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  بحرالمعاني
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   حيمالّر حمنالّر اهللا بســـم

  

  وآودآي توّلد *

ر  آه بود افكنده سايه آسمان بر هجري ٤٧٠ سال رمضان مبارك ماه اول شب د  خب ودآي  تول  آ

  . آورد در هيجان به را اش خانواده قلب گيالن سراي صومعه در

ه  اي خانواده آغوش در ناميدند " عبدالقادر" را او آه آودك اين داري  در آ د  و دين وي  و زه  تق

د  سر ار  آم د  روزگ ه  روز بودن زرگ  روز ب ار  و اخالق  و ترشد  ب دي  و قرآني  رفت  از را توحي

  . آرد جذب خويش خانوادگي محيط

اآش  نسب  و داشت  نام " دوست جنگي موسي صالحابو" پدرش ه  پ ام  ب ن  حسن  ام ي  اب ن  عل  اب

يدعبداهللا  دختر "خيرالنساء فاطمه ,الجبار امه" نيز مادرش و رسيد مي )ع(ابيطالب  صومعي  س

  . بود )ع( علي ابن حسين شهيدان امام نسل از و ـنامدار زاهد ـ

 شيخ  " : اند گفته )العزيز سره اهللا سقد ( گيالني عبدالقادر شيخ حضرت مادري ّجد مورد در

د  مي  خشمگين آسي از چون و است بوده الدعوه مجاب صومعي عبداهللا دا  گردي وراً  خ  او از ف

 ساخت  مي  فراهم دلخواهش طبق فورًا خداوند داشت رادوست آاري اگر يا و گرفت مي انتقام

د  مي سّنت نماز مرتب زياد سن و بنيه ضعف وجود با : انش  و دل و خوان ه  زب  مشغول  ذآر  ب

سيار  عمر  امايّ  نكردن  ضايع  و وقت حفظ در و ظاهر خدا از او خشيت و خوف و بود  دقيق  ب

  ".داد مي خبر بود نيافتاده هنوز آه اتفاقاتي از و بود

ه  آرده حكايت ما ياران از بعضي " : گويد مي قزويني محمد عبداهللا شيخ ا  اندآ ه  ب  تجاري  قافل

 دو به ناگهان , نبود ما همراه صومعي عبداهللا شيخ آه سفري در , مرسيدي سمرقند صحراي به

ته يم دس ان از عظ ورد راهزن رديم برخ ـه آ ر آ ا ب م
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داهللا  شيخ  ناگهان آردند حملـه ين  عب ا  درب ه  , شد  ظاهر  م اد  او , شديم  متوسل  او ب شيد  فري  , آ

د اك خداون زه و پ روه اي , است من ا از گ ويد دور م روه آن , ش ان گ ن از چن  وحشت صدا اي

ع  از پس .ماند سالم آنان شر از ما آاروان و گريختند ها دره قعر و ها آوه قّله به آه آردند  رف

ر يخ خط د ش ين در را زاه ود ب افتيم خ ديم و ني ي و ندي يم نم ا دان ت آج ون . رف ه چ يالن ب  گ

ه  , گفتند داديم خبر واقعه از را مردم و بازگشتيم دا  ب ا  از هرگز  شيخ  سوگند  خ وده  ايب غ م  نب

  ١".است

ه  نصيبه بي بي نام به يكي داشت دختر دو صومعي عبداهللا سيد ه  را او اصفهاني  سيدحيدر  آ  ب

د همسري يد و برگزي اه حسن س اموش ش ه را خ ا ب ز ديگري و آورد دني ي ني ي ب ه ب ه فاطم  آ

 بترتي اين به ايشان پدري سلسله ٢. شد زاده او از عبدالقادر حضرت و گرديد ابوصالح همسر

  :رسد مي )ع( علي حضرت به

ي  عبداهللا سيدابي ابن دوست جنگي موسوي نورالدين سيدابوصالح ن  , گيالن يد  اب  يحيي  عمر  س

اني  موسي  سيد ابن داوود سيد ابن روحي محمد سيد ابن زاهد ن  ث يد  اب داهللا  س اني  عب ن  ث يد  اب  س

ن  المجتبي  حسن  امام حضرت ابن المثني حسن سيد ابن محسن عبداهللا سيد ابن , الجان حسن  اب

  ).ع( مرتضي علي اميرالمومنين حضرت

ونيني  قطب ) هّسر قدس( عبدالقادر حضرت توّلد مورد در ه  اهللا رحمت  ي ه  علي ه  است  گفت  : آ

دالر  پسرش  و است شده متولد ٤٧٠ سال در عبدالقادر حضرت ه  زاقّعب درم  از" : است  گفت  پ

 بود سالي همان آمدم بغداد به من آه سالي يول دانم نمي حقيقتًا : فرمود پرسيدم را تولدش سال

ه ي آ ه ( تميم شمند و فقي سيار دان روف ب د و مع دار ثّمح ات ) نام ت وف ع آن در ياف ن موق  م

ه  پس  ". است  آرده فوت ٤٨٨ سال در تميمي و بودم ساله هجده يم  چنانك د  سال  گفت شان  تول  اي

ه  . است بوده تميمي فوت از قبل سال ١٨ يعني ٤٧٠ ن  دينالّ  مسش  شيخ  عالم  دينالّ  ناصر  ب

  : گويد عليه اهللا رحمت دمشقي

                                                           
  ٣ قالئد الجواهر صفحه ١
   تاريخ بدخشان چاپ مسكو به نقل از پير گيالن ـ خورشيد عرفان٢
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اني  اسم آه جيل شهر در ٤٧٠ سال به وي" زرگ  بياب م  و ب م  هاي  شهر  از شهري  ه  است  ديل

دالقادر  حضرت تولد محل آه جيل و شده متولد ل  را آن و است  عب ز  گي د  مي  ني ان  از گوين  هم

  " .است ديلم آوچك شهرهاي

دم  وقتي  :" گفت  روزي هفاطم  بي  بي اندآه آورده دالقادر  فرزن ه  را عب ا  ب  بچه  او و آوردم دني

  ". نخورد شير رمضان ماه در هيچكس پستان از بود

د  پس  صالح  ابي حضرت ا  پسرش  ازتول رآن  ب الي  ق ه  زد تف دالقاد  حضرت  را آن نتيجه  آ ر عب

  : است آرده بيان اينگونه ) هّسر قدس(

  اند ديده ما طالع در جنون و مستي و عشق

  فال بگشاد پدر و گشتيم زاده مادر ز چـون

  

ز  مادرم گرفت آناره دنيا از دنيا بر تسلط و قدرت با پدرم :فرمايد مي عبدالقادر حضرت ا  ني  ب

ا  شفقت  و ديانت  و صالح  اهل هردو زيرا بود راضي آارش به و شد همقدم و همدم او زهد  ب

راي  ديگر  آسان  يا آنان از چيزي و بودند خدا خلق د  من  ب ده  جز  نمان ه  عقي دا  ب  و رسول  و خ

ه  مرا تعالي خداي صالح فرد دو اين با لذا ) آنها بر خدا درود( وفرشتگان پيغمبران ر  هر  ب  خي

  ).١٠٩ ص نسب حواري ترجمه ـجالءالخاطر ( آرد موفق نعمت و

شان  زندگي نخست سال هجده مورد در ادي  اطالعات  اي ي  , نيست  دردست  زي  طي  ظاهراً  ول

ا  از رشپد مدت اين ه  دني ه  و( رفت ولي  ب شته  ق ار  در وي و ) است  شده  آ ادر  آن دگي  م  مي  زن

  . است آرده

ا  گاه شيخ آودآي دوران شانه  دريافت  ب ا  ن ام  و ه ائي  پي راه  ه ود  هم ه  ب راي  را روحش  آ  يك  ب

 : گفت  هستي؟ خدا ّولي آه دانستي آي از پرسيدند او از , ساخت مي آماده عادي غير زندگي

ه  ديدم مي را فرشتگان , رفتم مي مكتب به خودمان شهر در و مبود ساله ده من ه  آ  من  دور ب

د حرآت  در ه چون و بودن يدم مكتب ب ه نيدمش رس د مي فرشتگان آ از را راه " : گفتن د ب  آني

  ". بنشيند تا خدا دوست براي
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ردم  مي  بازي قصد ها بچه با هرگاه. بودم آوچكي طفل خود خانواده ميان در من دائي  آ  مي  ن

ارك  اي : گفت مي من به آه شنيدم زد  مب ا  من  ن رار  ترس  از من  بي ردم  مي  ف ه  را خود  و آ  ب

  ١" .شنوم نمي را صدائي چنين خود خلوت در حاال و انداختم مي مادرم دامن

  . آرد طي را نوجواني و آودآي سنين عبدالقادر آه بود ترتيب اين به و

  

  هجرت

  :فرمود باره اين در خود حضرت , افتاد او براي عجيبي اتفاق سالگي هيجده سن در

ادم  شخمي گاو دنبال به آشاورزي براي و رفتم شهر بيرون به عرفه روز " ان  افت  متوجه  ناگه

ه  و برگشتم ترسان ٢اي نشده آارخلق اين توبراي عبدالقادر اي : گويد مي من به گاو آه شدم  ب

تم  و آمده مادرم نزد آنگاه . اند هايستاد عرفات در مردم همه آه ديدم و رفتم خانه بام پشت  : گف

دا  به مرا بخش  خ ا  ب را  ي دا  راه در م ذر  خ ده  اجازه  و آن  ن ه  ب داد  ب روم  بغ ه  و ب وختن  ب م  آم  عل

  ". آنم زيارت آنند مي زندگي نجاآ در آه را صالحاني و بپردازم

غ  آن نصف گفت و آورده بيرون دينار هشتاد آنگاه گريست مادرم " راث  از مبل رادر  مي ه  يب  آ

ا  خواست  من از داد من به را آن چون و است رسيده من به داشتم اد  سوگند  ت نم  ي ه  آ  هرگز  آ

ا  ديدار , سپارم مي خدا به را تو فرزند اي : گفت من به آن از پس . نگويم دروغ ه  م  قيامت  ب

ادم  راه به من , افتاد خواهد ه  چون  افت دان  نزديك  ب يدم  هم ه  سوار  شصت  رس ه  ب ا  قافل ه  م  حمل

  از يكي بردند يغما به را قافله و ندآرد

يد  من از دزدان تم  ؟ داري چه  پرس ار  چهل  گف ر  در دين ه  زي ه  ام جام رد  آن دارم دوخت ان  م  چن

   . آمد خنده به , آنم مي وشوخي مزاح آه پنداشت

                                                           
  ١٨ قالئد صفحه ١
  .خلقت و ال لهذا امرت  يا عبدالقادر ما لهذا ٢
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ه  وقتي . شنيد جواب وهمان آرد راديگري همان سئوال    وال  آ سيم  را ام د  مي  تق را  آردن ه  م  ب

ا  در اميرشان  آه بلند اي نقطه ستاده  آنج ود  اي د  ب يد  من  از . بردن تم  من  ؟ داري چه  پرس  دو گف

رد  حكم دارم دوخته جامه زير در دينار چهل گفتم ايشان به من و پرسيدند من از شما از نفر  آ

ال  چرا  پرسيد و آرد تعجب دادم نشان وي به را آن چو آرم بيرون آه ه  را خود  مخفي  م ا  ب  م

  . نگويم دروغ هرگز ام داده قول مادرم به آه ادمد پاسخ ؟ دادي نشان

ر ت دزدان امي سر اي : گف و پ ن در ت ن اي ق س ادر ح ت را م ي رعاي ن و ميكن ق م دا ح  را خ

