﻧد روزی در رﻛﺎﺑش ﻣﯾدوﻧد
ﻣﺷرف ﻣﯾﺷوﻧد
ھم ﺑﮫ اوﻣﯾدی
ّ
ﺑر ﺑد و ﻧﯾك ،از ﻋﻣوم ﻣرﺣﻣﮫ
ﺧواھد آن رﺣﻣت ،ﺑﺗﺎﺑد ﺑر ھﻣﮫ
ﺑﺎ َرﺟﺎ و ﺧوف ﺑﺎﺷﻧد و ﺣذﯾر
ﺣق ھﻣﯽ ﺧواھد ﻛﮫ ھر ﻣﯾر و اﺳﯾر
ﺗﺎ ﭘس ِ اﯾن ﭘرده ،ﭘرورده ﺷود
اﯾن َرﺟﺎ و ﺧوف در ﭘرده ﺑود
ﻓری ﺑر ﻣﻼ
ﭼون درﯾدی ﭘرده ،ﻛو ﺧوف و رﺟﺎ؟
ﻛر و ّ
ﻏﯾب را ﺷدّ ،
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 .170ﺣﮑﺎﯾت ﻣﺎھﯽ ﮔﯾر و ﻣرد ﺟوان و ﮔﻣﺎن او ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﮔﯾر ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﺳت
ﻛﮫ ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت ﻣﺎھﯽ ﮔﯾر ﻣﺎ
ﺑر ﻟب ﺟو ﺑرد ظﻧﯽ ﯾك ﻓﺗﺎ
ورﻧﮫ ،ﺳﯾﻣﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾش ﭼﯾﺳت؟
ﮔر وﯾﺳت اﯾن از ﭼﮫ ﻓرد اﺳت و ﺧﻔﯾﺳت؟
ﺗﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﮔﺷت ﺷﺎه ﻣﺳﺗﻘل
اﻧدر اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺑود او دو دل
ﺗﯾﻎ ﺑﺧﺗش ﺧون آن ﺷﯾطﺎن ﺑرﯾﺧت
دﯾو رﻓت از ﺗﺧت و ﻣﻠك او ،ﮔرﯾﺧت
ﺟﻣﻊ آﻣد ﻟﺷﻛر دﯾو و ﭘری
ﻛرد در اﻧﮕﺷت ﺧود اﻧﮕﺷﺗری
در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن آﻧﻛﮫ ﺑُد ﺻﺎﺣب ﺧﯾﺎل
آﻣدﻧد از ﺑﮭر ﻧظﺎره رﺟﺎل
ﺗﺣری ﯾك ﺳری
ﭼون در اﻧﮕﺷﺗش ﺑدﯾد اﻧﮕﺷﺗری
رﻓت اﻧدﯾﺷﮫ و ّ
اﯾن ﺗﺣری ،از ﭘﯽ ﻧﺎدﯾده اﺳت
وھم آﻧﮕﺎه اﺳت ،ﻛو ﭘوﺷﯾده اﺳت
ﭼوﻧﻛﮫ ﺣﺎﺿر ﺷد ،ﺧﯾﺎل او ﺑرﻓت
ﺷد ﺧﯾﺎل ﻏﺎﺋب ،اﻧدر ﺳﯾﻧﮫ زﻓت
ھم زﻣﯾن ﺗﺎر ﺑﯽ ﺑﺎﻟﯾده ﻧﯾﺳت
ﮔر ﺳﻣﺎی ﻧور ﺑﯽ ﺑﺎرﯾدﻧﯽ ﺳت
ﻣﯾرھﺎﻧد ﺟﺎﻧﮭﺎ را از ﺧﯾﺎل
ﮔرﭼﮫ ھﺳت اظﮭﺎر ﮐردن ھم ﮐﻣﺎل
زآن ﺑﺑﺳﺗم روزن ﻓﺎﻧﯽ ﺳرا
ب )ﺑﻘره ،(٣:ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣرا
ﯾؤْ ِﻣﻧ ُ َ
ون ِﺑ ْﺎﻟﻐَﯾ ِ
ﻧﯾﮏ دان و ﺑﮕذر ،از ﺗردﯾد و رﯾب
ﻟﯾﮏ ﯾﮏ درﺻد ﺑود اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻏﯾب
ﭼون ﺑﮕوﯾم :ھل ﺗری ﻓﯾﮭﺎ ﻓطور؟ )اﻟﻣﻠﮏ(٣ :
ﭼون ﺷﻛﺎﻓم آﺳﻣﺎن را در ظﮭور؟
ھر ﻛﺳﯽ رو ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﯽ آورﻧد
ﺗﺎ در اﯾن ظﻠﻣت ﺗﺣری ﮔﺳﺗرﻧد
ﺷﺣﻧﮫ را دزد آورد ﺑر دارھﺎ
ﻣدﺗﯽ ﻣﻌﻛوس ﺑﺎﺷد ﻛﺎرھﺎ
ﺑﻧدۀ ﺑﻧدۀ ﺧود آﯾد ﻣدﺗﯽ
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺑس ﺳﻠطﺎن و ﻋﺎﻟﯽ ھﻣﺗﯽ
ﺣﻔظ ﻏﯾب ،آﯾد در اﺳﺗﺑﻌﺎد َﺧوش
ﺑﻧدﮔﯽ ،در ﻏﯾب آﯾد ﺧوب و ﮐش
ﺗﺎ ﻛﮫ در ﻏﯾﺑت ﺑود ،او ﺷرم رو
ﻛو ﻛﮫ ،ﻣدح ﺷﺎه ﮔوﯾد ﭘﯾش او؟
دور از ﺳﻠطﺎن و ،ﺳﺎﯾﮫ ﺳﻠطﻧت
ﻗﻠﻌﮫ داری ،ﻛز ﻛﻧﺎر ﻣﻣﻠﻛت
ﻗﻠﻌﮫ ﻧﻔروﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺎل ﺑﯽ ﻛران
ﭘﺎس دارد ﻗﻠﻌﮫ را از دﺷﻣﻧﺎن
ھﻣﭼو ﺣﺎﺿر ،او ﻧﮕﮫ دارد وﻓﺎ
ﻏﺎﯾب از ﺷﮫ ،در ﻛﻧﺎر ﺛﻐرھﺎ )ﻣرزھﺎ(
ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺣﺎﺿرﻧد و ،ﺟﺎن ﻓﺷﺎن
ﻧزد ﺷﮫ ،ﺑﮭﺗر ﺑود از دﯾﮕران
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ﭘس ﺑﮫ ﻏﯾﺑت ،ﻧﯾم ذره ﺣﻔظ ﻛﺎر
طﺎﻋت و اﯾﻣﺎن ،ﻛﻧون ﻣﺣﻣود ﺷد
ﭼوﻧﻛﮫ ﻏﯾب و ﻏﺎﯾب و رو ﭘوش ﺑﮫ
ای ﺑرادر دﺳت وا دار از ﺳ ُﺧن
ﺑس ﺑود ﺧورﺷﯾد را روﯾش ﮔواه
ﻧﮫ ﺑﮕوﯾم ﭼون ﻗرﯾن ﺷد ﺑر ﺑﯾﺎن
ﯾﺷﮭد ﷲ و اﻟﻣﻠك و اھل اﻟﻌﻠوم
ﺑود ﻣﻠك؟
ﭼون ﮔواھﯽ داد ﺣق ،ﻛﮫ َ
زآﻧﻛﮫ ﺷﻌﺷﺎع ﺣﺿور آﻓﺗﺎب
ﭼون ﺧﻔﺎﺷﯽ ،ﻛو ﺗف ﺧورﺷﯾد را
ﭘس ﻣﻼﯾك را ،ﭼو ﻣﺎھﺎن ،ﺑﺎزدان
ﻛﺎﯾن ﺿﯾﺎ ،ﻣﺎ ز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﯾﺎﻓﺗﯾم
ﭼون ﻣﮫ ﻧو ،ﯾﺎ ﺳﮫ روزه ،ﯾﺎ ﻛﮫ ﺑدر
ز اﺟﻧﺣﮫ ﻧور ﺛﻼث او رﺑﺎع
ھﻣﭼو ﭘرھﺎی ﻋﻘول اﻧﺳﯾﺎن
ﭘس ﻗرﯾن ھر ﺑﺷر در ﻧﯾك و ﺑد
ﭼﺷم اﻋﻣش ،ﻧور ﺧور ،ﭼون ﺑر ﻧﺗﺎﻓت

ﺑﮫ ﻛﮫ اﻧدر ﺣﺎﺿری ،زآن ﺻد ھزار
ﺑﻌد ﻣرگ ،اﻧدر ﻋﯾﺎن ،ﻣردود ﺷد
ﭘس دھﺎن ﺑرﺑﺳﺗﮫ ،ﻟب ﺧﺎﻣوش ﺑﮫ
ﺧود ﺧدا ﭘﯾدا ﻛﻧد ﻋﻠم ﻟد ُن
أَی ﺷﯽ ء أﻋظم اﻟﺷﺎھد إﻟﮫ
ھم ﺧدا و ھم ﻣﻠك ھم ﻋﺎﻟﻣﺎن
إﻧﮫ ﻻ رب إﻻ ﻣن ﯾدوم
ﺗﺎ ﺷود اﻧدر ﮔواھﯽ ﻣﺷﺗرك
ﺑر ﻧﺗﺎﺑد ﭼﺷم و دﻟﮭﺎی ﺧراب
ﺑر ﻧﺗﺎﺑد ﺑﮕﺳﻠد اوﻣﯾد را
ﺟﻠوه ﮔر ﺧورﺷﯾد را ﺑر آﺳﻣﺎن
ﭼون ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﺑر ﺿﻌﯾﻔﺎن ﺗﺎﻓﺗﯾم
ﻣرﺗﺑﮫٔ ھر ﯾك ﻣﻠك ،در ﻧور ،ﻗدر
ﺑر ﻣراﺗب ھر ﻣﻠك را آن ﺷﻌﺎع
ﻛﮫ ﺑﺳﯽ ﻓرﻗﺳﺗﺷﺎن ،اﻧدر ﻣﯾﺎن
آن ﻣﻠك ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻧدش ﺑود
اﺧﺗر او را ﺷﻣﻊ ﺷد ،ﺗﺎ ره ﺑﯾﺎﻓت