 دست در تا بده من به را خود دست : گفت و آرد دراز را خود دست سپس . ام آرده فراموش

ار  خود آرده از او و آردم چنان من . آنم توبه تو شيما  اظه ود  نيپ روان  . نم ز  وي پي  چون  ني

د  استغفار من دست به و آرده پيروي او از ديدند را وضع اين اه  . آردن ر  آنگ م  امي رد  حك ا  آ  ت

  ." بازگردانند بودند برده يغما به آه را قافله اموال

  بغداد به ورود

 يريپ شود شهر اين وارد خواست مي آه هنگامي اما رسيد بغداد به باالخره جوان القادر عبد

 به . نشود داخل بغداد شهر به وي اشاره به جز تا خواست او از و آرد جلوگيري او ورود از

 تا خورد گياهان از و آشيد رياضت دجله آنار در و بغداد در بر سال هفت ايشان خاطر همين

 به رياضت براي بغداد در ١.بود )ع( خضر حضرت پير آن . آرد دريافت ورود اجازه اينكه

  : فرمايد مي ايشان شد ناميده "عجمي برج" وي اقامت خاطر به بعدها آه برد هپنا برجي

رده  عهد خود خداي با و نشستم برج يك در سال يازده" ودم  آ ه  ب ا  نخورم  آ د  ت ه  و نخورانن  لقم

 شخصي روز چهل از پس نخـوردم هيچ روز چهل يكبار . نياشامانند مرا تا نرود من دهان در

 آه بس از افتد طعام باالي بر من نفس آه بود نزديك و رفت و بنهاد و آورد طعام قدري و آمد

  .خدا بسته ام برنگردم  با آه عهدي از آه اهللا و گفتم بودم گرسنه

                                                           
  )علي اشرف صادقي  ( ٩ خورشيد گيالن صفحه ١
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د  آواز به و آند مي فرياد شخصي من باطن از آه ميشنيدم  د  مي  بلن اه  الجوع  الجوع  : گوي  ناگ

 عبدالقادر : گفت و شنيد آواز آن و گذشت من بر عليه تعالي اهللا رحمت مخزومي ابوسعيد شيخ

اآرامي  اين : گفتم ؟ چيست اين ا  . است  نفس  اضطراب  و ن ر  روح ام رار  ب  در و است  خود  ق

 خود  دل در من . برفت و بگفت اين " بيا ما خانه به و خيز بر " : گفت , خود خداوند مشاهده

د  )ع( خضر  ابوالعباس ناگاه . رفت نخواهم بيرون گفتم ر  گفت  و درآم ز  ب يش  و خي  ابوسعيد  پ

ستاده  خود خانه در بر ابوسعيد آه ديدم , رفتم و برخاستم من آنوقت برو  من  انتظار  و است  اي

 مي نيز را )ع( خضر حضرت آه نبود بس گفتم را تو من آنچه عبدالقادر اي " : گفت برد مي

ه  طعامي و درآورد خانه به مرا پس , ؟ گفت بايست ا  آ رده  مهي ود  آ ه لق ب ه  م ان  در لقم  من  ده

  ". گفتم الزم را وي صحبت و پوشانيد خرقه مرا آن از بعد . شدم سير تا نهاد

دالقادر  شيخ حضرت هاي رياضت ي  عب ان  ) هّسر  اهللا قدس  ( گيالن نج  و بيست :" نداشت  پاي  پ

ال ان در س ا بياب ه ه دوم ب د ق د و تجري ه ( تفري ائي ب ودم رياضت ) تنه ا و نم ل ت ال چه ا س  ب

د  سال پانزده و بودم گزارده بامداد نماز شاءع وضوي از  از بع ه  نم ا  يك  ب ستاده  پ تم  اي رآن  خ  ق

د  حال  آن در و نشنيدم را او گفته آرد خواب آرزوي من نفس شبي آردم  روزه رياضت  و زه

  ١ ". آردم درختان برگ به افطار روز چهل از بعد و داشتم مي

ان  استادان از نيز را ديگر علوم عرفاني سيروسلوك آنار در ايشان ات  ." آموخت  مي  زم  ادبي

ي از را ن عل ر اب اّزآ ي ي ن يحي ي اب زي عل را تبري ت ف ديث و گرف اعتي از را ح ون جم  چ

اقالني  حسن  محمد ابوغالب د  ابوسعيد  و ب ن  محم ـريم  ب ن  عبدالكـ شاوابولغنائم  اب د  خشي ن  محم  ب

د ن محم ي اب ن عل ون اب وبكر و فرسي ميم د اب ن احم ر اب وجعف و مظّف د راب ن احم سين اب  و ح

  ابوطالب عبدالقادر ابن محمد ابن يوسف و غيره   وآرخي نيان ابن احمد ابن علي ابوالقاسم

                                                           
  ١٨ خورشيد عرفان صفحه ١
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سلم  بن حماد " صحبت و خدمت و مالزمت حضرت آن عرفان و فّتصو در و آموخت ن  م  اب

م  و برگزيد را " دباس دروه  سلوك  او مراقبت  و توجه  تحت  و فراگرفت  او از را طريقت  عل

  ١". رسيد خدا به تا دآر

ه ر ب ال ه دالقادر حضرت ح ي عب ت تحت گيالن ر عناي ت پي وث و وق ان غ ويش زم يخ خ  ش

ه  " دباس حماد " صحبت و المبارك مخزومي ابوسعيد  و گذاشت  سر  پشت  را طريقت  هاي  پل

 خدا صفات مظهر ايشان بلكه اينچنين نه البته آه ٢پنداشتند خدا را او گروهي آه رسيد جائي به

  . است بوده بندگانش ميان در

ين  به رسيدن براي ايشان امي  چن ر  را سنگيني  بارهاي  مق شيده  دوش ب ود  آ ه  ب  مي  خود  چنانك

  : فرمايد

ن " اي م نگين باره ل را س رده تحم ه ام آ ر آ ا آن اگ ر را ه وه ب ا آ ي ه د م م از نهادن ي ه  م

ادم  برزمين را پهلويم شد زياد بارها اين وقتي , پاشيدند تم  و نه  خوشي  تلخي  هر  از پس  ": گف

 سربلند پس . آيد مي ارزاني گراني هر از پس و گشايشي سختي هر از پس حقيقت به و هست

  ." شد سبك بارمن و پاشيدند هم از ها سنگيني آن ديدم و آردم

 اهللا قدس  ( شيخ  حضرت ناپذير جدائي دوستان غيبي آوازهاي و بيابان , تنهائي دوران اين در

  : اند بوده ) هّسر

زد  من " : گفت من به عبدالقادر حضرت آه گويد مي نجارمي ابوعبداهللا تادان  ن داد  اس  درس بغ

داد  خود در و رفتم مي بيابانها به بيشتر و خواندم مي فقه ردم  نمي  سكونت  بغ  روز و شب  . آ

 برهنه و پيچيده سر دور به اي آهنه پارچه و پوشيده پشم از اي هجّب , نشستم مي خرابه يك در

 خود  گرسنگي رود آنار گياهان ريشه از و سنگالخها و خارها و غارها ميان در رفتم مي اهر

   . نشاندم مي فرو را

                                                           
  ٦ قالئد صفحه ١
  حنا الفاخوري:  تاريخ فلسفه در جهان اسالمي ٢
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 سلوك و مجاهدت به را خود نفس و گرفتم مي خو آن با آه اين جز ترسانيد نمي مراهيچ چيز    

ال  خداي  طرف  از غيبي ندائي تا داشتم مي وا خدا راه در سختي هرگونه تحمل و را  يتع دا  م  ن

ه  و زد مي  فرياد من بر و داد مي هشدار آوه و صحرا در روز و شب و داد در  مي  هيجان  ب

شويق  ذآر  و فكر در آوشش و عبادت در حرآت به و آورد رد  مي  ت  من  و زد مي  نهيب  و آ

  ١." فهميدم نمي را حال حقيقت

رد  مي تهديد مرا گاهآن برو اينجا از گفت مي من به و آمد مي من پيش خود تنها شيطان گاه"  آ

انيد  مي سخت چيزهاي از و ا  من  پس . ترس ر  خود  دست  ب  مي  او و زدم مي  سيلي  او روي ب

  " العظيم العلي باهللا االة ّقو ال و حول ال گفتم مي آنگاه گريخت

 مي  را سلوك  مراحل  طي  و نفس  موانع با ) العزيز هّسر اهللا قدس( شيخ حضرت رودرروئي

  : ديد خوبي به گفتار اين در توان

و  خدمتگزار  تا آمدم و شيطانم من گفت و آمد من پيش بدبو و منظر بد شخصي يكبار "  باشم  ت

را  , برو گفتم . آردي عاجز را پيروانم و من تو زيرا و  از من  زي ستم  ايمن  ت ه  و ني و  ب اور  ت  ب

   . رفت فرو زمين در او و آوبيد او مغز بر و آمد باال از دستي پس ندارم

ار ه در دآم دوم ب عله حاليك ه و داشت دست در آتش از اي ش يله ب ا آن وس د مي من ب  . جنگي

 عقب به ترس از شيطان و داد من به شمشير يك و شد ظاهر ابلق اسب بر سوار مردي ناگهان

  . فرارآرد

ر  خاك و گريست مي نشسته من از دور آه راديدم او سوم بار  : گفت  مي  و ريخت  مي  سر  ب

تم  او به پس عبدالقـادر اي شدم يوسأمـ تو از همـانا ـورشو  گف واره  من  , آ و  مكر  از هم  مي  ت

نم  عذاب  آتشين هاي قيچي از اين گفت شيطان . ترسم شتر  من  در جه ر  بي رد  اث راي  و آ  من  ب

ر  سخت ود  ت ن  در .ب ام  اي ا  دام هنگ ايل  و ه ا  چنگال  و شكار  و فريب  وس ا  ه ه  را وانبره  من  ب

ن  گفتم.داد نشان ا  اي ست؟گفت  ه ا ا :چي ايي  ينه ه  است  دامه ال  آ و  امث ا  را ت د  مي  شكار  آن ب  آنن

د حضرت. ادر عب ود الق ن در فرم ع اي ر موق ه او ب ردم حمل رد او و آ سال . فرارآ ر در يك  فك

ادي  اسباب آن از بعد . آردم قطع را او هاي نيرنگ و ها مكر تمام آه اين تا بودم او مكائد  زي

ن  گفت ؟ چيستند ها اين پرسيدم داد نشانم داشت ارتباط من با طرف هر از آه را ا  اي ق  ه  عالئ
                                                           

  ٢١ قالئد صفحه ١



 10

ابود  نيز آنها تا آردم توجه ها آن به نيز يكسال . اند جهان خلق دند  ن افتم  وخالصي  ش  سپس  . ي

دم  داد نشان من به مرا قلب ه  دي ا  آ ق  ب ق  و عالئ ادي  عوائ وط  زي تم  است  مرب ن  گف  ؟ چيست  اي

ا  دفع و رفع به نيز ديگر الس است تو هاي وخواسته " اراده" ها اين داد جواب رداختم  آنه ا  پ  ت

ارغ  اي عالقه هر از قلبم اه  . شد  وخالص  ف اره  نفس  آنگ را  ام دم  ساخت  آشكار  م ا  دي  و درده

 خود  نفس  متوجه  نيز سال يك است گستاخ شيطانش و زنده آرزوهايش و زياد هايش گرفتاري

 من  وشيطان  مرد من در آرزو . يافتم رهايي نيز اماره نفس هاي ونقص دردها همه از تا شدم

 هيچگونه بدون تنها خود و نماند من در نقصي يعني گرديد خدائي همه من آارهاي و شد تسليم

ا  از بلكه تا شدم جذب توّآل باب به لذا . نرسيدم مطلوب به ولي ماندم باقي غشي و غّل ه  آنج  ب

صود م مق ع برس رف را آن موان اختم برط ا از و س ز آنج تم ني اب وارد و گذش كر ب شتم ش  گ

ه  سپس برداشتم ميان از نيز را باب اين به ورود موانع و زحمات د  ب ه  وصول  امي اب  ب ي  ب  ِغن

ستگي  وبراي بردم روي ه  ورود شاي ز  آن ب وانعي  ني افتم  خود  در م ه  ي ع  آ ردم  رف ان  و آ  همچن

شاهده  باب طالب و زدودم را راه موانع نيز آنجا , رسيدم قرب باب به و رفتم باالتر  و تمگش  م

 مقصود  ورود از پس و يافتم مانع بدون و خالي ديگـر را اينجا . شدم وارد فقر باب به آنجا از

ـي  گنج و يافتم آن در را خويش رايم  بزرگ تح  ب ه  و شد  ف زرگ  تعزّ  ب ـازي  بي  و ب دي  ني  و اب

 از خالصي  از پس گيالني عبدالقادر شيخ آه بود ترتيب اين به١. "رسيدم وخالص آامل آزادي

سليم  هاي  پله خدا اراده برابر در خود هاي خواسته و اراده نفي و نفس هاي رنگني ـل  , ت  توآـ

ه  و آرده طي را مشاهده و قرب , غني , شكر , ر  ب شي  و فق يد  دروي ه  رس االترين  آ ام  ب  در مق

  : فرمايد مي درويشي مرحله مورد در خود چنانكه است طريقت

  

   تـاس شـدروي داـخ اصـخ رمـح درـان رمـمح

  است درويش خـدا به الهي ســر مخزن

  

  ذات رـهـظـم يـول ـانـسـان ورتـص در تـهس

  است درويش صفا به ها صفت جمله جامع
                                                           

  ٢٤ -٢٥ قالئد صفحه ١
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يده  مخزومي  مبارك ابوسعيد دست از را فقر خرقه ايشان ود  پوش ه  ب  شيخ  از مخزومي  خود  آ

اني  عبدالواحد  از او و طرطوسي  ابوالفرج از او و هكاري علي وبكر  از او و يم  او و شبلي  اب

  . بودند آرده دريافت آرخي معروف از او و سقطي سري از او و بغدادي جنيد از

ي  امام به آه ذهبي شاخه شود مي تقسيم شاخه دو به اينجا از مبارآه سلسله اين  )ع( الرضا  عل

ام  و )ع( آاظم موسي امام و ر  ام ام  و )ع( صادق  جعف د  ام اقر  محم ام  و )ع( ب  و )ع( سجاد  ام

ن  علي امام و )ع( علي ابن حسين امام د  حضرت  و )ع( ابيطالب  اب  از و )ص( مصطفي  محم

شايخ  شاخه  و ميرسد  جالله جّل تعّز وحضرت )ع( جبرئيل به ايشان ه  م ه  آ  , طائي  داوود ب

ب ي حبي سن , عجم صري ح ي و ب ن عل ب اب ضرت و )ع( ابيطال ي ح ت ختم  و )ص( مرتب

  . گردد مي باز ليتعا و تبارك خداوند و )ع( جبرئيل حضرت

ق  دو از ترتيب اين به يعني سله  نسب  طري ي  سل ادري  طريقت ه  ق ي  ب امبر  و )ع( مرتضي  عل  پي

  . است استناد قابل و معتبر هردو و رسد مي )ص(

  

  مخزومي ابوسعيد مدرسه

اب  در مخزومي ابوسعيد داد  ازج ب ه  داشت  اي مدرسه  بغ ار  در را آن آ دالقادر  شيخ  اختي  ( عب

رده  مي  نصيحت  را مردم آنجا در ايشان . بود ردادهقرا ) هّسر قدس ز        و آ ادي ني آرامات زي

  .از خود نشان داده است 
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ردم  سپس  ام از م ات  تم ر طبق د  و فقي ا ثروتمن ذل  ب ال ب وان  و م د توسعه  را آن خويش ت  و دادن

 ندبشنو را شيخ سخنان بيشتري آرامش با همگان آه اين تا افزودند بدان هائي ايوان و ها اطاق

  . گيرند بهره آن از و

دالقادر  حضرت  خدمت  به شوهري و زن روزي د  ) هّسر  قدس  ( عب ار  زن , آمدن  داشت  اظه

ا  و دارم طلب خويش شوهر از ام مهريه بابت طال دينار ٢٠ آه رار  او ب ه  ام گذاشته  ق  شرط  ب

اي  در نصفش اندازه به آه آن ار  مدرسه  بن د  آ ه  را ديگر  نصف  آن ز ن شوهرم  و ببخشم  او ب  ي

ار  شيخ  مدرسه ساخت در مرد آن . ام داده او به را مهريه نصف رسيد و آرده قبول رد  آ  و آ

زد روز هر ود م ه نصف محل از ( داشت دريافت را خ يخ ١,)" مهري دالو ش د هابّعب  فرزن

  : گويد مي )ره( عبدالقادر حضرت

ود  مي  صحبت  مجلس سه هفته در پدرم " ه  صبح  , فرم نبه  سه  غروب  و جمع  و سجدم  در ش

اء  و علماء او مجلس در و شهر اجتماع محل در يكشنبه ره  و فقه دند  مي  حاضر  غي  چهل  و ش

وا  تصدي  مدت و بود ٥٦١ سال انتهايش و ٥٢١ سال ابتدايش ، داد ادامه را روش اين سال  فت

ا  ٥٢٨ سال  از سال  ٣٣ او تدريس و ي  مجلسش  در و ٥٦١ ت ا  برادران ي  ب اده  قرائت دون  و س  ب

  ٢." خواندند مي قرآن مرّتل امروز طالحاص به و الحان

د  , شد  مي  داده آموزش )هّسر قدس( شيخ توسط مختلفي علوم مدرسه اين در ن  محم  حسين  اب

   : گويد مي موصلي

دالقادر  شيخ  گفت آه شنيدم پدرم از" م  سيزده  از عب ود  مي  صحبت  عل  خود  مدرسه  در و فرم

د  و داد  مي  درس نحو  و صرف  و اصول  و خالف  از درسي و مذهب از درسي  ظهر  از بع

  ٣" فرمود مي تالوت قرائت چند به را قرآن

                                                           
  ٨ قالئد صفحه ١
  ٤١ قالئد صفحه ٢
  ٩٢ قالئد صفحه ٣
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  . داشت اي ويژه حالت نيز )سره قدس(گيالني عبدالقادر شيخ حضرت آموزش و دادان فتوا

يخ ر ش زاز عم ت ب هرهاي از :" گف راق ش ر و ع هرها ديگ شه ش سائل در همي رعي م  از ش

تفتاء  حضورش د  مي  اس ه  او و آردن ا  ب وا  و گفت  مي  پاسخ  آنه ود  مي  صادر  فت  هرگز  و فرم

وايي  شبي  نديدم زد  فت ده  او ن اپس  باشد  مان ه  از ت ه  مطالع د  پاسخ  آن ب ه  بگوي د  بلك  قرائت  از بع

  ١". نوشت مي را جواب بالفاصله

ه  از " : گفت  مرقعاني مبارك ابن احمد ساني  جمل ه  آ ه  حضرتش  محضر  در آ ه  فق ود  آموخت  ب

د  و هوش آم بسيار او . بود "ابي" نام به عرب غير مردي ود  ذهن  آن ا  جز  و ب اد  زحمت  ب  زي

د   مي  درس شيخ  نزد روز يك آه آن اثناي در , فهميد نمي چيزي ان  خوان ن  ناگه ه  سمحل  اب  ب

رد  تعجب  بسيار طالبي چنين به تدريس در شيخ حوصله و صبر از و آمد شيخ زيارت  وقتي  آ

داراي  و صبر شدت از من آه آرد عرض شيخ به سمحل ابن رفت و برخاست "ابي" و  م  در ت

ا  : فرمود عبدالقادر حضرت شدم متعجب واقعًا طلبه اين تدريس ه  يك  تنه اقي  هفت ده  ب  است  مان

ه  اين براي من آه شم  زحمت  طلب را  بك ه  او زي ين  ب د  مي  لبيك  را حق  دعوت  زودي هم  . گوي

ه  گويد سمحل احمدابن ن  از من  آ ر  سخن  اي بم  ب زوده  تعج زد  شد  اف ه  روز خود  ون  مي  روز ب

  . يافت وفات " ابي" آخر روز ودر رسيد آخر به هفته تا شمردم

  

  بزن حرف القادر عبد اي

 داشت وتنهائي بيابان به زيادي ميل )هّسر قدس( القادر عبد شيخ حضرت گفتم آه همانطور

  : گفت سخن آنها وبا آرد زندگي مردم ميان در خويش ميل خالف بر اما

  عبدالقادر اي آه رسيد ندائي باطنم از :"است قادرگفتهال عبد شيخ ميگويدآه جبائي

                                                           
  ٧١ قالئد صفحه ١
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 ديدم عجيب حالي در را مردم شدم بغداد وارد وچون بگوي سخن مردم با و شو بغداد داخل

 با و شو داخل عبدالقادر اي آه شنيدم ندائي دوم بار براي , شدم خارج آنجا از خاطر همين به

 مي من ؟ چه من به بغداد مردم گفتم برند مي نفع تو سخن از آنها زيرا بزن حرف مردم

 ما وسرور استاد همچنين  ."است سالم تو دين , برگرد گفت باطني نداي بماند سالم دينم خواهم

 فرزند اي گفت من به , ديدم را )ص( رسول حضرت ظهري از پيش :" گفت القادر عبد شيخ

   آنم تكلم چگونه بغداد فصيحان نزد ام ايراني مردي من پدر اي گفتم ؟  گويي نمي سخن چرا

 دهان رطوبت با را دهانم بار هفت ايشان و گشودم دهان من بگشاي دهان فرمود من به ؟

 اي موعظه و عقلي داليل با و بگوي سخن مردم براي اآنون : گفت و ساخت مرطوب خويش

 , ودندب حاضر زياد مردمي آه حالي در خواندم را ظهر نماز پس . آن دعوت را مردم نيكو

 : گفت من به آه ديدم را )ع( ابيطالب ابن علي نگريستم پس , لرزيد بدنم ناگهان , نشستم

 نكردي را آار اين بار هفت چرا گفتم , ساخت مرطوب را دهانم بار شش نيز او آن باز دهان

  ."شد دور من از وآنگاه )ص( خدا رسول به نسبت احترام و ادب خاطر به گفت ؟

 آرد آغاز منكر از نهي و معروف به امر و گفتن سخن به بزرگوار شيخ آه بود رو اين از 

  : است گفته خود چنانكه

 شود مي غالب من سخنان بر نهي و امر گاهي و آنم مي نهي و امر بيداري و خواب در من"

  ١." شوم مي خفه نكنم صحبت اگر آه ميگيرد فرا مرا قلب و

  اشهب باز

 مرغان تمام" : فرمايد مي صفت اين مورد ودر بود عمل ردم گيالني القادر عبد شيخ حضرت

ي د م ل و خوانن د عم ز نكنن ا ج ه بازه ي آ د نم ل و خوانن د عم ن از آنن االي روي اي  دست ب

  ٢." است آنها النه و پناهگاه پادشاهان

                                                           
  ٢٧  قالئد صفحه١
  ٦٩ قالئد صفحه ٢
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ع در ازي واق ه ب شان آ ي سخن آن از اي د م ود گوي وده وي خ را است ب يخ زي ليمان ش  داود س