 .171ﮔﻔﺗن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﮫ ﻣر زﯾد را ﻛﮫ اﯾن ﺳ ّر را ﻓﺎش ﺗر از اﯾن ﻣﮑن
رھروان را ﺷﻣﻊ و ،ﺷﯾطﺎن را رﺟوم
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻛﮫ اﺻﺣﺎﺑﯽ ﻧﺟوم
ﻛﮫ ﮔرﻓﺗﯽ ز آﻓﺗﺎب ﭼرخ ،ﻧور
ھر ﻛﺳﯽ را ﮔر ﺑُدی آن ﭼﺷم و زور
ﻛﮫ ﺑود ﺑر ﻧور ﺧورﺷﯾد ،او دﻟﯾل
ﻛﯽ ﺳﺗﺎره ﺣﺎﺟت اﺳﺗﯽ؟ ای ذﻟﯾل
ﮐﮫ ﺑود ﺑر آﻓﺗﺎب ﺣق ﺷﮭود
ھﯾﭻ ﻣﺎه و اﺧﺗری ﺣﺎﺟت ﻧﺑود
ﻣن ﺑﺷر ﺑودم وﻟﯽ "ﯾوﺣﯽ اﻟﯽ"
ﯽ
ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﮫ اﺑر و ﺧﺎك و ﻓ ّ
وﺣﯽ ﺧورﺷﯾدم ﭼﻧﯾن ﻧوری ﺑداد
ﭼون ﺷﻣﺎ ،ﺗﺎرﯾك ﺑودم ،از ﻧﮭﺎد
ﻧور دارم ،ﺑﮭر ظﻠﻣﺎت ﻧﻔوس
ﺷﻣوس )ﺧورﺷﯾدھﺎ(
ظﻠﻣﺗﯽ دارم ،ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﺎ َ
ﻛﮫ ،ﻧﮫ ﻣرد آﻓﺗﺎب اﻧوری
ز آن ﺿﻌﯾﻔم ،ﺗﺎ ﺗو ﺗﺎﺑﯽ آوری
ﺗﺎ ﺳوی رﻧﺞ ﺟﮕر ،ره ﯾﺎﻓﺗم
ھﻣﭼو ﺷﮭد و ﺳرﻛﮫ ،در ھم ﺑﺎﻓﺗم
ﺳرﻛﮫ را ﺑﮕذار و ﻣﯾﺧور اﻧﮕﺑﯾن
ﭼون ز ﻋﻠت وارھﯾدی ،ای رھﯾن
اﻟر ْﺣﻣ ُن َﻋﻠَﯽ ْاﻟﻌَ ْر ِش اﺳﺗوی
ﺗﺧت دل ﻣﻌﻣور ﺷد ،ﭘﺎك از ھوا
ﺑر وی ﱠ
ﺣق ﻛﻧد ،ﭼون ﯾﺎﻓت دل اﯾن راﺑطﮫ
ﺣﻛم ﺑر دل ﺑﻌد از اﯾن ﺑﯽ واﺳطﮫ
ﺗﺎ دھم ﭘﻧدش ﻛﮫ رﺳواﯾﯽ ﻣﺟو
اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد زﯾد ﻛو
ﭼون ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯾرﺳد اظﮭﺎر را
ﻧﯾﺳت ﺣﮑﻣت ،ﮔﻔﺗن ،اﯾن اﺳرار را
َﺟﺳت از ﺻف ﻧﻌﺎل و ،ﻧﻌل رﯾﺧت
زﯾد را اﻛﻧون ﻧﯾﺎﺑﯽ ،ﻛو ﮔرﯾﺧت
ھﻣﭼو اﺧﺗر ،ﻛﮫ ﺑر او ﺧورﺷﯾد ﺗﺎﻓت
ﺗو ﻛﮫ ﺑﺎﺷﯽ؟ زﯾد ھم ﺧود را ﻧﯾﺎﻓت
ﻧﯽ ﻛﮭﯽ ﯾﺎﺑﯽ ،ﻧﮫ راه ﻛﮭﻛﺷﺎن
ﻧﯽ از او ﻧﻘﺷﯽ ﺑﯾﺎﺑﯽ ،ﻧﯽ ﻧﺷﺎن
ﻣﺣو ﻧور داﻧش ﺳﻠطﺎن ﻣﺎ
ﺷد ﺣواس و ﻧطق ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ
ﻣوج در ﻣوج ﻟَدَﯾﻧﺎ ﻣﺣﺿرون
ﺣﺳﮭﺎ و ﻋﻘﻠﮭﺎﺷﺎن در درون
اﻧﺟم ﭘﻧﮭﺎن ﺷده ﺑر ﻛﺎر ﺷد
ﭼون ﺑﯾﺎﻣد ﺷﺎم و وﻗت ﺑﺎر ﺷد
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* ﺧﻠق ﻋﺎﻟم ﺟﻣﻠﮕﯽ ﺑﯾﮭش ﺷوﻧد
* ﺻﺑﺢ ﭼون دم زدَ ،ﻋﻠم ﺑرداﺷت ﺧور
ﺑﯾﮭﺷﺎن را وادھد ﺣق ھوﺷﮭﺎ
ﭘﺎی ﻛوﺑﺎن ،دﺳت اﻓﺷﺎن ،در ﺛﻧﺎ
آن ﺟﻠود و ،آن ﻋظﺎم رﯾﺧﺗﮫ
ﺣﻣﻠﮫ آرﻧد از ﻋدم ﺳوی وﺟود
ﺳر ﭼﮫ ﻣﯽ ﭘﯾﭼﯽ؟ ﻛﻧون ﻧﺎدﯾده ای
در ﻋدم اﻓﺷرده ﺑودی ﭘﺎی ﺧوﯾش
ﻣﯽ ﻧﺑﯾﻧﯽ ﺻﻧﻊ رﺑﺎﻧﯾت را
ﺗﺎ ﻛﺷﯾدت اﻧدر اﯾن اﻧواع ﺣﺎل
آن ﻋدم او را ھﻣﺎره ﺑﻧده اﺳت
ﻔﺎن ﻛﺎﻟﺟواب
دﯾو ﻣﯽ ﺳﺎزد ِﺟ ٍ
ﺧوﯾش را ﺑﯾن ،ﭼون ھﻣﯽ ﻟرزی ز ﺑﯾم؟
ور ﺗو دﺳت اﻧدر ﻣﻧﺎﺻب ﻣﯾزﻧﯽ
ھر ﭼﮫ ﺟز ﻋﺷق ﺧدای اﺣﺳن اﺳت
ﭼﯾﺳت ﺟﺎن ﻛﻧدن؟ ﺳوی ﻣرگ آﻣدن
ﺧﻠق را دو دﯾده در ﺧﺎك و ﻣﻣﺎت
ﺟﮭد ﻛن ﺗﺎ ﺻد ﮔﻣﺎن ﮔردد ﻧود
در ﺷب ﺗﺎرﯾك ﺟو آن روز را
در ﺷب ﺑد رﻧﮓ ،ﺑس ﻧﯾﻛﯽ ﺑود
ﺳر ز ﺧﻔﺗن ﻛﯽ ﺗوان ﺑرداﺷﺗن
ﺧواب ﻣرده ﻟﻘﻣﮫ ﻣرده ﯾﺎر ﺷد
ﺗو ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ﻛﮫ ﺧﺻﻣﺎﻧت ﻛﯾﻧد
ﻧﺎر ،ﺧﺻم آب و ﻓرزﻧدان اوﺳت
آب آﺗش را ﻛُﺷد ،زﯾرا ﻛﮫ او
ﺑﻌد از آن ،اﯾن ﻧﺎر ،ﻧﺎر ﺷﮭوت اﺳت
ﻧﺎر ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﮫ آﺑﯽ ﺑﻔﺳرد
ﻧﺎر ﺷﮭوت ،ﻣﯽ ﻧﯾﺎراﻣد ﺑﮫ آب
ﻧﺎر ﺷﮭوت را ﭼﮫ ﭼﺎره؟ ﻧور دﯾن
ﭼﮫ ﻛﺷد اﯾن ﻧﺎر را؟ ﻧور ﺧدا
ﻧﻔس ﭼون ﻧﻣرود ﺗو
ﺗﺎ ز ﻧﺎر ِ
* ﻧﺎر ﭘﺎﮐﺎن را ﻧدارد ﺧود زﯾﺎن
* ھر ﮐﮫ ﺗرﯾﺎق ﺧداﺋﯽ را ﺑﺧورد
* ﺧود ﮐﻧد رﻧﺟور را رﻧﺟورﺗر
* ﮔر طﺑﯾﺑت ﮔوﯾد ای رﻧﺟور زار
* ﮔر ﺟواﺑش ﮔوﺋﯽ از ﺟﮭل ،ای ﺳﻘﯾم
ﮔوﯾدت در دل ﺣﮑﯾم ﻧﮑﺗﮫ دان
آب ﭼﺷﻣﮫ ﺑﯾن ،ز رﯾزش ﺷد ﻓزون
در ﺗو ﻋﻠت ﻣﯾﻔروزد ،ھﻣﭼو ﻧﺎر

ﭘرده ھﺎ ﺑر رو ﮐﺷﻧد و ﺑﻐﻧوﻧد
ھر ﺗﻧﯽ از ﺧواﺑﮕﮫ ﺑرداﺷت ﺳر
ﺣﻠﻘﮫ ﺣﻠﻘﮫ ،ﺣﻠﻘﮫ ھﺎ در ﮔوﺷﮭﺎ
ﻧﺎز ﻧﺎزان ،رﺑﻧﺎ أﺣﯾﯾﺗﻧﺎ
ﻓﺎرﺳﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﻏﺑﺎر اﻧﮕﯾﺧﺗﮫ
در ﻗﯾﺎﻣت ،ھم ﺷﻛور و ھم ﻛﻧود
در ﻋدم ،ز اول ﻧﮫ ﺳرﭘﯾﭼﯾده ای؟
ﻛﮫ ﻣرا ﻛﮫ ﺑر ﻛﻧد از ﺟﺎی ﺧوﯾش؟
ﻛﮫ ﻛﺷﯾد او ﻣوی ﭘﯾﺷﺎﻧﯾت را
ﻛﮫ ﻧﺑودت در ﮔﻣﺎن و در ﺧﯾﺎل
ﻛﺎر ﻛن دﯾوا ،ﺳﻠﯾﻣﺎن زﻧده اﺳت
زَ ھره ﻧﯽ ،ﺗﺎ دﻓﻊ ﮔوﯾد ،ﯾﺎ ﺟواب
ﻣر ﻋدم را ﻧﯾز ﻟرزان ﺑﯾن ﻣﻘﯾم
ھم ز ﺗرس اﺳت آن ﻛﮫ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯽ
ﮔر ﺷﻛر ﺧوارﯾﺳت ،آن ﺟﺎن ﻛﻧدن اﺳت
دﺳت ،در آب ﺣﯾﺎﺗﯽ ،ﻧﺎزدن
ﺻد ﮔﻣﺎن دارﻧد در آب ﺣﯾﺎت
ﺷب ﺑرو ،ور ﺗو ﺑﺧﺳﺑﯽ ،ﺷب رود
ﭘﯾش ﻛن آن ﻋﻘل ظﻠﻣت ﺳوز را
آب ﺣﯾوان ،ﺟﻔت ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺑود
ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺧﺷﺧﺎش ﻏﻔﻠت ﻛﺎﺷﺗن
ﺧواﺟﮫ ﺧﻔت و ،دزد ﺷب ﺑر ﻛﺎر ﺷد
ﻧﺎرﯾﺎن ،ﺧﺻم وﺟود ﺧﺎﻛﯽ اﻧد
ھﻣﭼﻧﺎﻧﻛﮫ آب ،ﺧﺻم ﺟﺎن اوﺳت
ﺧﺻم ﻓرزﻧدان آب اﺳت و ،ﻋدو
ﻛﺎﻧدر او اﺻل ﮔﻧﺎه و زﻟت اﺳت
ﻧﺎر ﺷﮭوت ،ﺗﺎ ﺑﮫ دوزخ ﻣﯾﺑرد
زآﻧﻛﮫ دارد طﺑﻊ دوزخ در ﻋذاب
ﻧورﻛم اطﻔﺎء ﻧﺎر اﻟﻛﺎﻓرﯾن
ﻧور اﺑراھﯾم را ﺳﺎز اوﺳﺗﺎ
وارھد اﯾن ﺟﺳم ھﻣﭼون ﻋود ﺗو
ﮐﯽ ز ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﺷود درﯾﺎ ﻧﮭﺎن؟
ﮔر ﺧورد زھری ،ﻣﮕوﯾش ﮐﮫ ﺑﻣرد
واﻧﮑﮫ ﻣﻌﻣور اﺳت ،از آن ﻣﻌﻣورﺗر
از ﻋﺳل ﭘرھﯾز ﮐن ،ھﯾن ھوﺷدار
"ﮐﮫ ﭼرا ﺗو ﻣﯾﺧوری ﺑﯽ ﺗرس و ﺑﯾم؟"
ﮐﺞ ﻗﯾﺎﺳﯽ ﮐرده ای ،ﭼون اﺑﻠﮭﺎن
آب ُﺧم ﺑﯾن ،ﮐﮫ ز ﺧوردن ،ﺷد ﻧﮕون
ھﯾن ﻣﮑن ﺑﺎ ﻧﺎر ،ھﯾزم را ﺗو ﯾﺎر