  : آند مي نقل منبجي

زد " يخ ن ل ش ودم عقي ه ب د او ب ه گفتن ازگي ب ردي ت ر و شريف و جوان م داد در عرب غي  بغ

ه شهرت ه است يافت امش آ دالقادر ن ل شيخ , است عب ار : گفت عقي ين از آسمان در او آ  زم

ر  مشهور د  جوان  آن , است  ت در  بلن الم  در را ق از  قدس  ع د  مي  اشهب  ب  خود  وقت  در و نامن

  ." بود خواهد انهيگ مسلمانان ميان

   قدم مجلس

ا  خويش مريدان ميان در " دباس حماد" شيخ روزي اره  ب ه  اش دالقادر  شيخ  ب  ) هّسر  قدس ( عب

ود  گفته شد مي دور و خواسته بر ميانشان از آه ن  " : ب دمي  را عجمي  اي ه  است  ق  وقت  در آ

   : بگويد آه اين به شود مامور آينه هر , بود خواهد اولياء همه گردن بر خود

   اهللا ليَِّو ُآلِّ َقَبِهَر ليَع هِذِه ميََقد

  .خداست اولياء همه گردن بر من هاي قدم اين

رد  طي  را طريقت  مراتب شيخ حضرت آه نپائيد ديري ه  و آ يد  جائي  ب ه  رس ر  آ  صحبتش  پي

  . بود آرده بيني پيش

ولعز  حافظ دالمغيث  اب ن  عب دادي  حرب  ب ره  و بغ ه  غي د  گفت ا  ان ه  در م داد  حلب اط  در بغ  شيخ  رب

د  حاضر  او مجلس در عراق مشايخ عموم و بوديم او درحضور راي  شيخ  و بودن ان  ب  سخن  آن

ود  ذاآر  حاضرو  قلبش آه حالي در گفت مي ن  :" گفت  پس  , ب دمهاي  اي ر  من  ق ام  گردن  ب  تم

ي  شيخ  پس خداست اولياء ي  عل االي  و برخاست  هيت دم  و رفت  آرسي  ب  و برداشت  را شيخ  ق

  ." نهاد خود برگردن

  : گويد قيلوي ابوسعيد پيشوا شيخ

ي  او نورخدابرقلب )من قدم( عبدالقادرگفت شيخ آه همين " رد  تجل  رسول  ازجانب  خلعتي  و آ

دا راي )ص( خ د او ب ه آم يله ب ته وس تگان از اي دس رب فرش ه مّق اء حضور در را آن آ  اولي

  ي آردندمجلس را طواف م محل الغيب رجال و مالئكه و پوشانيدند  او به خلف و سلف
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 بود زياد روحاني جمعيت آنقدر و بودند ايستاده مرتب هاي صف و درفضا و زدند مي دور و 

ين  در ولي يك و بودند آرده مسدود را افق فضاي آه د  زم ن  جز  نمان ه  اي  در را خود  گردن  آ

  ١."آردند خم او عظمت مقابل

دا  رسول  مرا به را سخن اين شيخ حضرت آه اند داده شهادت زمان اولياء تمامي ر  )ص( خ  ب

  . است رانده زبان

ا شيخ ين" : گفت بق ه هم دالقادر شيخ آ دم گفت عب ر من ق ردن ب اء گ د اولي ود خواه راهيم ب  اب

اعي  احمد شيخ" ام دائي به پدرم آه گفت بطائحي رفاعي علي الحسن ابي شيخ ابن اغرب  " رف

 جواب  ؟ امر بدون يا است مرا به ) است " اولياءحق" برگردن من قدم( جمله آيا آه است گفته

  ." است امر به حتمًا داد

  : گفت االنفاس علي مخاطب به ملقب ارمني لولو شيخ

ع  يك از نه و " ه  منب ابع  از بلك راوان  من اء  ف دا  اولي ر  خ د  داده خب ه  ان دالقادر  حضرت  آ ن  عب  اي

 جمله ازآن و . است آورده زبان بر )ص( رسول حضرت واسطه به و امرخدا به فقط را جمله

  ..." و رفاعي احمد , هيتي ابن علي , قيلوي ابوسعيد , مسافر ابن عدي شيخ اند

  : است فرموده شيخ حضرت است بوده امـرخدا به ) قدم( جمله آه حقيقت اين مورد در

  الطريقه شيخ الموصوف الواصف انا

  انما و خراـف القول هذا لتـق  اـم و

  بحقيقتي عـرفواـي تيـح االذن اتـي

  تخف وال قل لي قيل حتي قلت وما

ـه  رو , آن از بلكه فروشي فخر خاطر به نه را اين و ام شده توصيف طريقت پير به من  ام گفت

  .بگو ونترس  اند گفته من به . آنم آشكـار را خويش حقيقت ام يافته دستور آه

                                                           
  ٥٨ قالئد صفحه ١
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ون اما  ن پيرام ه اي را آ ه چ يخ ب ين ش توري چن ده داده دس لطان ش اء س دين العلم ن عزال  اب

  : است گفته عبدالسالم

دان  و بود پايبند اسالم شريعت به وجود تمام با عبدالقادر شيخ ه  را مري  مي  دعوت  آن طرف  ب

رد ت از و آ ر آن مخالف ت تنف ردم و داش ه را م راي ب ام اج رع احك يه ش ي توص ود م  و فرم

ز  طريقت  و سلوك  در مجاهده به عبادت و طاعت در اصرار با همواره شويق  ني  و ردآ  مي  ت

 امور  به سالك و متدين و مشاغل مخالطت با آميخته حال عين در عبادات و مجاهدات همه اين

ود  مي  معاش  امور تامين براي صنعت و شغل آارو و بوده فرزند و زن اداره مانند دنيوي  نم

ر  من قدم فرمود شيخ آه روايت اين از... ه  گردن  ب اء  هم دا  اولي راردارد  خ  نگفت  ديگري  و ق

   )١."( است نبوده آمال و اوصاف اين اوجامع چون آسي او زمان در شودآه مي   مستفاد

 شما به را همان من" : فرمايد مي داشت سينه در آه اسراري مورد در االعظم غوث حضرت

ويم  مي  ه  گ ان  حضرت  آ ي  اميرالمومن ن  عل وده  ابيطالب  اب ا ( است  فرم ين  همان انه  دو ب  من ش

اب  شد مي پيدا آن براي حاملي اگر آه است علمي ستم  نمي  را اسرار  ب اه  ب تم  نگ ا  داش  اهلش  ت

  )٢.)"( بيايد

   ازدواج

ان  دست  از يكي آه ) اشراق شيخ ( سهروردي الدين شهاب شيخ دالقادر  شيخ  پروردگ وده  عب  ب

د  مي المعارف عوارف آتاب ٢١ باب در است نيدم  " : گوي دالقادر  شيخ  صلحابه  از يكي  ش  عب

ن  تا نكردم ازدواج : داد ابجو ؟ آردي ازدواج چرا گفت ه  اي ه  )ص( رسول  حضرت  آ  من  ب

  . آن ازدواج آه داد فرمان

دالوهاب  هادي، نام با بود فرزنداني ازدواج اين ثمره راهيم  , عب دالّرزاق  , اب دالعزيز  , عب  و عب

ه  نصر  و ابوالصالح , محمد , داوود , عبدالسالم هاي نام با هائي ونوه يحيي م  در همگي  آ  عل

  . يافتند شهرت نايما و

----------------------------------------------------------------------------------  

  ٥٤ صفحه قالئد)١

  ١٦٥ صفحه جالالخاطر)٢
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   وفات

ب در شتم ش ع ه ال االول ربي ري ٥٦١ س ضرت هج دمحيي ح دين ابامحم يخ ال دالقادر ش  عب

  . گذراند مي فاني دنياي اين در را لحظات آخرين گيالني

  : گفت عبدالوهاب بودفرزندبزرگش دربسترآرميده آه هنگامي

   به اعمل بما... سّيدي يا اوصيني

   آنم عمل آن به تو از پس تا آن وصيتي من آقاي اي

داً  تخف  ال َو اهللا بتقَوي عليك: فرمود شيخ رج  ال َو اِهللا سَوي  اح دا  َت َوي  اح لّ  اِهللا َس  الحوائج  َوُآ

   اهللا ِالي

 همه و نبندي اميد خدا جز آسي به , نترسي خدا جز آسي از آه  اين و خداوند تقوي باد تو بر

  . ببري خدا نزد تنها را نيازها

ا  شي منه يخرج ال ِبما و شئ يخلومنه ال اِهللا َمَع القلُب َاّصح الُكل ِاجماع الّتوحيد الّتوحيد  ’‘لبّ  َان

  قشور ِبال

 ترين پاك تنها دارند اتفاق و اجماع آن مورد در همه آه دباشي داشته نظر در را توحيد , توحيد

ا  ها قلب زي  ازآن , خداست  ب د  نمي  خالي  چي زي  مان  مغزي  من . شود  نمي  خارج  آن از وچي

  . پوستم بدون

   غيرآم ِعندي َحصر َقد

   اند گرفته را دورم شما از غير آساني

   عظيمه ’‘َرْحَمه هيهنا معُهم َتاّدبوا و لهم َفَاْوَسُعوا

  . است آمده فرود بزرگ رحمتي اينجا در , باشيد   مودب مقابلشان در آنيد جاباز ايشان بر

  . عليكم َو َعليَّ اُهللا وتاَب لي غفراهللا برآاته َو اِهللا َرحمت َو ’‘سالم عليكم

  . بپذيرد را شما و من توبه و بيامرزد مرا خدا , باد شما بر او برآات و رحمت و خدا سالم

   : داد پاسخ شيخ ؟ چيست ات بيماري پدر اي آه پرسيد عبدالعزيز رشپس آنگاه
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داً  َيْعَلْمُه ال َمَرضي ِانَّ اهللا ِعلِم في َانقِلُب َانا شًئ من ’‘َاحد يساُلني ال ّسي  واِح  َوال ’‘ِجنيّ  ال و ’‘ِان

رَواْلِعْلمُ  َالُحكم اهللا ِبُحكم اهللا ِعلَم َينُقص ما َمَلَك ر َيَتَغ ال َيَتَغيَّ م  يَّ سخ  والحك م  َين سخ  ال والعل  َيمحو  َين

  . ُيسالون َوُهم َيفعل َعما ُيسال ال الكتاب ام َوِعنده ُيثبت و  َيشاء ما اهللا

م  در من , نكند سئوال چيزي مورد در من از هيچكس د  عل اري  , شوم  مي  دگرگون  خداون  بيم

م  داند نمي اي فرشته و جن و انسان هيچ مرا دا  عل ا  خ د  نمي  آسيب  حكمش   ب م  , بين ر  حك  تغيي

دا  , شود نمي منسوخ علم و شود مي منسوخ حكم , آند نمي تغيير علم و آند مي  را چه  هر  خ

اب  ام و دارد مي برجا پا و تثبيت بخواهد را چه هر و آند مي ونابود محو بخواهد آه زد  الكت  ن

   . خوداند هاي آرده مسئول _ مردم _ آنان اّما شود نمي سئوال دهد مي انجام آنچه از . اوست

  . الَفْوت َيخشي ال الذي الَحّي َو تعالي و ُسبحانه اهللا اال ِاله بال استنعُت : گفت آنگاه

 نمي  مرگ از آه است اي زنده و است متعالي و منزه خداوند . جويم مي ياري اهللا اال الاله از