ﻗﺎﻟب زﻧده از آن ﺑﯾﺟﺎن ﺷود
ﻧﺎر ﺻﺣت ،در ﺗن اﻓزاﯾد ﺳرور
ﺑﯾزﺑﺎن ،زو ﺗن ﺑرد ،ﺻد ﮔوﻧﮫ ﺳود
او ﺑﮫ ﻣﺎﻧدن ﻛم ﺷود ،ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺑد
ﻛﯽ ﺑﻣﯾرد آﺗش از ھﯾزم ﻛﺷﯽ؟
ز اﻧﻛﮫ ﺗﻘوی ،آب ،ﺳوی ﻧﺎر ﺑرد
ﻛو ﻧﮭد ﮔﻠﮕوﻧﮫ از ﺗ َ ْﻘ َوی اﻟﻘﻠوب
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* زﯾن دو ،آﺗش ﺧﺎﻧﮫ ات وﯾران ﺷود
* در ﻣن ار ﻧﺎرﯾﺳت ،ھﺳت آن ھﻣﭼو ﻧور
* ﻧﺎر ﺻﺣت ،ﭼون ﻓروزد در وﺟود
ﺷﮭوت ﻧﺎری ،ﺑﮫ راﻧدن ﻛم ﻧﺷد
ﺗﺎ ﻛﮫ ھﯾزم ﻣﯽ ﻧﮭﯽ ﺑر آﺗﺷﯽ
ﭼون ﻛﮫ ھﯾزم ﺑﺎز ﮔﯾری ،ﻧﺎر ُﻣرد
ﻛﯽ ﺳﯾﮫ ﮔردد ﺑﮫ آﺗش روی ﺧوب
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 .172آﺗش اﻓﺗﺎدن در ﺷﮭر ﺑﮫ اﯾﺎم ﻋﻣر
ھﻣﭼو ﭼوب ﺧﺷك ،ﻣﯽ ﺧورد او ﺣﺟر
آﺗﺷﯽ اﻓﺗﺎد در ﻋﮭد ﻋﻣر
ﺗﺎ زد اﻧدر ﭘَر ﻣرغ و ،ﻻﻧﮫ ھﺎ
در ﻓﺗﺎد اﻧدر ﺑﻧﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
آب ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد از آن و ،ﻣﯾﺷﮑﻔت
ﻧﯾم ﺷﮭر از ﺷﻌﻠﮫ ھﺎ آﺗش ﮔرﻓت
ﺑر ﺳر آﺗش ،ﻛﺳﺎن ھوﺷﻣﻧد
ﻣﺷﮕﮭﺎی آب و ﺳرﻛﮫ ،ﻣﯾزدﻧد
ﺻﻧﻊ رب
آﺗش از اﺳﺗﯾزه اﻓزودی ﻟﮭب
ﻣﯾرﺳﯾد او را ﻣدد ،از ُ
آﺗش از اﺳﺗﯾزه ،اﻓزون ﻣﯾﺷدی
ﻣﯾرﺳﯾد او را ﻣدد از ﺑﯾﺣدی
ﻛﺎﺗش ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﯾرد ھﯾﭻ از آب
ﺧﻠق آﻣد ﺟﺎﻧب ﻋﻣر ﺷﺗﺎب
ﺷﻌﻠﮫ ای از آﺗش ﺑﺧل ﺷﻣﺎﺳت
ﮔﻔت :آن آﺗش ز آﯾﺎت ﺧداﺳت
ﺑُﺧل ﺑﮕذارﯾد ،اﮔر آن ﻣﻧﯾد
آب ﺑﮕذارﯾد و ،ﻧﺎن ﻗﺳﻣت ﻛﻧﯾد
ﻣﺎ ﺳﺧﯽ و ،اھل ﻓﺗوت ﺑوده اﯾم
ﺧﻠق ﮔﻔﺗﻧدش ﻛﮫ ،در ﺑﮕﺷوده اﯾم
از ﺑرای ﺣق ،دری ﻧﮕﺷﺎده اﯾد
ﮔﻔت :ﻧﺎن ﺑر رﺳم و ﻋﺎدت داده اﯾد
ﻧﮫ از ﺑرای ﺗرس و ﺗﻘوی و ﻧﯾﺎز
ﺑﮭر ﻓﺧر و ،ﺑﮭر ﺑوش و ،ﺑﮭر ﻧﺎز
ﺗﯾﻎ را در دﺳت ھر ره زن ﻣده
ﻣﺎل ﺗﺧم اﺳت و ﺑﮫ ھر ﺷوره ﻣﻧﮫ
ھﻣﻧﺷﯾن ﺣق ﺑﺟو ،ﺑﺎ او ﻧﺷﯾن
اھل دﯾن را ﺑﺎز دان ،از اھل ﻛﯾن
ﻛﺎﻏﮫ ﭘﻧدارد ﻛﮫ او ﺧود ﻛﺎر ﻛرد
ھر ﻛﺳﯽ ﺑر ﻗوم ﺧود اﯾﺛﺎر ﻛرد

 .173ﺧدو اﻧداﺧﺗن ﺧﺻم ﺑر روی اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم و اﻧداﺧﺗن آن ﺣﺿرت ﺷﻣﺷﯾر را از
دﺳت
ﺷﯾر ﺣق را دان ﻣﻧزه ،از دﻏل
از ﻋﻠﯽ آﻣوز اﺧﻼص ﻋﻣل
173.1
زود ﺷﻣﺷﯾری ﺑر آورد و ،ﺷﺗﺎﻓت
در ﻏزا ﺑر ﭘﮭﻠواﻧﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت
173.2
اﻓﺗﺧﺎر ھر ﻧﺑﯽ و ،ھر وﻟﯽ
او ﺧدو اﻧداﺧت ﺑر روی ﻋﻠﯽ
173.3
ﺳﺟده آرد ﭘﯾش او در ﺳﺟده ﮔﺎه
او ﺧدو اﻧداﺧت ﺑر روﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎه
173.4
ﻛرد او اﻧدر ﻏزاﯾش ،ﻛﺎھﻠﯽ
در زﻣﺎن اﻧداﺧت ﺷﻣﺷﯾر ،آن ﻋﻠﯽ
173.5
وز ﻧﻣودن ﻋﻔو و ،رﺣم ﺑﯽ ﻣﺣل
ﮔﺷت ﺣﯾران آن ﻣﺑﺎرز ،زﯾن ﻋﻣل
173.6
از ﭼﮫ اﻓﻛﻧدی ﻣرا ﺑﮕذاﺷﺗﯽ؟
ﮔﻔت :ﺑر ﻣن ﺗﯾﻎ ﺗﯾز اﻓراﺷﺗﯽ
173.7
ﺗﺎ ﺷدی ﺗو ﺳﺳت در اﺷﻛﺎر ﻣن؟
آن ﭼﮫ دﯾدی ﺑﮭﺗر از ﭘﯾﻛﺎر ﻣن؟
173.8
ﺗﺎ ﭼﻧﺎن ﺑرﻗﯽ ﻧﻣود و ،ﺑﺎز َﺟﺳت
آن ﭼﮫ دﯾدی ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﺧﺷﻣت ﻧﺷﺳت؟
173.9
در دل و ﺟﺎن ﺷﻌﻠﮫ ای آﻣد ﭘدﯾد؟
 173.10آن ﭼﮫ دﯾدی ﻛﮫ ﻣرا زآن ﻋﻛس دﯾد
ﻛﮫ ﺑﮫ از ﺟﺎن ﺑود و ،ﺑﺧﺷﯾدﯾم ﺟﺎن
 173.11آن ﭼﮫ دﯾدی ﺑرﺗر از ﻛون و ﻣﻛﺎن؟
در ﻣروت ،ﺧود ﻛﮫ داﻧد ﻛﯾﺳﺗﯽ!
 173.12در ﺷﺟﺎﻋت ﺷﯾر رﺑﺎﻧﯾﺳﺗﯽ
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در ﻣروت ،اﺑر ﻣوﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﯾﮫ )ﺑﯾﺎﺑﺎن(
اﺑرھﺎ ﮔﻧدم دھد ،ﻛﺎن را ﺑﮫ ﺟﮭد
اﺑر ﻣوﺳﯽ ﭘر رﺣﻣت ﺑر ﮔﺷﺎد
از ﺑرای ﭘﺧﺗﮫ ﺧواران ﻛرم
ﺗﺎ ﭼﮭل ﺳﺎل آن وظﯾﻔﮫ و آن ﻋطﺎ
ﺗﺎ ھم اﯾﺷﺎن از ﺧﺳﯾﺳﯽ ﺧﺎﺳﺗﻧد
* ﺟﻣﻠﮕﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺑﺎ ﻣوﺳﯽ ز آز
* زآن ﮔدا روﺋﯽ و ﺣرص و آزﺷﺎن
اﻣت اﺣﻣد ﻛﮫ ھﺳﺗﻧد از ﻛرام
ﭼون اﺑﯾت ﻋﻧد رﺑﯽ ﻓﺎش ﺷد
ھﯾﭻ ﺑﯽ ﺗﺄوﯾل ،اﯾن را در ﭘذﯾر
ز آن ﻛﮫ ﺗﺄوﯾل اﺳت وا داد ﻋطﺎ
آن ﺧطﺎ دﯾدن ز ﺿﻌف ﻋﻘل اوﺳت
ﺧوﯾش را ﺗﺄوﯾل ﻛن ،ﻧﮫ اﺧﺑﺎر را
ای ﻋﻠﯽ ﻛﮫ ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻘل و دﯾده ای
ﺗﯾﻎ ﺣﻠﻣت ﺟﺎن ﻣﺎ را ﭼﺎك ﻛرد
ﺑﺎز ﮔو ،داﻧم ﻛﮫ اﯾن اﺳرار ھوﺳت
ﺻﺎﻧﻊ ﺑﯽ آﻟت و ﺑﯽ ﺟﺎرﺣﮫ
* ﺻد ھزاران ﻣﯽ ﭼﺷﺎﻧد روح را
ﺻد ھزاران روح ﺑﺧﺷد ھوش را
ﺑﺎز ﮔو ،ای ﺑﺎز ﻋرش ﺧوش ﺷﻛﺎر
ﭼﺷم ﺗو ادراك ﻏﯾب آﻣوﺧﺗﮫ
آن ﯾﻛﯽ ،ﻣﺎھﯽ ھﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﻋﯾﺎن
و آن ﯾﻛﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه ﻣﯾﺑﯾﻧد ﺑﮫ ھم
ﭼﺷم ھر ﺳﮫ ﺑﺎز ،و ﮔوش ھر ﺳﮫ ﺗﯾز
ﺳﺣر ﻋﯾن اﺳت اﯾن ،ﻋﺟب ﻟطف ﺧﻔﯾﺳت!
ﻋﺎﻟم ار ھژده ھزار اﺳت و ﻓزون
راز ﺑﮕﺷﺎ ،ای ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ
ﯾﺎ ﺗو واﮔو ،آﻧﭼﮫ ﻋﻘﻠت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
از ﺗو ﺑر ﻣن ﺗﺎﻓت ،ﭼون داری ﻧﮭﺎن؟
ازﺗو ﺑر ﻣن ﺗﺎﻓت ،ﭘﻧﮭﺎن ﭼون ﮐﻧﯽ؟
ﻟﯾك اﮔر در ﮔﻔت آﯾد ﻗرص ﻣﺎه
از ﻏﻠط اﯾﻣن ﺷوﻧد و ،از ذھول
ﻣﺎه ﺑﯽ ﮔﻔﺗن ،ﭼو ﺑﺎﺷد رھﻧﻣﺎ
ﭼون ﺗو ﺑﺎﺑﯽ ،آن ﻣدﯾﻧﮫٔ ﻋﻠم را
ﺑﺎز ﺑﺎش ای ﺑﺎب ،ﺑر ﺟوﯾﺎی ﺑﺎب
ﺑﺎز ﺑﺎش ای ﺑﺎب رﺣﻣت ﺗﺎ اﺑد
ھر ھوا و ذره ای ﺧود ﻣﻧظری اﺳت
ﺗﺎ ﺑﻧﮕﺷﺎﯾد دری را ،دﯾدﺑﺎن

ﻛﺂﻣد از وی ،ﺧوان و ﻧﺎن ﺑﯽ ﺷﺑﯾﮫ
ﭘﺧﺗﮫ و ﺷﯾرﯾن ﻛﻧد ﻣردم ﭼو ﺷﮭد
ﭘﺧﺗﮫ و ﺷﯾرﯾن ﺑﯽ زﺣﻣت ﺑداد
رﺣﻣﺗش اﻓراﺷت در ﻋﺎﻟم ﻋﻠم
ﻛم ﻧﺷد ﯾك روز از آن اھل رﺟﺎ
ﮔﻧدﻧﺎ و ﺗره و ﺧس ﺧواﺳﺗﻧد
ﺑﻘل و ﻗﺛﺎء و ﻋدس ﺳﯾر و ﭘﯾﺎز
ﻣﻧﻘطﻊ ﺷد ﻣ ّن و ﺳﻠوی زآﺳﻣﺎن
ھﺳت ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت آن طﻌﺎم
ﯾطﻌم و ﯾﺳﻘﯽ ﻛﻧﺎﯾت زاش ﺷد
ﺗﺎ در آﯾد در ﮔﻠو ﭼون ﺷﮭد و ﺷﯾر
ﭼون ﻛﮫ ﺑﯾﻧد آن ﺣﻘﯾﻘت را ﺧطﺎ
ﻋﻘل ﻛل ﻣﻐز اﺳت و ﻋﻘل ﺟزو ﭘوﺳت
ﻣﻐز را ﺑد ﮔوی ،ﻧﯽ ﮔﻠزار را
ﺷﻣﮫ ای واﮔو از آن ﭼﮫ دﯾده ای
آب ﻋﻠﻣت ،ﺧﺎك ﻣﺎ را ﭘﺎك ﻛرد
ز آﻧﻛﮫ ﺑﯽ ﺷﻣﺷﯾر ﻛﺷﺗن ،ﻛﺎر اوﺳت
واھب اﯾن ھدﯾﮫ ھﺎی راﯾﺣﮫ
ﻛﮫ ﺧﺑر ﻧﺑود دھﺎن را ای ﻓﺗﯽ
ﮐﮫ ﺧﺑر ﻧﺑود دو ﭼﺷم و ﮔوش را
ﺗﺎ ﭼﮫ دﯾدی اﯾن زﻣﺎن از ﻛردﮔﺎر
ﭼﺷﻣﮭﺎی ﺣﺎﺿران ﺑر دوﺧﺗﮫ
و آن ﯾﻛﯽ ،ﺗﺎرﯾك ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺟﮭﺎن
اﯾن ﺳﮫ ﻛس ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ ﯾك ﻣوﺿﻊ ،ﻧَﻌم
در ﺗو آوﯾزان ،و از ﻣن در ﮔرﯾز
ﺑر ﺗو ﻧﻘش ﮔرگ و ،ﺑر ﻣن ﯾوﺳﻔﯽ ﺳت
ھر ﻧظر را ﻧﯾﺳت اﯾن ھژده زﺑون
ای ﭘس ﺳوء اﻟﻘﺿﺎء ،ﺣﺳن اﻟﻘﺿﺎء
ﯾﺎ ﺑﮕوﯾم ،آﻧﭼﮫ ﺑر ﻣن ﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت
ﻣﯾﻔﺷﺎﻧﯽ ﻧور ،ﭼون ﻣﮫ ،ﺑﯽ زﺑﺎن
ﺑﯾزﺑﺎن ﭼون ﻣﺎه ،ﭘرﺗو ﻣﯾزﻧﯽ
ﺷب روان را ،زودﺗر آرد ﺑﮫ راه
ﺑﺎﻧﮓ ﻣﮫ ﻏﺎﻟب ﺷود ،ﺑر ﺑﺎﻧﮓ ﻏول
ﭼون ﺑﮕوﯾد ،ﺷد ﺿﯾﺎ اﻧدر ﺿﯾﺎ
ﭼون ﺷﻌﺎﻋﯽ ،آﻓﺗﺎب ﺣﻠم را
ﺗﺎ رﺳد از ﺗو ﻗﺷور ،اﻧدر ﻟﺑﺎب
ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺎ ﻟَﮫ ُ ،ﻛُﻔُوا ً أﺣد )اﺧﻼص(۴:
ﻧﺎﮔﺷﺎده ،ﻛﮫ ﮔود آﻧﺟﺎ دری اﺳت؟
در درون ھرﮔز ﻧﮕﻧﺟد اﯾن ﮔﻣﺎن
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ﭼون ﮔﺷﺎده ﺷد دری ،ﺣﯾران ﺷود
ﻏﺎﻓﻠﯽ ،ﻧﺎﮔﮫ ﺑﮫ وﯾران ﮔﻧﺞ ﯾﺎﻓت
ﺗﺎ ز دروﯾﺷﯽ ،ﻧﯾﺎﺑﯽ ﺗو ﮔﮭر
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔر ظن ،دود ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧوﯾش
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺎﯾدت از ﻏﯾب ﺑو

ﭘران ﺷود
ﻣرغ ا ّﻣﯾد و طﻣﻊّ ،
ﺳوی ھر وﯾراﻧﮫ ،زان ﭘس ﻣﯾﺷﺗﺎﻓت
ﻛﯽ ﮔﮭر ﺟوﺋﯽ ز دروﯾﺷﯽ دﮔر؟
اﺷﻛﺎف ﺑﯾﻧﯾﮭﺎی ﺧوﯾش
ﻧﮕذرد ز
ِ
ﻏﯾر ﺑﯾﻧﯽ ،ھﯾﭻ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ؟ ﺑﮕو

 .174ﺳؤال ﻛردن آن ﻛﺎﻓر از آن ﺣﺿرت ﻛﮫ ﭼون ﺑر ﻣن ظﻔر ﯾﺎﻓﺗﯽ ﭼرا از ﻗﺗل ﻣن اﻋراض ﻓرﻣودی و
ﻣرا ﻧﮑﺷﺗﯽ؟
از ﺳر ﻣﺳﺗﯽ و ﻟذت ،ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﭘس ﺑﮕﻔت آن ﻧو ﻣﺳﻠﻣﺎن وﻟﯽ
174.1
ﺗﺎ ﺑﺟﻧﺑد ﺟﺎن ﺑﺗن در ،ﭼون ﺟﻧﯾن
ﻛﮫ ﺑﻔرﻣﺎ ﯾﺎ اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
174.2
ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ای ﺟﺎن ،ﺑﮫ ﻧوﺑت ﺧدﻣﺗﯽ
ھﻔت اﺧﺗر ،ھر ﺟﻧﯾن را ﻣدﺗﯽ
174.3
آﻓﺗﺎﺑش ،آن زﻣﺎن ﮔردد ﻣﻌﯾن
ﭼوﻧﻛﮫ وﻗت آﯾد ،ﻛﮫ ﺟﺎن ﮔﯾرد ﺟﻧﯾن
174.4
از ﺳﺗﺎره ﺳوی ﺧورﺷﯾد آﯾد او
ﭼون ﺟﻧﯾن را ﻧوﺑت ﺗدﺑﯾر رو
174.5
ﻛﺎﻓﺗﺎﺑش ﺟﺎن ھﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﺷﺗﺎب
اﯾن ﺟﻧﯾن در ﺟﻧﺑش آﯾد ز آﻓﺗﺎب
174.6
اﯾن ﺟﻧﯾن ،ﺗﺎ آﻓﺗﺎﺑش ﺑر ﻧﺗﺎﻓت
از دﮔر اﻧﺟم ﺑﺟز ﻧﻘﺷﯽ ﻧﯾﺎﻓت
174.7
در رﺣم ،ﺑﺎ آﻓﺗﺎب ﺧوب رو
از ﻛداﻣﯾن ره ﺗﻌﻠق ﯾﺎﻓت او؟
174.8
آﻓﺗﺎب ﭼرخ را ،ﺑس راھﮭﺎﺳت
از ره ﭘﻧﮭﺎن ،ﻛﮫ دور از ﺣس ﻣﺎﺳت
174.9
و آن رھﯽ ﻛﮫ ﺳﻧﮓ ﺷد ،ﯾﺎﻗوت از او
 174.10آن رھﯽ ﻛﮫ زر ﺑﯾﺎﺑد ،ﻗوت از او
و آن رھﯽ ﻛﮫ ﺑرق ﺑﺧﺷد ،ﻧﻌل را
 174.11آن رھﯽ ﻛﮫ ﺳرخ ﺳﺎزد ،ﻟﻌل را
و آن رھﯽ ﻛﮫ دل دھد ،ﻛﺎﻟﯾوه را
 174.12آن رھﯽ ﻛﮫ ﭘﺧﺗﮫ ﺳﺎزد ،ﻣﯾوه را
ﺑﺎ ﺷﮫ و ﺑﺎ ﺳﺎﻋدش ،آﻣوﺧﺗﮫ
 174.13ﺑﺎز ﮔو ،ای ﺑﺎز ﭘَر اﻓروﺧﺗﮫ
ای ﺳﭘﺎه اﺷﻛن ﺑﮫ ﺧود ،ﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه
 174.14ﺑﺎز ﮔو ،ای ﺑﺎز ﻋﻧﻘﺎ ﮔﯾر ﺷﺎه
ﺑﺎز ﮔو ،ای ﺑﻧده ﺑﺎزت را ﺷﻛﺎر
 174.15اﻣت َوﺣدی ،ﯾﻛﯽ و ،ﺻد ھزار
اژدھﺎ را دﺳت دادن ،راه ﻛﯾﺳت؟
 174.16در ﻣﺣل ﻗﮭر اﯾن رﺣﻣت ز ﭼﯾﺳت؟
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 .175ﺟواب ﮔﻔﺗن اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻛﮫ ﺳﺑب اﻓﻛﻧدن ﺷﻣﺷﯾر ﭼﮫ ﺑود در آن ﺣﺎﻟت
ﺑﻧده ﺣﻘم ،ﻧﮫ ﻣﺄﻣور ﺗﻧم
ﮔﻔت :ﻣن ﺗﯾﻎ از ﭘﯽ ﺣق ﻣﯾزﻧم
ﻓﻌل ﻣن ،ﺑر دﯾن ﻣن ،ﺑﺎﺷد ﮔوا
ﺷﯾر ﺣﻘم ﻧﯾﺳﺗم ﺷﯾر ھوا
رﻣﯾت إذ رﻣﯾتُ  ،در ِﺣراب
ﻣﺎ
ﻣن ﭼو ﺗﯾﻐم ،وآن زﻧﻧده ،آﻓﺗﺎب
َ
ﻏﯾر ﺣق را ﻣن ﻋدم اﻧﮕﺎﺷﺗم
رﺧت ﺧود را ،ﻣن ز ره ﺑرداﺷﺗم
زﻧده ﮔرداﻧم ،ﻧﮫ ﻛﺷﺗﮫ در ﻗﺗﺎل
ﻣن ﭼو ﺗﯾﻐم ،ﭘر ﮔﮭرھﺎی وﺻﺎل
ﺣﺎﺟﺑم ﻣن ،ﻧﯾﺳﺗم او را ﺣﺟﺎب
ﺳﺎﯾﮫ ام ﻣن ،ﻛدﺧداﯾم ،آﻓﺗﺎب
ﺑﺎد از ﺟﺎ ﻛﯽ ﺑرد ﻣﯾﻎ ﻣرا؟
ﺧون ﻧﭘوﺷد ﮔوھر ﺗﯾﻎ ﻣرا
ﻛوه را ،ﻛﯽ در رﺑﺎﯾد ﺗﻧد ﺑﺎد؟
ﻛﮫ ﻧﯾم ،ﻛوھم ،ز ﺣﻠم و ﺻﺑر و داد
زآﻧﻛﮫ ﺑﺎد ﻧﺎﻣواﻓق ،ﺧود ﺑﺳﯽ اﺳت
آﻧﻛﮫ از ﺑﺎدی رود از ﺟﺎ ،ﺧﺳﯽ اﺳت
ﺑرد او را ﻛﮫ ﻧﺑود ،اھل ﻧﯾﺎز
ﺑﺎد ﺧﺷم و ،ﺑﺎد ﺷﮭوت ،ﺑﺎد آز
ﺑرد او را ﮐﮫ ﻧﺑود ،از اھل ﻋﻠم
* ﺑﺎد ﮐﺑر و ﺑﺎد ﻋﺟب و ﺑﺎد ِﺧﻠم
ور ﺷوم ﭼون ﻛﺎه ،ﺑﺎدم ﺑﺎد اوﺳت
ﻛوھم و ،ھﺳﺗﯽ ﻣن ﺑﻧﯾﺎد اوﺳت
ﻧﯾﺳت ﺟز ﻋﺷق اﺣد ﺳر ﺧﯾل ﻣن
ﺟز ﺑﮫ ﺑﺎد او ،ﻧﺟﻧﺑد ﻣﯾل ﻣن
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ﺧﺷم ﺑر ﺷﺎھﺎن ،ﺷﮫ و ،ﻣﺎ را ﻏﻼم
ﺗﯾﻎ ﺣﻠﻣم ﮔردن ﺧﺷﻣم زده ﺳت
ﻏرق ﻧورم ،ﮔر ﭼﮫ ﺳﻘﻔم ﺷد ﺧراب
ﭼون در آﻣد ﻋﻠﺗﯽ اﻧدر ﻏزا
ﺗﺎ اﺣب  ªآﯾد ﻧﺎم ﻣن
ﺗﺎ اﻋطﺎ  ªآﯾد ﺟود ﻣن
ﺑﺧل ﻣن  ،ªﻋطﺎ  ªو ﺑس
و آﻧﭼﮫ  ªﻣﯾﻛﻧم ،ﺗﻘﻠﯾد ﻧﯾﺳت
ز اﺟﺗﮭﺎد و از ﺗﺣری ،رﺳﺗﮫ ام
ﻣطﺎر )ﺟﺎی ﭘرواز(
ﮔر ھﻣﯽ ﭘرم ،ھﻣﯽ ﺑﯾﻧم َ
ور ِﻛﺷم ﺑﺎری ،ﺑداﻧم ﺗﺎ ﻛﺟﺎ
ﺑﯾش از اﯾن ،ﺑﺎ ﺧﻠق ﮔﻔﺗن ،روی ﻧﯾﺳت
ﭘﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾم ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻋﻘول
از ﻏرض ُﺣ ّرم ،ﮔواھﯽ ُﺣ ّر ﺷﻧو
در ﺷرﯾﻌت ،ﻣر ﮔواھﯾﯽ ﺑﻧده را
ﮔر ھزاران ﺑﻧده ﺑﺎﺷﻧدت ﮔواه
ﺑﻧدۀ ﺷﮭوت ،ﺑﺗر ﻧزدﯾك ﺣق
ﻛﺎﯾن ،ﺑﮫ ﯾك ﻟﻔظﯽ ﺷود از ﺧواﺟﮫُ ،ﺣ ّر
ﺑﻧدۀ ﺷﮭوت ﻧدارد ﺧود ﺧﻼص
در ﭼﮭﯽ اﻓﺗﺎد ،ﻛﺎن را ﻏور ﻧﯾﺳت
در ﭼﮭﯽ اﻧداﺧت او ،ﺧود را ﻛﮫ ﻣن
* ﭼون ﮔﻧﺎه اوﺳت ،ای ﺟﺎن ﭼون ﮐﻧم؟
ﺑس ﻛﻧم ،ﮔر اﯾن ﺳﺧن اﻓزون ﺷود
اﯾن ﺟﮕرھﺎ ﺧون ﻧﺷد ،از ﺳﺧﺗﯽ اﺳت
ﺧون ﺷود روزی ،ﻛﮫ ﺧوﻧش ﺳود ﻧﯾﺳت
ﭼون ﮔواھﯽ ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﻘﺑول ﻧﯾﺳت
ﮔﺷت ارﺳﻠﻧﺎك ﺷﺎھد در ﻧذر
ﭼون ﻛﮫ ُﺣ ّرم ،ﺧﺷم ﻛﯽ ﺑﻧدد ﻣرا؟
اﻧدرآ ،ﻛﺂزاد ﻛردت ﻟطف ﺣق
اﻧدرآ اﻛﻧون ،ﻛﮫ رﺳﺗﯽ از ﺧطر
رﺳﺗﮫ ای از ﻛﻔر و ﺧﺎرﺳﺗﺎن او
ﺗو ﻣﻧﯽ و ﻣن ﺗو ،ﺑﺎ ﺗو ﻣن ﺧوﺷم
ﻣﻌﺻﯾت ﻛردی ،ﺑﮫ از ھر طﺎﻋﺗﯽ
ﺑس ﺧﺟﺳﺗﮫ ﻣﻌﺻﯾت ﻛﺎن ﻣرد ﻛرد
ﻧﯽ ﮔﻧﺎه ﻋُﻣر و ،ﻗﺻد رﺳول
ﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺣر ﺳﺎﺣران ،ﻓرﻋوﻧﺷﺎن
ﮔر ﻧﺑودی ﺳﺣرﺷﺎن و ،آن ﺟﺣود
ﻛﯽ ﺑدﯾدﻧدی ﻋﺻﺎ و ﻣﻌﺟزات؟
ﻧﺎاﻣﯾدی را ﺧدا ﮔردن زده اﺳت