   . ترسد

   : شد شنيده مبارآش دهان از بار ٣ آنگاه و

  ... اهللا ... اهللا ... اهللا

دايش و اموش ص شت خ انش , گ ام در زب ت آرام آ وارش روح و گرف سم از بزرگ ارج ج  خ

  . گرديد

 نماز اش جنازه بر عبدالوّهاب پسرش يافت وفات ) سره قدس ( عبدالقادر حضرت آه هنگامي

 خود  مدرسه  رواق در آنگاه و بودند حاضر مريدانش و فرزندان،اصحاب از جماعتي و خواند

 قبر به ازنماز بعد . شتافتند مي نماز براي مردم . گذاشتند باز ظهر تا را مدرسه در و شد دفن

  )١( . بود باهللا المستنجد روز آن در بغداد خليفه . آردند زيارت را او و آوردند روي او

  

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  ٣٤٥ حهصف قالئد -١



 20

ه  شش  شيخ  حيات دوران در  رده  حكومت  خليف د  آ دي  , ان سترشد  , ،مستظهر  مقت  , راشد  , م

  . بود شده وارد بغداد به مستظهرايشان زمان در و مستنجد و مقتضي

  : است فرموده خود اشعار در گيالني عبدالقادر شيخ حضرت

   ما بعدازمرگ آه رابيامرزي آس آن يارب

  ياد گهگـاه آند يتكبير به او را مـا روح

   : است گفته همچنين و

   خاطرت بر بگذرم يا بگذري خاآم به گر

    باد نور پر او گور يارب آنكه مي دعا اين 

 * * " آمال" في مات و "عشق" في جاء  الّرجال سلطان بازاهللا ِانَّ 

   بزرگ رس فرياد , اعظم غوث

نيدم  عمر  ابوالقاسم شيخ از : گفت خباز علي شيخ ه  ش ر خ آ دالقادر  حضرت  از داد ب نيدم  عب  ش

د  رسي  فرياد من از بالئي در آه آسي" : فرمود آه ردارم  او از را بال  آن خواه ه  آسي  و ب  آ

ه  آسي  و آنم حل را مشكلش آند ندا مرا سختي در زد  آ دا  ن ه  خ د  توسل  من  ب ازش  جوي ر  ني  ب

   )١( ."شود آورده

ه  را او سختي حال در آه است داده اجازه خويش مريدان به شيخ حضرت د  آمك  ب ا  , بطلبن  اّم

  . است تر باال هم اين از ايشان غوثي مقام

د  حّالج منصور ابن حسين " : گفت آه شنيدم عبدالقادر حضرت از گفت عمربزاز شيخ  و لغزي

ان  او با من واگر آند وهدايت دستگيري اورا آه نبود آسي زمانش در ودم  همزم  مي  نجاتش  ب

  " بلغزد مرآبش آه هستم خود به ومنسوب مريد هر ودستگير دهنده نجات قيامت تا من . دادم

  : گفت مظفر شيخ

   در ) بردند را مردي اسم( آس فالن گفتند او به . يافتم بالين بر زده تكيه اورا يكبار

----------------------------------------------------------------------------  

    وفات سال يعني ٥٦١ آمال و عشق وجمع ٩١ ابجد به آمال و ٤٧٠ = ابجد به عشق **

  ٨٦ صفحه قالئد -١
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 مي نقل او از معروف وطاعت وزهد وسلوك عبادات ودر است مشهور آراماتش زمان اين

 آثار ناگهان. ام رفته وباالتر ام گذشته هم يونس حضرت مقام از من است آرده ادعا آه آنند

 وبه گرفت دست به را وبالش نشست زمين بر مستقيم آه ينا تا شد آشكار شيخ چهره در خشم

 او امر وبه خدا راه در را واو رسيدم فريادش به يافتم راه قلبش به : وفرمود انداخت دور

 بود آرده تسليم جان وقت همان وديدم رفتم شخص آن نزد به سرعت با من پس. آردم اصالح

 خواب در خوشحال اورا پس . نداشت ومرضي بود وتندرست سالم آن از قبل آه حالي در

 مورد در آه را وسخني بيامرزيد مرا داد جواب ؟ آرد رفتار چگونه تو با خدا اوگفتم به. ديدم

 بود عبدالقادر شيخ سرورم خطر اين از نجاتم ووسيله من وشفيع بخشيد من به بودم گفته يونس

 حضرت شفاعت برآت به واينك آرد شفاعت من براي يونس نزد حق حضرت حضور در آه

   : است فرموده )سره قدس( عبدالقادر حضرت )١."(ام گرديده نائل خيرفراواني عبدالقادربه

 عزت به گفت ؟ هست تو نزد آسي من ومريدان ياران از آيا آه پرسيدم جهنم دربان مالك از

  نيست آه خورم مي سوگند خدا

 خوب من مريد واگر است زمين يباال آسمان مثل مريدان سر بر من دست" : فرمود نيز و 

 خودم تا شوم نمي دور خدا حضور از سوگند پروردگارم وجالل عزت وبه خوبم من نبود

  )٢"(نبرم بهشت به را وشما

 تو از اي بهره اما باشد منسوب تو به آه شخصي آيا , گفتند القادر عبد شيخ به" : گفت غوثني

 نام آه آسي داد جواب ؟ شود مي محسوب تو مريدان از آيا نپوشد تو دست از وخرقه نيابد

 باشد آمده اآراه به اگرچه آند مي قبول اورا خداوند شود داده نسبت من به يا باشد او روي من

)"٣(   

----------------------------------------------------------------------------  

  ٥٠ صفحه قالئد-١

  ٣٢ صفحه قالئد -٢

   همانجا -٣
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 شيخ چنانكه است شده داده ايشان به خداوند اذن به وفات از بعد رسي فرياد قدرت اين هالبت

 در خدا اذن به آه باشد ولي تنها او" : گفت )رض(مسافر صخر بن صخر ابوالبرآات

 تصريف هم مرگش از بعد آه است آسي او ونيز دارد سخن اجازه آبريا قدس حضرت

 اختيار اين وفات از قبل آه همچنان است شده داده اجازه او به هستي عالم در ودگرگوني

  : آه اند آورده ايشان قول از عبدالقادر حضرت به توسل شيوه مورد در " است راداشته

 قل( اخالص سوره دفعه يازده رآعت هر در فاتحه از وبعد بخواند نماز رآعت دو هرآه"

 سالم من بر وبعد بفرستد واتصل بار يازده رسول حضرت بر سالم از وبعد بخواند ) ...هوا

 آند ياد ومرا برود جلو قبرم مقابل شرق طرف به قدم ويازده بگويد را خود وحاجت آند

  )١".( شد خواهد آورده بر نيازش انشااهللا بگويد رادوباره خود واحتياج

 الهي جذبه حال ودر القادر عبد حضرت توسط آه را  " غوثيه قصيده" قرائت ضمن در

  )٢"( اند دانسته مجرب ايشان گرامي روح به وتوسل حاجات به نيل براي را شد سروده

   حضرت آن فتوح پر روح به را شيريني قدري جمعه شب آه هر :"  اند گفته همچنانكه

 امداد جناب آن از را وي مر جويد ومدد آند پخش وبعد باشد خوانده وفاتحه آند هديه ) رض(

    )٣"(بسيار بسيار باشد
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  گيالني القادر عبد شيخ خصوصيات

   ) سره قدس( شيخ ظاهر

 گنجايش مختصر اين آه آساني " خوانيم مي الجواهر قالئد آتاب در ايشان صورت مورد در

 است گفته عليه اهللا رحمت مقدسي قدامه ابن الدين موفق شيخ آه براين متفقند ندارد را آنها نام

 پهن ريش وداراي فراخ وسينه شانه وچهار بدن الغر القادر عبد الدين محيي ما شيخ",آه

 علم ودر بلند وهيبت ومنزلت قدر ودر بم شوصداي پيوسته هم به وابروهايش گندمگون وچهره

  )١"(بود بسيار

 مي علما لباس  عبدالقادر ما شيخ" است گفته شيخ ظاهر مورد در داري سعد ابن ابراهيم

 نگه بلند خود دست در را آن ولگام شد مي استر بر سوار بست مي سر بر وطيلسان پوشيد

 آشكار فصاحت بيانش ودر عتسر سخنش در نشست مي صندلي بر وعظ هنگام .داشت مي

  )٢"( نشستند مي  خاموش سماع براي ومردم بود شنيدني او آالم.بود

   ) سره قدس( شيخ وخوي خلق

 خورد مي غذا ميهمانان وبا گسترد مي سفره شب هر او" است آمده الجواهر قالئد آتاب در

 نمي گمان آنان از هيچكدام آه بود طوري علم طالبان با ورفتارش آرد مي همنشيني ضعفا وبا

  )٣"( باشد تر عزيز او از استادش نزد ديگري آه آردند

 در نجار ابن  عالمه , دانست مي آار بهترين را فقيران اطعام ) سره قدس( عبدالقادر شيخ"

 نيك اعمال تمام فرمودند مرا القادر عبد شيخ :" گفت مي من به جبائي گويد مي خود تاريخ

 روئي وگشاده اخالقي خوش از ونيز  نيافتم طعام اطعام از بهتر وآاري آردم رابررسي

 تا آنم سير را گرسنگان آن وبا باشد من دست در دنيا تمام آه دارم دوست,نديدم نيكوتر صفتي

           فرمودند اگر هزار دينار به دستم برسد فورًا مي بخشم من به ايشان ونيز " شود تمام

----------------------------------------------------------------------------  
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   ) ١"(ندارد دوامي من نزد در دنيا مال

 هاي دل ومطابق بود آالمش از بيش سكوتش القادر عبد شيخ:"اند گفته ايشان سكوت مورد در

  " آرد مي افشا را آنها قلبي وخطرات فرمود مي صحبت حاضران

 :" گويد مي  هروي ابوالفتح ,است آموز درس بسيار نيز عبادت هنگام در ايشان وهواي حال

 وضوي با را صبح نماز مدت آن در و بودم عبدالقادر شيخ حضرت خدمتگزار سال چهل من

 وضو از وبعد پرداخت مي وضو تجديد به فورًا آرد مي وضو نقض وچون خواند مي عشا

 فت ر مي خود خلوت به آورد مي جا به را عشا نماز وچون خواند مي نماز عترآ دو فورًا

  )٢"( آرد نمي داخل خود با را وهيچكس

   اجتماعي اخالق

 ) سره قدس( گيالني عبدالقادر شيخ الدين محيي محمد ابا حضرت نظير بي خصوصيات از

 بوده " عمل مرد " ايشان. بود زمانش واحوال واوضاع مردم مختلف طبقات با رفتارش نوع

 هر با رفتارش نوع همچنين دانست نمي   دور مردم سرنوشت از خودرا راهبان وهمچون

  . گذاشت مي نمايش به را وقرآني علوي اخالق نماينده مردم از گروه

يخ ر ش راده معم ت ج شمان : گف ن چ ر اخالق خوش م ب ت ر نجي يم ت ر رح ر وصادق ت  از ت

ام  وبلندي بزرگي وجود با وي. است نديده را عبدالقادر حضرت م  وفراواني  مق ا  عل  اشخاص  ب

ران  و آرد مي صحبت وسال سن آم رام  را بزرگت يش  سالم  ودر گذاشت  مي  احت  مي  دستي  پ

ود ا فرم ان وب ست بيچارگ ي وبرخاست نش ود م ا نم را ب وش متواضع فق ود رو وخ راي ب  وب

 نرفت وزيري يا پادشاه گاه در به وهيچگاه نميكرد قيام ومتكبر دوست دنيا وثروتمندان بزرگان

)"٣(  

----------------------------------------------------------------------------  

   همانجا-١
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دابن درش از خضر محم رد حكايت پ ه آ ه او آ ه" است گفت ال س دمتگزار س د حضرت خ  عب

رام  به هرگز ... بودم القادر وي  مقامات  صاحبان  احت اً . برنخاست  خود  جاي  از دني  وزرا غالب

 نشسته باك بي اش خانه در او آه حالي در آمدند مي او  خدمت به قدرت وصاحبان وپادشاهان

ان  چون رفت مي ديگر اطاق به آنها ورود وهنگام خاست مي بر شيخ بود  شيخ  نشستند  مي  آن

ام  احترامشان به آه نشود مجبور تا آمد مي آنان نزد به د  قي ا  آن ه  "وغالب دون  آمران ه  ترس  وب  ب

 عين ندودر بوسيد مي را دستش وايشان فرمود مي مبالغه امرا نصيحت ودر داد مي تذآر آنان

وي  مقام بزرگترين ( خليفه به چون و نشستند مي حضورش در حقارت واظهار فروتني  آن دني

اي  حمد از پس ابتدا در . نوشت مي نامه ) زمان دا  وثن وم  خ ود  مي  مرق ه  فرم دالقادر  " : آ  عب

 واجب واطاعتش نافذ تو بر امر آيا ندهي انجام يا دهي انجام را آار فالن آه آند مي امر تو به

د  مي را آن رسيد مي خليفه دست به نامه چون و ؟ تاس حّجت و پيشوا ترا واو ؟ است  و خوان

  )١."( است فرموده راست شيخ : گفت مي و بوسيد مي

زد  المراهللا المقتضي خليفه آه است گفته نيز مغيره ابن الوزير ابن ابوالحسن فقيه شيخ  از من  ن

ذآر  من به و آند مي تحقير مرا عبدالقادر آه داشت اظهار و آرد شكايت شيخ د  مي  ت ه  و ده  ب

د  مي اشاره دارد خود حياط در آه خرمائي درخت ه  آن ه  نخل  اي آ  و نكن  تجاوز  من  حريم  ب

ي را سرت اّال رم م ور و ب اره او منظ ه اش ن ب و ؛ است م ن طرف از ت زد م رو او ن  در و ب

 مي  سخن  او ضرر به و آني مي تعرض وقت امام بر تو آه نيست خوب آه بگو او به خلوت

د  گفت  ابوالحسن  . داني  مي  را خالفت  خدمت خود كهحالي در گوئي ه  آن از بع  شيخ  خدمت  ب

يدم الي در رس ه ح ده آ زد اي ع د او ن وت انتظار و  نشستم بودن شيدم خل نيدم و آ ه ش  در او آ

   سخن اثناء

   است من به اشاره آه فهميدم " برم مي را سرش بلي " : گفت جماعت آن با خود

  

----------------------------------------------------------------------------  

  ٤٦ صفحه قالئد -١
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  )١"( رفتم و شدم بلند پس

ز  موصلي خضرحسيني ابوالعباس شيخ ه  ني ا  :" است  گفت ّدين  محيي  شيخ  مدرسه  در شبي  م  ال

دالقادر داد در عب وديم بغ ام , ب ستنجدباهللا ام ه ... م د حضورش ب رد سالم و آم  طلب زاو ا و آ

سه  ده و نمود يحتنص ول  آي اد  او حضور  در پ ه  نه ر  ده آ ه  نف ا  خدم د  مي  حمل  را آنه  . آردن

اجي  من  : فرمود شيخ حضرت ه  احتي ا  ب دارم  آنه ول  و ن ا  پ ل  را ه ه خ چون  و نگرفت  تحوي  ليف

رين  آه آيسه دو آرد زياد اصرار رين  و بهت ا  تميزت وديكي  آنه ه  ب ه  ديگري  و راست  دست  ب  ب

ت چپ دست ا و گرف ه را آنه ود دست ب شار خ سه از , داد ف ا آي ون ه يالن خ دا س رد پي  و آ

   : گفت خليفه به شيخ حضرت

والمظفر " اي ا "اب دا آي ا ازخ ي نمي حي ه آن ردم خون آ ع را م رده جم زد آ ن ن  ؟ اي ردهآو م

ا  خويشاوندي و اتّصال حرمت اگر سوگند خدا به : فرمود شيخ پس , آرد غش حال در خليفه  ب

   )٢"( آند پيدا جريان خليفه خانه از گذاشتم مي را خون شد نمي مانع خدا رسول

 اشعار  از يكي  در و , دانست مي ستمگران حاآميت را خليفه حكومت عبدالقادر شيخ حضرت

   آند مي عرض خدا به خود

  لطف به زانكه نسزد را غيرتوآس سلطنت

  ديـــار  هيچ در تو ز  ننالـد ّديــار هيچ

انگر  آه شنود مي زاو ا سخناني است داشته شيخ با خليفه آه ديداري در ن  بي  , است  حقيقت  اي

ودم  شاهد  روزي : است  گفته موصلي خضرحسيني ابوالعباس شيخ ه  ب ستنجد  آ اهللا  الم  در ... ب

ود  )رض( عبدالقادر شيخ خدمت ه  پس  . ب و  آرامات  از ميخواهم  گفت  شيخ  ب زي  ت نم  چي  . ببي

   جواب در خليفه ؟ خواهي مي چه فرمود شيخ

  

----------------------------------------------------------------------------  

  ٤٦ صفحه قالئد-١
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ه  حال و " غيب از خواهم مي سيبب:" آرد عرض ود  سيب  وقت  روز آن آنك  دستش  شيخ  . نب

ـارا  از يكي شد  پيدا دستش در سيب دو ناگهان  , آرد دراز هوا به رو را ه  آنه ستنجد  ب  داد الم

ه  شكست خود را ديگري و فيد  آ ود  س وي  ب ا , داد مي  مشك  وب ستنجد  وقتي  اّم  را خود  سيب  م

ين  است  من دست در نچهآ آه است سّري چه اين گفت مستنجد .بود آن در آرمي شكست  و چن

ان  است  تو دست در آنچه نم  مي  باشدآه  چن والمظفر  اي : گفت  شيخ  ؟ بي و  سيب  اب  دست  را ت

ديل  آرم به لذا است آرده لمس " ظلم" را  سيب  و شده  تب دا  واليت " دست  م رده  لمس  " خ  و آ

  )١"( است شده شيرين و معطر

شان اري از اي ردن ي تمگران آ انع س ي م د م ر در و ش اي نصب و عزل براب ومتي ه ي حك  ب

 منع آردند مي آمك ظالمان به آه را آساني" : است آمده الجواهر قالئد آتاب در , نبود تفاوت

ا  قاضي  مراهللا  ال المقتضي  , عباسي خليفه آه هنگامي حتي , آرد مي ن  يحيي  ابوالوف  سعيد  اب

 خطاب  ترس  بدون . ادد بغداد قضاوت حكم را ظالم مزاحم ابن به مشهور مظفر ابن يحيي ابن

ان  ستمكارترين توآه : فرمود منبر روي خليفه به سلمين  قاضي  را مردم ردا  آردي  م  جواب  ف

د  برخود تذآر اين از خليفه و ؟ داد خواهي چه را الّراحمين ارحم و الحاآمين احكم خداي  لرزي

  . نمود عزل را قاضي و آرد گريه و

   طريقتي خصوصيات

اء  سلطان.بود پايبند شريعت قوانين به تشد به )سره قدس( شيخ حضرت  االسالم  شيخ  و العلم

ه  وجود  تمام با عبدالقادر شيخ:" است گفته عبدالسالم عزالّدين وانين  ب  متمسك  اسالم  شريعت  ق

ود دان و ب ه را مري وت آن طرف ب ي دع رد م ت از و آ ر آن مخالف ردم و داشت تنف ه را م  ب

ي  و  ."فرمود مي توصيه شرع احكام اجراي وي  ابوسعيد  خش ري  علت  قيل شان  برت ر  اي اير  ب  س

  : گويد مي و داند مي همين را خدا اولياء

----------------------------------------------------------------------------  

  ١٦٠ صفحه قالئد-١
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   قـواي و بود" خدا بـراي و خدا در و خدا با همواره عبدالقـادر شيخ مـا پيشواي"

ر  بر آه بودند آسان بسيار متقّدمان از و بود ضعيف او معنوي قوه برابر در طريق بزرگان  اث

اي  عروه  به سلوك و رياضت ه  حقيقت  الوثق راي  گسستگي  آ د  دست  نيست  آن ب  سبقت  و يافتن

دالقادر  حضرت  خداوند اّما گرفتند ا  را عب ه  دقتي  ب ام  در آ ادات  و طاعات  انج رد  مي  عب ه  آ  ب

  )١"(. داد رفعت مهّمي مقام

ر خصوصيات يخ ديگ ه ش ر تكي ختي و رياضت ب ه دادن س س ب ود نف شان , ب ي  اي د م  فرماي

  )٢."( آورد بدست توان مي حرمان و جوع به فقط. يافت توان نمي قال و قيل به را تصّوف:"

االخره و رين اصلي ب ي خصوصيت ت دالقادر حضرت طريقت دس( عب ره ق ضور ) س م ح  دائ

ان  در حضور چنانچكه است بوده "صحو" ديگر عبارت به و پروردگار نزد در ايشان ق  مي  خل

   )٣)"( رسد مي فرا محو از صحوپس حالت( , آرد نمي غافل حق مشاهده از را او

ق  گفت  آه شنيدم بطو ابن بقاء شيخ از آه گويد صرصري احمد ابن خليل دالقادر  شيخ  طري  عب

سليم  اخالص" اتحاد و " وقت و نفس" اتحاد و " آردار و گفتار" اتحاد روي  و " وت اب  از پي  آت

ام  و و هرحال  در و شده  او قلب وارد آه برآت هر و بود نفس هر و لحظه هر در سنت و  مق

  . است بوده جّل عَزو ي خدا با بودن ثابت

  )سره قدس( خشي حضرت از گفتار چند

ق  مع  آنت فاذا نفس ال آاّن الخلق مع و خلق ال آاّن عّزوجّل اهللا مع آن  و عدلت  نفس  بال  الخل

ي  الكلّ  اترك و سلمت الّتبعات ومن اّتقيت اب  عل سك  وحدك  وادخل  خلوتك  ب  خلوتك  في  ترمون

 علم جهلك اذنف قربه و اهللا امر مكانها ياتي و الّنفس تزول و العيان ماوراء تشاهد و ّسرك بعين

   )٤( انس وحشتك و ذآر صمتك و قرب بعدك و

----------------------------------------------------------------------------  

      ٤٨ صفحه قالئد-١
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دارد  وجود  نفس گوئي آه باش چنان خلق با و ندارند وجود خلق گوئي آه باش نچنا خدا با  . ن

ه  وديگرآن  داشت  خواهي تقوا و عدالت بودي باخلق نفس بدون آه هنگامي پس  مي  سالمت  آ

اه . شو  داخل تنها خود و آن ترك را همگان رسيدي خود خلوت درگاه به آه هنگامي.ماني  آنگ

دار  سوي آن خويش باطن باچشم , ديد خواهي خود وتخل در را ) خدا ( خود مونس ا  پدي  را ه

اه  . آرد خواهي مشاهده و  نفس  آنگ ه  ت ان  از مرور  ب ه  و رود مي  مي دا  " امر " آن جاي  ب  و خ

و  سكوت  و نزديكي به ات دوري , آگاهي به تو جهل آنگاه . آيد مي  او به "قرب" ه  ت  و ذآر  ب

  . ميشود بدل انس به تو گريز

اني  علي الّتصّوف اّن , والمسلمين اّياك اهللا وّفقنا يولد يا اعلم ا  خصال  ثم ّسخاء  اّوله ا  و ال  ثانيه