ﺧﺷم را ﻣن ﺑﺳﺗﮫ ام زﯾر ﻟﮕﺎم
ﺧﺷم ﺣق ،ﺑر ﻣن ،ﭼو رﺣﻣت آﻣده ﺳت
روﺿﮫ ﮔﺷﺗم ،ﮔر ﭼﮫ ھﺳﺗم ﺑو ﺗراب
ﺗﯾﻎ را دﯾدم ﻧﮭﺎن ﻛردن ﺳزا
ﺗﺎ ﻛﮫ اﺑﻐض  ªآﯾد ﻛﺎم ﻣن
ﺳك  ªآﯾد ﺑود ﻣن
ﺗﺎ اﻣ َ
ﺟﻣﻠﮫ  ªام ،ﻧﯾم ﻣن آن ﻛس
ﻧﯾﺳت ﺗﺧﯾﯾل و ﮔﻣﺎن ،ﺟز دﯾد ﻧﯾﺳت
آﺳﺗﯾن ﺑر داﻣن ﺣق ﺑﺳﺗﮫ ام
ور ھﻣﯽ ﮔردم ،ھﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻣدار
ﻣﺎھم و ،ﺧورﺷﯾد ،ﭘﯾﺷم ﭘﯾﺷوا
ﺑﺣر را ﮔﻧﺟﺎﯾﯽ اﻧدر ﺟوی ﻧﯾﺳت
ﻋﯾب ﻧﺑود ،اﯾن ﺑود ﻛﺎر رﺳول
ﻛﮫ ﮔواھﯽ ﺑﻧدﮔﺎن ،ﻧﮫ ارزد دو ﺟو
ﻧﯾﺳت ﻗدری ،وﻗت دﻋوی و ﻗﺿﺎ
ﺷرع ﻧﭘذﯾرد ﮔواھﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻛﺎه
از ﻏﻼم و ﺑﻧدﮔﺎن ﻣﺳﺗرق )دزدﯾده ﺷده(
و آن زﯾد ﺷﯾرﯾن و ،ﻣﯾرد ﺳﺧت ُﻣر
ﺟز ﺑﮫ ﻓﺿل اﯾزد و ،اﻧﻌﺎم ﺧﺎص
و آن ﮔﻧﺎه اوﺳت ،ﺟﺑر و ﺟور ﻧﯾﺳت
در ﺧور ﻗﻌرش ،ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم رﺳن
ﮐﮫ ورا از ﻗﻌر َﭼﮫ ﺑﯾرون ﮐﻧم
ﺧود ﺟﮕر ﭼﮫ ﺑود؟ ﻛﮫ ﺧﺎرا ﺧون ﺷود
ﻏﻔﻠت و ﻣﺷﻐوﻟﯽ و ﺑد ﺑﺧﺗﯽ اﺳت
ﺧون ﺷو آن وﻗﺗﯽ ،ﻛﮫ ﺧون ﻣردود ﻧﯾﺳت
ﻋدل ،او ﺑﺎﺷد ،ﻛﮫ ﺑﻧدۀ ﻏول ﻧﯾﺳت
ز آن ﻛﮫ ﺑود ،از ﻛون اوُ ،ﺣ ّر اﺑن ُﺣ ّر
ﻧﯾﺳت اﯾﻧﺟﺎ ﺟز ﺻﻔﺎت ﺣق ،در آ
زآﻧﻛﮫ رﺣﻣت داﺷت ﺑر ﺧﺷﻣش ﺳﺑق
ﺳﻧﮓ ﺑودی ،ﻛﯾﻣﯾﺎ ،ﻛردت ﮔﮭر
ﭼون ﮔﻠﯽ ﺑﺷﻛﻔﺗﮫ ،در ﺑﺳﺗﺎن ھو
ﺗو ﻋﻠﯽ ﺑودی ،ﻋﻠﯽ را ﭼون ﻛُﺷم؟
آﺳﻣﺎن ﭘﯾﻣوده ای در ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﻧﯽ ز ﺧﺎری ﺑر دﻣد ،اوراق َورد )ﮔل(؟
ﻣﯽ ﻛﺷﯾدش ﺗﺎ ﺑﮫ درﮔﺎه ﻗﺑول؟
ﻣﯽ ﻛﺷﯾد و ﮔﺷت دوﻟت ﻋوﻧﺷﺎن؟
ﻛﯽ ﻛﺷﯾدﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻓرﻋون ﻋﻧود؟
ﻣﻌﺻﯾت طﺎﻋت ﺷد ،ای ﻗوم ﻋُﺻﺎت
ﭼون ﮔﻧﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد طﺎﻋت آﻣده اﺳت
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ﭼون ﻣﺑدل ﻣﯾﻛﻧد او ﺳﯾﺋﺎت
زﯾن ﺷود ﻣرﺟوم ،ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم
او ﺑﻛوﺷد ﺗﺎ ﮔﻧﺎھﯽ آورد
ﭼون ﺑﺑﯾﻧد ﻛﺎن ﮔﻧﮫ ﺷد طﺎﻋﺗﯽ
اﻧدرآ ،ﻣن در ﮔﺷﺎدم ﻣر ﺗو را
ﭼون ﺟﻔﺎﮔر را ﭼﻧﯾن ھﺎ ﻣﯾدھم
ﭘس وﻓﺎﮔر را ﭼﮫ ﺑﺧﺷم؟ ﺗو ﺑدان
* ﺟﺎوداﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺧﺷﻣش
ﻣن ﭼﻧﺎن ُﻣردم ،ﻛﮫ ﺑر ﺧوﻧﯾﯽ ﺧوﯾش

ﻋﯾن طﺎﻋت ﻣﯾﻛﻧد ،رﻏم و ﺷﺋﺎت
و ز ﺣﺳد او ﺑطرﻗد ،ﮔردد دو ﻧﯾم
ز آن ﮔﻧﮫ ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎھﯽ آورد
ﮔردد او را ﻧﺎﻣﺑﺎرك ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﺗ ُف زدی و ،ﺗ ُﺣﻔﮫ دادم ﻣر ﺗو را
ﭘﯾش ﭘﺎی ﭼپ ز ﺟﺎن ﺳر ﻣﯾﻧﮭم
ﮔﻧﺟﮭﺎ و ﻣﻠك ھﺎی ﺟﺎودان
آﻧﭼﮫ اﻧدر وھم ﻧﺎﯾد ﺑدھﻣش
ﻧوش ﻟطف ﻣن ،ﻧﺷد در ﻗﮭر ،ﻧﯾش

 .176ﮔﻔﺗن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﮔوش رﻛﺎﺑدار اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ )ع( ﻛﮫ ھر آﯾﻧﮫ ﻛﺷﺗن ﻋﻠﯽ ﺑدﺳت ﺗو ﺧواھد ﺑود
ﻛو ﺑ ُرد روزی ز ﮔردن ،اﯾن ﺳرم
ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﮔوش ﭼﺎﻛرم
176.1
ﻛﮫ ھﻼﻛم ﻋﺎﻗﺑت ،ﺑر دﺳت اوﺳت
ﻛرد آﮔﮫ آن رﺳول از وﺣﯽ دوﺳت
176.2
ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾد از ﻣن اﯾن ﻣﻧﻛر ﺧطﺎ
او ھﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﻛش ﭘﯾﺷﯾن ﻣرا
176.3
ﺑﺎ ﻗﺿﺎ ﻣن ﭼون ﺗواﻧم ﺣﯾﻠﮫ ُﺟﺳت ؟
ﻣن ھﻣﯽ ﮔوﯾم :ﭼو ﻣرگ ﻣن ز ﺗوﺳت
176.4
ﻣر ﻣرا ﻛن از ﺑرای ﺣق دو ﻧﯾم
او ھﻣﯽ اﻓﺗد ﺑﮫ ﭘﯾﺷم ،ﻛﺎی ﻛرﯾم
176.5
ﺗﺎ ﻧﺳوزد ﺟﺎن ﻣن ،ﺑر ﺟﺎن ﺧود
ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾد ﺑر ﻣن اﯾن اﻧﺟﺎم ﺑد
176.6
ز آن ﻗﻠم ،ﺑس ﺳر ﻧﮕون ﮔردد ﻋﻠَم
ﺟف اﻟﻘﻠم
176.7
ﻣن ھﻣﯽ ﮔوﯾم :ﺑرو ّ
زآﻧﻛﮫ ،اﯾن را ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ز ﺗو
ھﯾﭻ ﺑﻐﺿﯽ ﻧﯾﺳت در ﺟﺎﻧم ز ﺗو
176.8
ﭼون زﻧم ﺑر آﻟت ﺣق طﻌن و دق
آﻟت ﺣﻘﯽ ﺗو ،ﻓﺎﻋل دﺳت ﺣق
176.9
ﺳر ﺧﻔﯾﺳت
 176.10ﮔﻔت او :ﭘس آن ﻗﺻﺎص از ﺑﮭر ﭼﯾﺳت؟
ﮔﻔت :ھم از ﺣق و ،آن ّ
ز اﻋﺗراض ﺧود ﺑروﯾﺎﻧد رﯾﺎض
 176.11ﮔر ﻛﻧد ﺑر ﻓﻌل ﺧود او اﻋﺗراض
ز آﻧﻛﮫ در ﻗﮭر اﺳت و ،در ﻟطف ،او ا َﺣد
 176.12اﻋﺗراض او را رﺳد ،ﺑر ﻓﻌل َﺧود
در ﻣﻣﺎﻟك ،ﻣﺎﻟك ﺗدﺑﯾر اوﺳت
 176.13اﻧدر اﯾن ﺷﮭر ﺣوادث ﻣﯾر اوﺳت
آن ﺷﻛﺳﺗﮫ ﮔﺷﺗﮫ را ﻧﯾﻛو ﻛﻧد
 176.14آﻟت ﺧود را اﮔر او ﺑﺷﻛﻧد
ﻧﺄت ﺧﯾرا در ﻋﻘب ﻣﯾدان ﻣﮭﺎ
 176.15رﻣز ﻧﻧﺳﺦ آﯾﮫ او ﻧﻧﺳﮭﺎ
او ﮔﯾﺎ ﺑرد و ،ﻋوض آورد ورد
 176.16ھر ﺷرﯾﻌت را ﻛﮫ ﺣق ﻣﻧﺳوخ ﻛرد
دان ﺟﻣﺎدی آن ﺧرد اﻓروز را
 176.17ﺷب ﻛﻧد ﻣﻧﺳوخ ﺷﻐل روز را
ﺗﺎ ﺟﻣﺎدی ﺳوﺧت زآن آﺗش ﻓروز
 176.18ﺑﺎز ﺷب ﻣﻧﺳوخ ﺷد از ﻧور روز
ﻧﯽ درون ظﻠﻣت اﺳت آب ﺣﯾﺎت؟
 176.19ﮔر ﭼﮫ ظﻠﻣت آﻣد آن ﻧوم و ﺳﺑﺎت
ﺳﻛﺗﮫ ای ﺳرﻣﺎﯾﮥ آوازه ﺷد؟
 176.20ﻧﯽ در آن ظﻠﻣت ﺧردھﺎ ﺗﺎزه ﺷد؟
در ﺳوﯾدا روﺷﻧﺎﯾﯽ آﻓرﯾد
 176.21ﻛﮫ ز ﺿدھﺎ ،ﺿدھﺎ آﯾد ﭘدﯾد
ﺻﻠﺢ اﯾن آﺧر زﻣﺎن ،ز آن ﺟﻧﮓ ﺑُد
 176.22ﺟﻧﮓ ﭘﯾﻐﻣﺑر ،ﻣدار ﺻﻠﺢ ﺷد
ﺗﺎ اﻣﺎن ﯾﺎﺑد ﺳر اھل ﺟﮭﺎن
 176.23ﺻد ھزاران ﺳر ﺑرﯾد آن دﻟﺳﺗﺎن
ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑد ﻧﺧل ،ﻗﺎﻣﺗﮭﺎ و ﺑر
 176.24ﺑﺎﻏﺑﺎن ز آن ﻣﯽ ﺑُرد ﺷﺎخ ﺧﺿر
ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎغ و ﻣﯾوه ﺧرﻣﯾش
 176.25ﻣﯽ ﻛﻧَد از ﺑﺎغ داﻧﺎ آن ﺣﺷﯾش
ﺗﺎ رھد از درد و ﺑﯾﻣﺎری ﺣﺑﯾب
 176.26ﻣﯽ ﻛﻧد دﻧدان ﺑد را آن طﺑﯾب
ﻣر ﺷﮭﯾدان را ،ﺣﯾﺎت اﻧدر ﻓﻧﺎﺳت
 176.27ﺑس زﯾﺎدﺗﮭﺎ درون ﻧﻘﺻﮭﺎﺳت
ﯾرزﻗون ﻓرﺣﯾن )آل ﻋﻣران (١۶٩ :ﺷد ﺧوﺷﮕوار
 176.28ﭼون ﺑرﯾده ﮔﺷت ﺣﻠق رزق ﺧوار