ّر ا و ضا ال ّصبرورابعها ثالثه اره ال سها االش ها و هالغرب وخام بس سادس ابعها و فصّوالّت ل  س

وب  اهللا الّصبرلنبّي و اسحق  اهللا لنبّي ضاوالّر ابراهيم اهللا لنبّي خافالّس الفقر وثامنها الّسياحه  و اّي

ّسياحه  يحيي  اهللا لنبّي الّتصّوف لبسر و يوسف اهللا لنبّي االشاره يّ  وال سي  اهللا لنب ّسيدنا  عي  والفقرل

  )١.(وسلم عليه تعالي اهللا محّمدصّلي

دم  دان  فرزن ه  ب دا  – آ ا خ و  و م ه  ت سلمانان  وهم ق  را م د توفي ر  تصوف  – ده  خصلت هشت  ب

 ششم بيگانگي و غربت پنجم , اشارت چهارم صبر سوم رضا دوم سخاوت ولا , است استوار

 رضا  و است ابراهيم خدا پيامبر آن از سخاوت , فقر و درويشي هشتم سفر هفتم تصوف لباس

امبر  آن از صبر  و اسحق خدا پيامبر آن از دا  پي وب  خ امبر  آن از مشورت  اشارت  و اّي دا  پي  خ

اس  و يوسف  امبر  آن از تصوف  لب امبر  آن از سفر  و يحيي  داخ  پي دا  پي سي  خ ر و عي  آن از فق

   . باد او بر خدا سالم و درود آه محّمد ما سرور

   )٢(تحيي حّتي نفسَك َاِمْت *

   شوي زنده تا بميران را نفست 

  

----------------------------------------------------------------------------  

   ٩٩-٩٨ صفحه عرفان خورشيد-١

  ١۶٣ صفحه الغيب فتوح از نقل به عرفان خورشيد-٢
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ا  آانت  فان الّسنه و الكتاب علي اعماله فاعرض اوحّبه شخص بغض قلبك في وجدت اذا *  فيهم

ه شربموافقتك مبغوض وله و هللا فالب ت وان لرس ه آان ا اعمال ه فيهم ت محبوب ضه وان  تبغ

ك  محّبت  اساله و بغضك من تعالي اهللا الي فتب ولرسوله عّزوجّل لّله وعاص ...ظالم.بهواك  ذال

  )١.( واولياءه اهللا احباب من غيره و الّشخص

ر  را آارهايش  پس , را او محّبت يا و يافتي را آسي نفرت خويش قلب اگردر رآن  ب  روش و ق

 خويش  موافقت  خاطر به پس , بود نفرت و بغض مورد آنها در اگر. آن عرضه )ص( پيامبر

ود  محبوب آنجاها در آارهايشان اگر و شادباش پيامبر و خدا با ه  و ب ا  نفس  هواي  خاطر  توب  ب

من او ودي دش تمگرو , ب دا از عاصي س ولش و خ ستي رس ه پس. ه وي ب دا س از خ رد ب  و گ

    . بخواه را خدا دوستان ديگر و شخص آن محبت

   ديگران زبان از شيخ حضرت  

اب  در سره قدس جامي الرحمن عبد حضرت نامي عارف "* وه  شواهد  آت ام  در النّب  احوال  اتم

ن  در مختصر  را تبي  اهل وآماالت فضايل آه بايد مي”:است نوشته امام دوازده ن  دوازده اي  ت

ا  سلطان  حضرت  چنانكه اند بوده بسيار  بيت اهل از فضيلت اهل آه زيرا ننمائي  غوث  االولي

ادر  عبد الدين محيي شيخ يزداني وبرگزيده سبحاني محبوب والسماء االرض ي  الق  رضي  گيالن

  )٢"( است بوده عنه اهللا

  : است فرموده نقشبند محمد شيخ حضرت -

   است عبدالقادر شاه عالم دو هر پادشاه

   است القادر عبد شاه آدم اوالد سرور

   وقلم وآرسي وعرش وماهتاب آفتاب

  )٣.( است القادر عبد شاه اعظم نور از قلب نور

----------------------------------------------------------------------------  

  ٣٠ گفتار الغيب فتوح از نقل به – ٤١ صفحه-١

  ١٨ صفحه ) طالباني( گيالن پير-٢

  ٤٠ صفحه همانجا -٣
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  : فرمايد مي گلستان در ) الرحمه عليه( سعدي -

د  اي گفت  همي نهاده )سنگريزه(حصبا بر روي ديدند آعبه حرم در را گيالني عبدالقادر  خداون

شاي ر ببخ ر واگ ه ه ستوجب آين وبتم م امتم روز در عق ا قي ا ن ر بين ز ب ا انگي انني روي در ت  ك

  " نباشم شرمسار

  ) سره قدس( شيخ هاي آتاب -

اب  گيالني عبدالقادر شيخ حضرت از وان  هاي  آت ه  ملفوضات ,اشعار  دي ه  ,قادري ه  الغني  ,لطالبي

  . است مانده برجاي گيالني وملفوظات الرحماني والفيض الرباني الفتح الغيب فتوح

  

  گيالني غوث حضرت مدح در اشعاري

  تو ابروي مــا ايمــان قبله           تو يرو از  خـدا نور عيان اي

  تو آـوي در ام افتاده ناتوان            تو سـوي پاآــبازان نگـاه اي

  دستگير عالـــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

  اولـيا بوستان بهـــار واي             انبيا بزم شمــع  فـــروغ اي

  مصطفي براي برمن آن رحم            مرتضي  دودمان  چــراغ اي

  دستگير عالــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

  تواست دلجوي قد وحدت رايت          توست نيكــوي رخ رحمت آيت

  تواست بازوي بر تكيه را بيكسان         است تو آوي غريبان ما گاه سجده

  دستگير عالـــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

  بـاك هيچ نبود قبــر عذاب از           خاك زير در فنا از بعد مرو گــر

  پاك نام بدينسان  رانم زبـان بر           هولـناك سـراي وحشت آن اندر
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  دستگير عالـــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

  خدا محبوب محبوب اي رحمي           مصطــفي نشين مسند اي رحمي

  اقتدا اهــل مــوالي اي رحمي           وگدا اهش هر ي ملجا اي رحمي

  دستگير عالـــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

  الـغياث پيران پير اي الــغياث          الـغياث  دوران غوث اي الغياث

  الغياث طوفان نوح اي الــغياث            الـغياث گيالن شــاه اي الغياث

  دستگير عالـــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

  وشاب شيخ رهنماي اي الـغياث             عــاليجناب  سيد اي الــغياث

  مآب وحدت مـرشد اي الـغياث           ثواب  راه مـرشد اي الــغياث

  دستگير عالـــم قطب اعظم غوث

  ضمير روشن شه اي گير من دست

*  *  * 

  گيالني غوث يا مدد

  رباني قطب مقدس سبحاني حب معال

  گيالني غوث يا مدد ساني حسن سيرت علي

  مريداني عطــابخش محباني شفابخش

  گـيالني غوث يا مدد مسلماني  خطــابخش

  رماني قوت يا لبت بدخشاني لعل رخت

  گيالني غوث يا مدد سبحــاني فيض حديث

  داري جهت درشش مكان نياتور چه ايراني چه

  گيالني غوث يا مدد  شاني فلك خورشيد تو
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  ارآــاني چار قوام ديواني جمله نّظام

  گيالني غوث يا مدد  يزداني محبوب توئي

  سرور آن باغ از گلي پيغمبر نّظام زهي

  گيالني غوث يا مدد رضواني طـوّطي زهي

  ثاني يوسف صورت به مرداني شاه همت به

  گـيالني غوث يا مدد يزداني شير قدرت به

  يربان قرب خواهي چو شو گيالن گاه در سگ

  گيالني گاه در سگ دارد شرف برشيران آه

  برهاني تو غم از مـرا بتواني آه آـاري بكن

  گيالني غوث يا مدد  يزداني عرش قطب تو

*   *   *  

  پنهاني يار سوي به پرزد دل آه روزي آن از

  رباني پير آوي ز آس هر از جويم مي نشان

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم

  آزادم عشـق زغيـر دادم فزآ را دين و دل

  ميداني تو چومجنونم پايان بي صحراي اين در

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم

  وسـاقي ميخـانه توئي بـاقي باده آن توئي

  خواني مي خويش سوي آه پنهان جذبه آن توئي

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم

  لد وتوواين وعشق من ساحل بي شبهاي اين در

  وسلطاني ســردار مـرا هـمتا بي حي راه به

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم
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  رسوايند خّمار همه آيند هم به درويشان چو

  آناني بزم شمع تو بازند مي سـرودستار

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم

  تابانـي  مــاه سان به جــانم ظلمت درون

  جاني وراحت حرو تو دورانم هاي تلخي به

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم

  شو خون دل اين شوطبيب بيرون ازپرده شبي

  سبحاني هاي تجلي جان اي آند غرقم تا آه

  گيالني غوث يا مدد حيران و سرگشته منم

  ايمـاني شـاه يگانه سلطـاني شـاهين توئي

  رحماني عرش اوج بر بر مي خود بربال مرا

  گيالني غوث يا مدد انحير و سرگشته منم

*  *   * 

  عارفان شاه وانس جن غوث          جهـــان خداوند ميـران حضرت

  آستان باشد عرش اورا آه آن           است القادر عبد شيخ الدين محيي

  المكان اوج شهبــاز دين شير            اولــيا فخــر و الســادات سيد

  سروران سر خم آرده تواضع از            رّب معشـوق قــدم قول قــائل

  ماندگــان در جملـه دستگــير            احمــدي  شــاهراه رهنمــاي

  آسمان بر زمين آن  آردي فخـر          زمين بـر نهادي مي پا هرآجــا

        قادري را خود گفت توانم آي

  )١(آستان اين سگ باشد " قادري"

   

----------------------------------------------------------------------------  

  ) صادقي( عرفان خورشيد از نقل به داراشكوه حضرت-١
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  هَواهللا

  جالله جلَّ

  ديوان

  اَالعــــَظْم َغوث َحضرت

  حيْمالرَّ الرَّحمِن اِهللا ِبسِم

  )١(حجابانه بي

  ما جزوردتودرخانه به نيست آسي آه        مــا آاشانه ازدر درآ حجابانه بي

  مــا خانه زده آب جگـر خون از بيني        مــا ويرانه سرتربت به بيائي گر

  مـــا ديـوانه دل ندارد زنجـير ابتـ       مگشاي مشكين انگيزمشوآاآل فتنه

  مـــا دانــه خدا تجّلاي نور شود مي       ديرخراب ودراين ملكوتيم باغ مرغ

  مـــا بيگــانه تو غير و توئي آشنايم       دوست آه بگوئيم بااحددرلحدتنگ

  ما ديوانه دل اين ربود آه آنكس گويم      توآيست بگورّب گرنكيرآيدوپرسدآه

  مــــا ستـانهم نعره شنود محشر به تا      آـرد عربده ما به ماآوآه منكرنعره

  مــــا مـردانه همت اين بر باد آفرين      دوست به ورسيديم نمرديم آه شكرِللَّه

  سوخت مي جمالش تجالي شمع بر محيي

  مـــــا پروانه همت زهي گفت مي ست دو

  

  شوريده بلبل

  مـــا يا توئي ديوانــه شــوريده بلبـل اي

  مـــا يا توئي انهجانــ خوب رخ جوياي

  ديدارم عــــاشق من گلـــزاري عاشق تو

  مـــا يا توئي مـــردانه او فــراق درد در

----------------------------------------------------------------------------  

  . است خوب بسيار بار يك روزي اقًال شعر اين خواندن
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  هاتن خود خلــــوت در ما و قفسي در تو