ﺣﻠق اﻧﺳﺎن َرﺳت و ،اﻓزاﺋﯾد ﻓﺿل
ﺗﺎ ﭼﮫ زاﯾد؟ ﻛن ﻗﯾﺎس آن ﺑر اﯾن
ﺷرﺑت ﺣق ﺑﺎﺷد و ،اﻧوار او
ﺑﻠﯽ
ﺣﻠق از ﻻ رﺳﺗﮫ ،ﻣرده در ٰ
ﺗﺎ ﻛﯽ ات ﺑﺎﺷد ﺣﯾﺎت ﺟﺎن ﺑﮫ ﻧﺎن؟
ﻛﺂﺑرو ﺑردی ﭘﯽ ﻧﺎن ﺳﭘﯾد
ﻛﯾﻣﯾﺎ را ﮔﯾر و ،زر ﮔردان ﺗو ﻣس
رو ﻣﮕردان از ﻣﺣﻠﮥ ﮔﺎزران
در ﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑﻧد ﭘﯾﭻ و ،ﺑرﺗر آ
ﭘس رﻓو ﺑﺎﺷد ﯾﻘﯾن ،اﺷﻛﺳت او
ﺗو درﺳﺗش ﻛن ،ﻧداری دﺳت و ﭘﺎ
ﻣر ﺷﻛﺳﺗﮫ ﮔﺷﺗﮫ را داﻧد رﻓو
ھر ﭼﮫ را ﺑﻔروﺧت ،ﻧﯾﻛوﺗر ﺧرﯾد
ﭘﺳت ﮐرد و ﺑر ﻓﻠﮏ اﻓراﺧت او
ﭘس ﺑﮫ ﯾك ﺳﺎﻋت ﻛﻧد ﻣﻌﻣورﺗر
ﺻد ھزاران ﺳر ﺑر آرد ،در زﻣن
ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺗﯽ ،ﻓﯽ اﻟﻘﺻﺎص آﻣد ﺣﯾﺎت
ﺑر اﺳﯾر ﺣﻛم ﺣق ﺗﯾﻐﯽ زﻧد؟
ﻛﺂن ُﻛﺷﻧده ،ﺳﺧرۀ ﺗﻘدﯾر ﺑود
ﺑر ﺳر ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﯾﻐﯽ زدی
ﭘﯾش دام ﺣﻛم ،ﻋﺟز ﺧود ﺑدان
ﺗﺳﺧر و طﻌﻧﮫ ﻣزن ﺑر ﮔﻣرھﺎن
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ﺣﻠق ﺣﯾوان ﭼون ﺑرﯾده ﺷد ﺑﮫ ﻋدل
ﺣﻠق اﻧﺳﺎن ﭼون ﺑﺑرد ،ھﯾن ﺑﺑﯾن
ﺣﻠق ﺛﺎﻟث زاﯾد و ،ﺗﯾﻣﺎر )ﭘرﺳﺗﺎر( او
وﻟﯽ
ﺣﻠق ﺑﺑرﯾده ﺧورد ﺷرﺑتٰ ،
ﺑس ﻛن ای دون ھﻣت ﻛوﺗﮫ ﺑﻧﺎن )اﻧﮕﺷت(
ز آن ﻧداری ﻣﯾوه ای ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾد
ﮔر ﻧدارد ﺻﺑر زﯾن ﻧﺎن ،ﺟﺎن ﺣس
ﺟﺎﻣﮫ ﺷوﯾﯽ ﻛرد ﺧواھﯽ ،ای ﻓﻼن
ﮔر ﭼﮫ ﻧﺎن ﺑﺷﻛﺳت ﻣر روزۀ ﺗرا
ﭼون ﺷﻛﺳﺗﮫ ﺑﻧد آﻣد دﺳت او
ﮔر ﺗو آن را ﺑﺷﻛﻧﯽ ،ﮔوﯾد :ﺑﯾﺎ
ﭘس ﺷﻛﺳﺗن ﺣق او ﺑﺎﺷد ﻛﮫ او
آن ﻛﮫ داﻧد دوﺧت ،او ﺗﺎﻧد درﯾد
* ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﻧد و ﭼو ﺟﻧت ﺳﺎﺧت او
ﺧﺎﻧﮫ را وﯾران ﻛﻧد زﯾر و زﺑر
ﮔر ﯾﻛﯽ ﺳر را ﺑﺑ ُرد از ﺑدن
ﮔر ﻧﻔرﻣودی ﻗﺻﺎﺻﯽ ﺑر ﺟﻧﺎة
ﺧود ﻛﮫ را زھره ﺑ ُدی ﺗﺎ او ز َﺧود
زآﻧﻛﮫ داﻧد ھر ﻛﮫ ﭼﺷﻣش را ﮔﺷود
ھر ﻛﮫ را آن ﺣﻛم ﺑر ﺳر آﻣدی
رو ﺑﺗرس و ،طﻌﻧﮫ ﻛم زن ﺑر ﺑدان
ﭘﯾش ﺣﮑم ﺣق ﺑﻧﮫ ﮔردن ز ﺟﺎن
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 .177ﺗﻌﺟب ﻛردن آدم از ﻓﻌل اﺑﻠﯾس و ﻋذر آوردن و ﺗوﺑﮫ ﮐردن
از ﺣﻘﺎرت و از زﯾﺎﻓت ﺑﻧﮕرﯾﺳت
روزی آدم ،ﺑر ﺑﻠﯾﺳﯽ ،ﻛو ﺷﻘﯽ ﺳت
ﺧﻧده زد ﺑر ﻛﺎر اﺑﻠﯾس ﻟﻌﯾن
ﺧوﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻛرد و آﻣد ﺧود ﮔزﯾن
ﺗو ﻧﻣﯽ داﻧﯽ ز اﺳرار ﺧﻔﯽ
ﺑﺎﻧﮓ ﺑر زد ﻏﯾرت ﺣق ﻛﺎی ﺻﻔﯽ
ﻛوه را از ﺑﯾﺦ و از ﺑن ﺑر ﻛﻧد
ﭘوﺳﺗﯾن را ﺑﺎژﮔوﻧﮫ ﮔر ﻛﻧد
ﺻد ﺑﻠﯾس ﻧو ﻣﺳﻠﻣﺎن آورد
ﭘردۀ ﺻد آدم آن دم ﺑر درد
اﯾن ﭼﻧﯾن ﮔﺳﺗﺎخ ﻧﻧدﯾﺷم دﮔر
ﮔﻔت آدم :ﺗوﺑﮫ ﻛردم زﯾن ﻧظر
ﺗوﺑﮫ ﮐردم ﻣﯽ ﻧﮕﯾرم زﯾن ﺳُﺧن
* ﯾﺎرب اﯾن ﺟرات ز ﺑﻧده ﻋﻔو ﮐن
ﻻ اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺎﻟﻌﻠوم و اﻟﻐﻧﯽ
ﯾﺎ ﻏﯾﺎث اﻟﻣﺳﺗﻐﯾﺛﯾن ،اھدﻧﺎ
و اﺻرف اﻟﺳوء اﻟذی ﺧط اﻟﻘﻠم
ﻻ ﺗزغ ﻗﻠﺑﺎ ھدﯾت ﺑﺎﻟﻛرم
وا ﻣﺑر ﻣﺎ را ز اﺧوان ﺻﻔﺎ
ﺑﮕذران از ﺟﺎن ﻣﺎ ﺳوء اﻟﻘﺿﺎ
ﺑﺎ ﺗو ﯾﺎد ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود روا
* اﯾﺧدا ،ای ﻓﺿل ﺗو ﺣﺎﺟت روا
ﺑﯽ ﭘﻧﺎھت ،ﻏﯾر ﭘﯾﭼﺎ ﭘﯾﭻ ﻧﯾﺳت
ﺗﻠﺦ ﺗر از ﻓرﻗت ﺗو ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت
ﺟﺳم ﻣﺎ ،ﻣر ﺟﺎن ﻣﺎ را ،ﺟﺎﻣﮫ ﻛن
رﺧت ﻣﺎ ھم ،رﺧت ﻣﺎ را راه زن
ﺑﯽ اﻣﺎن ﺗو ﻛﺳﯽ ﭼون ﺟﺎن ﺑرد؟
دﺳت ﻣﺎ ﭼون ﭘﺎی ﻣﺎ را ﻣﯾ َﺧورد
ﺑ ُرده ﺑﺎﺷد ﻣﺎﯾﮥ ادﺑﺎر و ﺑﯾم
ور ﺑرد ﺟﺎن زﯾن ﺧطرھﺎی ﻋظﯾم
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زآﻧﻛﮫ ﺟﺎن ﭼون واﺻل ﺟﺎﻧﺎن ﻧﺑود
ﭼون ﺗو ﻧدھﯽ راه ،ﺟﺎن ﺧود ﺑرده ﮔﯾر
ﮔر ﺗو طﻌﻧﮫ ﻣﯾزﻧﯽ ﺑر ﺑﻧدﮔﺎن
ور ﺗو ﻣﺎه و ﻣﮭر را ﮔوﺋﯽ ﺟﻔﺎ
ور ﺗو ﭼرخ و ﻋرش را ﮔوﺋﯽ ﺣﻘﯾر
آن ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﺗو رواﺳت
ﻛﮫ ﺗو ﭘﺎﻛﯽ از ﺧطر و ز ﻧﯾﺳﺗﯽ
آن ﻛﮫ روﯾﺎﻧﯾد ﺗواﻧد ﺳوﺧﺗن
ﻣﯽ ﺑﺳوزد ھر ﺧزان ﻣر ﺑﺎغ را
ﻛﺎی ﺑﺳوزﯾده ،ﺑرون آ ﺗﺎزه ﺷو
ﭼﺷم ﻧرﮔس ﻛور ﺷد ،ﺑﺎزش ﺑﺳﺎﺧت
ﻣﺎ ﭼو ﻣﺻﻧوﻋﯾم و ﺻﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳﺗﯾم
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﻧﻔﺳﯽ و ﻧﻔﺳﯽ ﻣﯾزﻧﯾم
زآن ز اھرﯾﻣن رھﯾدﺳﺗﯾم ﻣﺎ
ﻛش ھر ﻛﮫ را ﻛﮫ زﻧدﮔﯾﺳت
ﺗو ﻋﺻﺎ ِ
ﻏﯾر ﺗو ھر ﭼﮫ ﺧوش اﺳت و ﻧﺎﺧوش اﺳت
ھر ﻛﮫ را آﺗش ﭘﻧﺎه و ﭘﺷت ﺷد
ﻛل ﺷﯽ ء ﻣﺎ ﺧﻼ ﷲ ﺑﺎطل
ﺑﺎز رو ﺳوی ﻋﻠﯽ و ﺧوﻧﯽ اش

ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ ﺧوﯾش ﻛور اﺳت و ﻛﺑود
ﺟﺎن ﻛﮫ ﺑﯽ ﺗو زﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣرده ﮔﯾر
ﻣر ﺗو را آن ﻣﯾرﺳد ،ای ﻛﺎﻣران
ور ﺗو ﻗ ِد ﺳرو را ﮔوﯾﯽ دوﺗﺎ
ور ﺗو ﻛﺎن و ﺑﺣر را ﮔوﯾﯽ ﻓﻘﯾر
ﻣﻠك و اﻗﺑﺎل و ﻏﻧﺎھﺎ ،ﻣر ﺗو راﺳت ؟
ﻧﯾﺳﺗﺎن را ﻣوﺟد و ﻣﻐﻧﯾﺳﺗﯽ
وآﻧﻛﮫ ﺑدرﯾده اﺳت ،داﻧد دوﺧﺗن
ﺑﺎز روﯾﺎﻧد ﮔل ﺻﺑﺎغ را
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺧوب و ﺧوب آوازه ﺷو
ﺣﻠق ﻧﯽ ﺑﺑرﯾد و ﺑﺎزش ﺧود ﻧواﺧت
ﺟز زﺑون و ﺟز ﻛﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯾﺳﺗﯾم
ﮔر ﻧﺧواﻧﯽ ﻣﺎ ھﻣﮫ اھرﯾﻣﻧﯾم
ﻛﮫ ﺧرﯾدی ﺟﺎن ﻣﺎ را از ﻋﻣﯽ
ﺑﯽ ﻋﺻﺎ و ﺑﯽ ﻋﺻﺎ ﻛش ،ﻛور ﭼﯾﺳت؟
آدﻣﯽ ﺳوز اﺳت و ﻋﯾن آﺗش اﺳت
ھم ﻣﺟوﺳﯽ ﮔﺷت و ھم زردﺷت ﺷد
إن ﻓﺿل ﷲ ﻏﯾم ھﺎطل
و آن ﻛرم ﺑﺎ ﺧوﻧﯽ و اﻓزوﻧﯽ اش

 .178ﺑﻘﯾﮫ ﻗﺻﮫ اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم و ﻣﺳﺎﻣﺣت و اﻏﻣﺎض ﮐردن او ﺑﺎ ﺧوﻧﯽ ﺧوﯾش
روز و ﺷب ،ﺑر وی ﻧدارم ھﯾﭻ ﺧﺷم
ﮔﻔت :دﺷﻣن را ھﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﮫ ﭼﺷم
178.1
ﻣرگ ﻣن در ﺑَﻌث ،ﭼﻧﮓ اﻧدر زده ﺳت
زآﻧﻛﮫ ﻣرﮔم ،ھﻣﭼو ﺟﺎن ،ﺧوش آﻣده ﺳت
178.2
ِ
ﺑرگ ﺑﯽ ﺑرﮔﯽ ﺑود ﻣﺎ را ﻧوال
ﻣرگ ﺑﯽ ﻣرﮔﯽ ﺑود ﻣﺎ را ﺣﻼل
178.3
ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ و ،ﻣرگ ﺷد
* ﺑرگ ﺑﯽ ﺑرﮔﯽ ﺗو را ﭼون ﺑرگ ﺷد
178.4
ظﺎھرش اﺑﺗر ،ﻧﮭﺎن ﭘﺎﯾﻧدﮔﯽ
ظﺎھرش ﻣرگ و ﺑﮫ ﺑﺎطن زﻧدﮔﯽ
178.5
در ﺟﮭﺎن او را ز ﻧو ﺑﺷﻛﻔﺗن اﺳت
از رﺣم زادن ﺟﻧﯾن را رﻓﺗن اﺳت
178.6
ﺣﮑم ﻻﺗﻠﻘو ﺑﮕﯾرد او ﺑدﺳت
* آﻧﮑﮫ ﻣردن ﭘﯾش ﺟﺎﻧش ﺗﮭﻠﮑﮫ اﺳت
178.7
ﻧﮭﯽ ﻻ ﺗ ُ ْﻠﻘُوا ِﺑﺄَﯾ ِدﯾﻛُ ْم ﻣراﺳت
ﭼون ﻣرا ﺳوی اﺟل ﻋﺷق و ھواﺳت
178.8
ﺗﻠﺦ را ﺧود ﻧﮭﯽ ﺣﺎﺟت ﻛﯽ ﺷود؟
ز آﻧﻛﮫ ﻧﮭﯽ ،از داﻧﮥ ﺷﯾرﯾن ﺑود
178.9
ﺗﻠﺧﯽ و ﻣﻛروھﯽ اش ﺧود ﻧﮭﯽ اوﺳت
 178.10داﻧﮫ ای ﻛش ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷد ﻣﻐز و ﭘوﺳت
ﺑل ھم اﺣﯾﺎء ﭘﯽ ﻣن آﻣده ﺳت
 178.11داﻧﮥ ﻣردن ﻣرا ﺷﯾرﯾن ﺷده ﺳت
إن ﻓﯽ ﻗﺗﻠﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ داﺋﻣﺎ
 178.12اﻗﺗﻠوﻧﯽ ﯾﺎ ﺛﻘﺎﺗﯽ ﻻﺋﻣﺎ
ﻛم أﻓﺎرق ﻣوطﻧﯽ ﺣﺗﯽ ﻣﺗﯽ
 178.13إن ﻓﯽ ﻣوﺗﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻓﺗﯽ
ﻟم ﯾﻘل ِإﻧﱠﺎ ِإﻟَﯾ ِﮫ راﺟﻌون
 178.14ﻓرﻗﺗﯽ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻓﯽ ذا اﻟﺳﻛون
ﺳوی وﺣدت آﯾد از ﺗﻔرﯾق دھر
 178.15راﺟﻊ آن ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺑﺎز آﯾد ﺑﮫ ﺷﮭر
ﭼون ﺷﻧﯾد اﯾن ِﺳ ّر ز ﺳﯾد ،ﮔﺷت ﺧم
 178.16اﯾن ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎن ﻧدارد ،ﭼﺎﮐرم
 .179اﻓﺗﺎدن رﻛﺎﺑدار در ﭘﺎی اﻣﯾر اﻟﻣوﻣﻧﯾن ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﻛﮫ ای اﻣﯾر ﻣرا ﺑﻛش و از اﯾن ﺑﻠﯾﮫ ﺑرھﺎن
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ﺑﺎز آﻣد ﻛﺎی ﻋﻠﯽ زودم ﺑﻛش
ﻣن ﺣﻼﻟت ﻣﯽ ﻛﻧم ،ﺧوﻧم ﺑرﯾز
ﮔﻔت :ﮔر ھر ذره ای ﺧوﻧﯽ ﺷود
ﯾك ﺳر ﻣو از ﺗو ﻧﺗواﻧد ﺑرﯾد
ﻟﯾك ﺑﯽ ﻏم ﺷو ،ﺷﻔﯾﻊ ﺗو ﻣﻧم
ﭘﯾش ﻣن اﯾن ﺗن ﻧدارد ﻗﯾﻣﺗﯽ
ﺧﻧﺟر و ﺷﻣﺷﯾر ﺷد رﯾﺣﺎن ﻣن
آﻧﻛﮫ او ﺗن را ﺑدﯾن ﺳﺎن ﭘﯽ ﻛﻧد
زآن ﺑﮫ ظﺎھر ﻛوﺷد اﻧدر ﺟﺎه و ﺣﻛم
* ﺗﺎ ﺑﯾﺎراﯾد ﺑﮭر ﺗن ﺟﺎﻣﮫ ای
ﺗﺎ اﻣﯾری را دھد ﺟﺎن دﮔر
* ﻣﯾری او ﺑﯾﻧﯽ اﻧدر آن ﺟﮭﺎن
* ھﯾن ﮔﻣﺎن ﺑد َﻣﺑَر ای ذوﻟﺑﺎب

ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧم آن دم و وﻗت ﺗرش
ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧد ﭼﺷم ﻣن آن رﺳﺗﺧﯾز
ﺧﻧﺟر اﻧدر ﻛف ،ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗو ﺑود
ﭼون ﻗﻠم ﺑر ﺗو ﭼﻧﺎن ﺧطﯽ ﻛﺷﯾد
ﺧواﺟﮥ روﺣم ،ﻧﮫ ﻣﻣﻠوك ﺗﻧم
ﺑﯽ ﺗن ﺧوﯾﺷم ،ﻓﺗﯽ اﺑن اﻟﻔﺗﯽ
ﻣرگ ﻣن ﺷد ﺑزم و ﻧرﮔﺳدان ﻣن
ﺣرص ﻣﯾری و ﺧﻼﻓت ﻛﯽ ﻛﻧد؟
ﺗﺎ اﻣﯾران را ﻧﻣﺎﯾد راه و ﺣﻛم
ﺗﺎ ﻧوﯾﺳد او ﺑﮭر ﮐس ﻧﺎﻣﮫ ای
ﺗﺎ دھد ﻧﺧل ﺧﻼﻓت را ﺛﻣر
ﻓﮑرت ﭘﻧﮭﺎﻧﯾت ﮔردد ﻋﯾﺎن
ﺑﺎ ﺧود آ ،وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب

 .180ﺑﯾﺎن آﻧﻛﮫ ﻓﺗﺢ طﻠﺑﯾدن ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و آﻟﮫ در ﻣﻛﮫ و ﻏﯾرھﺎ ﺟﮭت دوﺳﺗﯽ ﻣﻠك دﻧﯾﺎ ﻧﺑود
ﭼوﻧﮑﮫ ﻓرﻣود "اﻟدﻧﯾﺎ ﺟﯾﻔﺔ و طﺎﻟﺑﮭﺎ ﮐﻼب"
ﻛﯽ ﺑود در ﺣب دﻧﯾﺎ ﻣﺗﮭم ؟
ﺟﮭد ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﻓﺗﺢ ﻣﻛﮫ ھم
180.1
ﭼﺷم و دل ﺑر ﺑﺳت روز اﻣﺗﺣﺎن
آﻧﻛﮫ او از ﻣﺧزن ھﻔت آﺳﻣﺎن
180.2
ﮐرده ﭘر آﻓﺎق ھر ھﻔت آﺳﻣﺎن
از ﭘﯽ ﻧظﺎره اش ﺣور ﺟﻧﺎن
180.3
ﺻد ﭼو ﯾوﺳف اوﻓﺗﺎده در ﭼﮭش
* ﻗدﺳﯾﺎن اﻓﺗﺎده ﺑر ﺧﺎک رھش
180.4
ﺧود ورا ﭘروای ﻏﯾر دوﺳت ﻛو؟
ﺧوﯾﺷﺗن آراﺳﺗﮫ از ﺑﮭر او
180.5
ﻛﺎﻧدر او ھم ره ﻧﯾﺎﺑد آل ﺣق
آﻧﭼﻧﺎن ﭘر ﮔﺷﺗﮫ از اﺟﻼل ﺣق
180.6
و اﻟﻣﻠك و اﻟروح اﯾﺿﺎ ﻓﺎﻋﻘﻠوا
ﻻ ﯾﺳﻊ ﻓﯾﻧﺎ ﻧﺑﯽ ﻣرﺳل
180.7
ﻣﺳت ﺻﺑﺎﻏﯾم ،ﻣﺳت ﺑﺎغ ﻧﯽ
ﮔﻔت :ﻣﺎ زاﻏﯾم ،ھﻣﭼون زاغ ﻧﯽ
180.8
ﭼون ﺧﺳﯽ آﻣد ﺑر ﭼﺷم رﺳول
ﭼوﻧﻛﮫ ﻣﺧزﻧﮭﺎی اﻓﻼك و ﻋﻘول
180.9
ﻛﮫ ﻧﻣﺎﯾد او ﻧﺑرد و اﺷﺗﯾﺎق؟
 180.10ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻛﮫ و ﺷﺎم و ﻋراق
ﻛﮫ ﻗﯾﺎس از ﺟﮭل و ﺣرص َﺧود ﻛﻧد
 180.11آن ﮔﻣﺎن ﺑر وی ﺿﻣﯾری ﺑَد ﻛﻧد
زرد ﺑﯾﻧﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﻧور آﻓﺗﺎب
 180.12آﺑﮕﯾﻧﮥ زرد ﭼون ﺳﺎزی ﻧﻘﺎب
ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔرد را و ﻣرد را
 180.13ﺑﺷﻛن آن ﺷﯾﺷﮥ ﻛﺑود و زرد را
ﮔرد را ﺗو ﻣرد ﺣق ﭘﻧداﺷﺗﮫ
ِﮔرد ﻓﺎرس ﮔرد ،ﺳر اﻓراﺷﺗﮫ
180.14
ﭼون ﻓزاﯾد ﺑر ﻣن آﺗش ﺟﺑﯾن؟
 180.15ﮔرد دﯾد اﺑﻠﯾس و ﮔﻔت :اﯾن ﻓرع طﯾن
دان ﻛﮫ ﻣﯾراث ﺑﻠﯾس اﺳت آن ﻧظر
 180.16ﺗﺎ ﺗو ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻋزﯾزان را ﺑﺷر
ﭘس ﺑﮫ ﺗو ﻣﯾراث آن ﺳﮓ ﭼون رﺳﯾد؟
 180.17ﮔر ﻧﮫ ﻓرزﻧد ﺑﻠﯾﺳﯽ ،ای ﻋﻧﯾد
ﺷﯾر ﺣق آن اﺳت ﻛز ﺻورت ﺑرﺳت
 180.18ﻣن ﻧﯾم ﺳﮓ ،ﺷﯾر ﺣﻘم ،ﺣق ﭘرﺳت
ﺷﯾر ﻣوﻟﯽ ﺟوﯾد آزادی و ﻣرگ
 180.19ﺷﯾر دﻧﯾﺎ ﺟوﯾد اﺷﻛﺎری و ﺑرگ
ھﻣﭼو ﭘرواﻧﮫ ﺑﺳوزاﻧد وﺟود
 180.20ﭼوﻧﻛﮫ اﻧدر ﻣرگ ﺑﯾﻧد ﺻد وﺟود
ﻛﮫ ﺟﮭودان را ﺑُد آن دم اﻣﺗﺣﺎن
 180.21ﺷد ھوای ﻣرگ ،طوق ﺻﺎدﻗﺎن
ﺻﺎدﻗﺎن را ﻣرگ ﺑﺎﺷد ﺑرگ و ﺳود
 180.22در ﻧﺑﯽ ﻓرﻣود ﻛﺎی ﻗوم ﯾﮭود
آرزوی ﻣرگ ﺑردن ،زآن ﺑﮫ اﺳت
 180.23ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﮫ آرزوی ﺳود ھﺳت

180.24
180.25
180.26
180.27
180.28
180.29
180.30
180.31
180.32

ای ﺟﮭودان ،ﺑﮭر ﻧﺎﻣوس ﻛﺳﺎن
ﯾك ﺟﮭودی آﻧﻘدر زھره ﻧداﺷت
ﮔﻔت :اﮔر راﻧﯾد اﯾن را ﺑر زﺑﺎن
ﭘس ﯾﮭودان ﻣﺎل ﺑردﻧد و ﺧراج
* ﺟزﯾﮫ ﭘذرﻓﺗﻧد و ﻣﯾﺑودﻧد ﺷﺎد
اﯾن ﺳﺧن را ﻧﯾﺳت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘدﯾد
* اﻧدرآ در ﮔﻠﺳﺗﺎن از ﻣزﺑﻠﮫ
* ﺑﯽ ﺗوﻗف زودﺗر در ﻧﮫ ﻗدم
* ھم ﻧﺑردش ﮔﻔت از ﺑﮭر ﺧدا

ﺑﮕذراﻧﯾد اﯾن ﺗﻣﻧﺎ ﺑر زﺑﺎن
ﭼون ﻣﺣﻣد اﯾن ﻋﻠم را ﺑر ﻓراﺷت
ﯾك ﯾﮭودی ﺧود ﻧﻣﺎﻧد در ﺟﮭﺎن
ﻛﮫ ﻣﻛن ﻣﺎ را ﺗو رﺳوا ،ای ﺳراج
ھﻣﭼﻧﺎن وﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟرﺷﺎد
دﺳت ﺑﺎ ﻣن ده ،ﭼو ﭼﺷﻣت دوﺳت دﯾد
ﭼوﻧﮑﮫ در ظﻠﻣت ﺑدﯾدی ﻣﺷﻐﻠﮫ
زﯾن َﭼ ِﮫ ﺑﯽ ﺑُن ﺳوی ﺑﺎغ ارم
ﺷرح ﮐن اﯾن را ﮐﮫ ﺑﭘذﯾرم ھﻼ

 .181ﮔﻔﺗن اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺑﺎ ﻗرﯾن ﺧود ﻛﮫ ﭼون ﺧدو اﻧداﺧﺗﯽ در روی ﻣن ﻧﻔس ﻣن ﺟﻧﺑﯾد و
اﺧﻼص ﻋﻣل ﻧﻣﺎﻧد .ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺷﺗن ﺗو آن ﺷد.
ﻛﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﺑرد ای ﭘﮭﻠوان
ﮔﻔت اﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺎ آن ﺟوان
181.1
ﻧﻔس ﺟﻧﺑﯾد و ﺗﺑﮫ ﺷد ﺧوی ﻣن
ﭼون ﺧدو اﻧداﺧﺗﯽ ﺑر روی ﻣن
181.2
ﺷرﻛت اﻧدر ﻛﺎر ﺣق ﻧﺑود روا
ﻧﯾم ﺑﮭر ﺣق ﺷد و ﻧﯾﻣﯽ ھوا
181.3
آن ِ ﺣﻘﯽ ،ﻛردۀ ﻣن ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺗو ﻧﮕﺎرﯾدۀ ﻛف ﻣوﻟﯾﺳﺗﯽ
181.4
ﺑر زﺟﺎﺟﮥ دوﺳت ،ﺳﻧﮓ دوﺳت زن
ﻧﻘش ﺣق را ھم ﺑﮫ اﻣر ﺣق ﺷﻛن
181.5
در دل او ،ﺗﺎ ﻛﮫ ُزﻧﺎرش ﺑُرﯾد
ﮔﺑر اﯾن ﺑﺷﻧﯾد و ﻧوری ﺷد ﭘدﯾد
181.6
ﻣن ﺗرا ﻧوﻋﯽ دﮔر ﭘﻧداﺷﺗم
ﮔﻔت :ﻣن ﺗﺧم ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﻛﺎﺷﺗم
181.7
ﺑل زﺑﺎﻧﮥ ھر ﺗرازو ﺑوده ای
ﺗو ﺗرازوی اﺣد ﺧو ﺑوده ای
181.8
ﺗو ﻓروغ ﺷﻣﻊ ﻛﯾﺷم ﺑوده ای
ﺗو ﺗﺑﺎر و اﺻل و ﺧوﯾﺷم ﺑوده ای
181.9
ﻛﮫ ﭼراﻏت روﺷﻧﯽ ﭘذرﻓت از او
 181.10ﻣن ﻏﻼم آن ﭼراغ ﺷﻣﻊ ﺧو
ﻛﮫ ﭼﻧﯾن ﮔوھر ،در آرد در ظﮭور
 181.11ﻣن ﻏﻼم ﻣوج آن درﯾﺎی ﻧور
ﻣر ﺗو را دﯾدم ﺳراﻓراز زﻣن
 181.12ﻋرﺿﮫ ﻛن ﺑر ﻣن ﺷﮭﺎدت را ﻛﮫ ﻣن
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺳوی دﯾن ﻛردﻧد رو
 181.13ﻗَرب ﭘﻧ َﺟﮫ ﻛس ز ﺧوﯾش و ﻗوم او
وا ﺧرﯾد از ﺗﯾﻎ ،ﭼﻧدﯾن ﺣﻠق را
 181.14او ﺑﮫ ﺗﯾﻎ ﺣﻠم ﭼﻧدﯾن ﺧﻠق را
ﺑل ز ﺻد ﻟﺷﻛر ظﻔر اﻧﮕﯾزﺗر
 181.15ﺗﯾﻎ ﺣﻠم ،از ﺗﯾﻎ آھن ،ﺗﯾزﺗر
182.1
182.2
182.3
182.4
182.5
182.6
182.7
182.8

182.9
182.10

 .182ﺧﺎﺗﻣﮥ دﻓﺗر اول ﻣﺛﻧوی ﻣﻌﻧوی ﻣوﻟوی
ﺟوﺷش ﻓﻛرت از آن اﻓﺳرده ﺷد
ای درﯾﻐﺎ ،ﻟﻘﻣﮫ ای دو ،ﺧورده ﺷد
ﭼون ذﻧب ،ﺷﻌﺷﺎع ﺑدری را ﺧﺳوف
ﮔﻧدﻣﯽ ،ﺧورﺷﯾد آدم را ﻛﺳوف
ﻣﺎه او ﭼون ﻣﯾﺷود ﭘروﯾن ﮔﺳل؟
اﯾﻧت ﻟطف دل ،ﻛﮫ از ﯾك ﻣﺷت ﮔل
ﭼون ﻛﮫ ﺻورت ﮔﺷت ،اﻧﮕﯾزد ﺟﺣود
ﻧﺎن ﭼو ﻣﻌﻧﯽ ﺑود و ،ﺧوردش ﺳود ﺑود
زآن ﺧورش ﺻد ﻧﻔﻊ و ﻟذت ﻣﯾﺑرد
ھﻣﭼو ﺧﺎر ﺳﺑز ﻛﺎﺷﺗر ﻣﯾﺧورد
ﭼون ھﻣﺎن را ﻣﯾﺧورد اﺷﺗر ز دﺷت
ﭼوﻧﻛﮫ آن ﺳﺑزﯾش رﻓت و ﺧﺷك ﮔﺷت
ﻛﺎن ﭼﻧﺎن ورد ﻣرﺑﯽ ،ﮔﺷت ﺗﯾﻎ
ﻣﯾدراﻧد ﻛﺎم و ﻟﻧﺟش ،ای درﯾﻎ
ﭼوﻧﻛﮫ ﺻورت ﺷد ،ﻛﻧون ﺧﺷك اﺳت و ﮔﺑز
ﻧﺎن ﭼو ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ،ﺑود آن ﺧﺎر ﺳﺑز
ﺧورده ﺑودی ،ای وﺟود ﻧﺎزﻧﯾن
ﺗو ﺑدآن ﻋﺎدت ﻛﮫ او را ﭘﯾش از اﯾن
ﺑﻌد از آن ﻛﺎﻣﯾﺧت ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﺛری )ﺧﺎک(
ﺑر ھﻣﺎن ﺑو ﻣﯾﺧوری اﯾن ﺧﺷك را

182.11
182.12
182.13
182.14

ﮔﺷت ﺧﺎك آﻣﯾز و ﺧﺷك و ﮔوﺷت ﺑُر
ﺳﺧت ﺧﺎك آﻟود ﻣﯽ آﯾد ﺳُ ُﺧن
ﺗﺎ ﺧداﯾش ﺑﺎز ﺻﺎف و ﺧوش ﻛﻧد
ﺻﺑر آرد ،آرزو را ،ﻧﯽ ﺷﺗﺎب
ﭘﺎﯾﺎن دﻓﺗر اول

ز آن ﮔﯾﺎه اﻛﻧون ﺑﭘرھﯾز ،ای ﺷﺗر
آب ﺗﯾره ﺷد ،ﺳر ﭼﮫ ﺑﻧد ﻛن
آﻧﻛﮫ ﺗﯾره ﻛرد ھم ﺻﺎﻓش ﻛﻧد
ﺻﺑر ﻛن ،و ﷲ اﻋﻠم ﺑﺎﻟﺻواب