  مــا يا توئي ديوانه مست نشين گوشه اي

  وي جمــال عشق از ودي بهـار فصل در

  مـــا يا توئي مســتانه فريادي و نعره با

  رفته وپي رگ اندر –بلبل–مـا توبه عشق

  مــا يا توئي پيمـــانه را خونين باده آن

  بينيم چونمي چيزي وماجزدوست توجزگل

  ــام يا توئي بيگانه خويش حبيب ازغير

  بردار بكــشد مـارا خار از خوري زخم تو

  يامــــا توئي افسـانه خلق زبان به آيـا

  وحاضرباش درآش دم عاشق وما عاشق تو

  مـــا يا توئي خـانه در امروز خدا به ورنه

  سرمست هر دل اندر هست گنجي آه گويند

  مـــا يا توئي ويـرانه گـنجي چنين بهر از

  شد ناالن بلبل با شد گلستان به محيي

  مـــا يا توئي جانانه نالنده بلبل آــاي

  

  دل روزگار

  مرا آاردل بگذشت زان تو عشق غم در

  مـرا باردل لحظه يك شود آم وفايت آاز

  هرزمان تو آازغم گلشن گشت از فارغم

   مـرا دل خارخار از گل گونه بشكفدصد

  خود اندوه غم آن حوالت, باري, بردلـم

  مرا غمگساردل آردي آه آردن توان چون
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  بود چون دريـا افتدز برآنار آو اي مــاهي

  مــــرا دل ازآنار دور بال باشد همچنان

  دل صبري زبي باشد شدسيـه روزم آنكــه

  مــرا دل آــار يار فراق و بودي تو چون

  زدل بــاري آن ناله  هجـران روز آمد باز

  مــرا دل روزگـار روزم  ز  بـادا تـر تيره    

  انتظار تو ره در دل آشد محيي چون چند

  مرا دل انتظار ره بر سايه همچون سوخت

  

  آنعان پير

  مرا جان جانان وصل  آرزوي  ندادي گــر

  مرا هجران غم او بي نگذاشتي زندگي

  منست جگرگـون اشك در آغشته من سـرو

  مرا دربستان نگذاشت گرباغبان فارغم

  ام باسـايه من شخص  درميان فرقي نيست

  مرا سوزان دل اين فكنده درآتش بسكه

   بينمت چون شدآنون پيرآنعان چون من حال

  مـرا گريان ديده از اشك سيل آمد بسكه

  هنوز و عشق وادي در شد چاك جان جامه

  مـرا دامان در بگرفته صدخارغم طرف هر

  يار ازوصل نصيب گرددبي آه يارب هچومن

  مرا جانان صحبت از انداختي دور آه اي
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  است تو بهر از آنم مي مدارا مردم با آه اين

  مـرا گويان بد قول از بود پروا آي ورنه

  خاآستراست از من فرش و گلخن من خانه

  مرا سامان سرو بي بخواني محيي چون آه تا

           

  سعادت صبح

  ما  شـام آنون است صبـاح زانكه       دمـــيد سعــــادت صبح دگر بار

  ما  جـام  در ريخـته شب  دل  از        خــدا  دارد آـــه قتاله مــي زان

  ما انجام سر  – اجهخو – شود چه تا       ايــم خورده بسي عشق مي بـــاز

  ما  نـــام نبود  دفتر  ســر تــا         نيست خلـق نــامزد بال هيــــچ

  ما  دالرام  عشق زمزمـــــه         بشـنويد مــا ذره هــــــر دل از

  ما  آــــام در  تو  درد چـاشني       دهد حــــالوت دوست اي  ابد تا

  ما  انعام  رسد  پيــــــاپي  درد        آن از مستيم و ديوانــه و عاشق

  ما  اسـالم ظــاهر شد ســــوخته       دوست شمـع مشعلـه شـــــرر از

  ما  اآـــرام  آند حق  آــرم به تا       آشـم مي جهـــان خلقان ي خوار

   ما  بام  از قمــــر برآمد باز                   تگف و آرد نظر محبوب به محيي

  

  

  شب و روز تراشم مي  بت برون از آزر همچو من

  عجب اين گويم " اهللا" خليل همچون اندرون از و

  همعنـان هستم آــه آن با ن بتا اين با دهبتك در

  شب و روز اويـــم حيران عيان  بينم  خدا نور

  من بوي و رنگ تو بنگر من هوي و هاي تو بشنو

  وشب روز ورد بين مي,من موي يك يك بشكاف
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  زبان است الل او وصف آز آن آيست باال سرو آن

  عرب و تاجيك و ترك هم,شد ديوانه او عشق در

  خود روي بيند آــه خواهد جهان سلطان آه گه هر

  طلـــب دارد مي  آئينـــه  مملكت  لـوليان از

   طــور آــوه آمد رقص  در خـــدا ي تجال وقت

  طــرب شد پيدا آـه بس از سنگ سنگين دل اندر

  طهــور جـــام دهد مي حق تو به جنت محفل در

  لــب آيف دارد جـام نه بو و رنگ دارد بـاده نه

  بنشاندمت خود نزديك خواندمت خود عاشق من

  سبب تــو ندانـي را  اين من پايان بي فضل جز

  خود جسم زره ا بردارد شد مست بيني آه اشتر

  حطب و آــوه سوي بر سر برد مستي غايت از و

  حشـــر روز در آند طاعت آرم از را معصيت او

  غضب ســزاوار آوٌشد اي عاصي بر آند رحمت

  مصر بازار در نيست گر عجب آنعان يوسف آن

  شغب  و فــــرياد  دارند  بازاريان اين چه بهـر

  حق نور از دلت اندر است روشن چراغ محيي

  حلب قناديل همچون دل است درّي آوآب نه

  

  سازم مي ترابيدار

  شــــراب يا خوردي بنگ آه گر , بنده

  تــــاب و پيچ بي آمرزمت آن توبه

  ام آــــــرده بد بگو آردي خطا گــر

  ثواب من را خطـــا جملــــة تاآنم
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  شـــاه است آرده گدا آن حساب آي

  ؟ آب  و نــان شه مطبـخ  در  خورد گــر

  مــــا شـرع اندر و مــائي بنده

  جواب است برخواجه آــرد چه هـر بنده

  آــــنم راضي  را گير دامن خصـــــم

  ثواب  او بر َوَهــــم تو از  حشــــر روز

  خــــدا اي گوئي آــه تا شب دل در

  ــوابخ ز  ســــازم مي  بيدار تـرا  من

  پنـاه  انـدر  گرفت سلطــــان ترا چون

  انقالب  از  ملك  هيچ  در مخــور غـــم

  دوست  داريم مي آــه بس از تـــرا ما

  خــراب دائـــم خود عشــــق از دارمت

  بگــــوي  , ترســاني  چند  عذابم  از

  عذاب آــــرده  را دوست هرگـز دوست

  آني آـــم ما بر نـــاز و حسن آـه تا

  عتــــاب  تو بر آنم مي گاهي گــــاه

  من ديدار اين  تــوست  روي وقف

  آفتــاب  من  ام آـــــرده  ذره وقف

  من  ز  دوزخ  و  تـرسي  دوزخ ز تو

  اضطــــراب  دوزخ ترس  از  مكـن پس

  گــويمش  من روي  گــــر  جهنم در

  آــباب نه  سوزد سيخ نه تو ز تــــــا
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  را تو دعــــاهـاي آمين آــــــنم من

  مستجاب ســـــازم تو دعـاهــاي من

  ام آمرزيده آـــــه آندم را محيي

  باب  هيچ  از نبود  مـوجودي هيچ

  

  ديدار وعده

  نقاب گـــر نداري بر اليزالي جمــال از

  آـباب دل بماند  را  الابالــي  عاشقــان

  )١"(قعرجهيم"گو دوست بي گربود جنت صدر

  ميشتاب ها اين سوي گو نظر آوته شد آه هر

  آن بهر از بهشت نه حورخواهند نه عاشقان

  خراب آرده خانمـان آـدخدائي از فـارغند

 بهشت حوران باشند عين الطرف قـاصرات

  طناب اندر طناب بيني عاشقان هــاي خيمه

  لحد از چون عـاشقان بدرند محشــر پرده

  پرآب چشم و آتش پر دل آرند برون سـر

  آو گويند مي و گريند مي  مجـروح دل با

  حساب روز خود ديدار وعده آـرده آه آن

  حشر روز گويد محيي جمالت ي تماشا بي

  )٢(تراب آـــنت ليتني يا بيگانگـــان صف در

  

----------------------------------------------------------------------------  

  آن حساب جهنم قعر آنرا يعني-١

  ) بودم خاك آاش اي( نييع-٢
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  طهور جــام

  بهشت در نباشد حق جمــــال تماشاي گـــر

  خشت خشت را قصرها حضرت مستان آنند بر

  طهــور جام بندگــان  بر  دهد چون حقتعالي

  هشت خوانيم ده آـــاسه آن با و بستانيم آاسه

  وصل آــرديم  تـو  وصل اميد  دل  درخت بر

  آشت هيچ نباشد را ما اين از غير  عـالم دو در

  دوست سوداي از  خـالي  نباشد  سـرمويم يك

  باشدسرنوشت چه تا را ما هست سودا سراين در

  اش قبله  در  همه بخت  رشته سـر شد  آـه آن

  رشت پنبه آــدامين  از  را مــا بخت  گليم  تا

  سياه  پوشم  اي حلـه هين  را دوست نبينم  تا

  بهشت  اندر  رنگ رنگ  هاي حلــه ميــان از

  ام ديوانه مگـــــــو آافر مرا بت سجود از

  آنشت يا است آعبه آه ندانستم آردم مي سجده

  دوست مجنون  عاشق چشم پيش از رود چون

  زشت و خوب نداند مجنون  اليعقلـي از زانكه

  شود مي معطـر مشتاقان جان مشــــام آي

  شت ســر عنبر جنت  در  او بوي شد نبا گر

  آنم چه ســازم چه چاره من آه گفت مي محيي

  )١( رابهشت جـــــان او عشق بــالي در برفته دل

  

----------------------------------------------------------------------------  

  )آرد رها( معني به اينجا در بهشت -١
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  بطلب خواهي چه هر

  مـاست بنده راتبه نظر شصت سيصدو

  آجاست به تا آجا ز بنگـر  بهمرت  را  بنده

  مـــرو  دور  ما در از و مكن بيوفائي

  صفاست  تو  با ابد به تا ازل ز را ما زانكه

  گناه چرك از شده چرآين شسته نا روي

  ماست شودرحمت ازاوشسته آه گرمي آب

  حساب روز تو نامه دهـــم تو بدست هم

  هاست چه نامه اين در آه ديگر آس نداند تا

  دنيا در بدهــم ده را تو ـوّئينكـــ يك

  است تر هفتـــاد و هفصد آن بازدرآخرت

  آنم عفو آرم به برآيد تو  از  بدي  گر

  راست آه بنده اي من غير آرم و لطف اينچنين

  او  ز ا ترسي باتوچرا آند چه دوزخ نار

  خداست نور از همــه چون تو باطن  و  ظاهر

  مدار شرم و زمن تو بطلب خواهي چه هر

  وفـاست  تو بر و بود اجابت بنده اي من بـر

  بخواه ديگ و نمك شيرو و هيزم زمن تو

  سزاست چه هـر  بطلب من از  توام وآيل من

  خويش آرده عطا ايمان ام آرده  عطا من

  رواست صدقــه او بر آه گدائي ز ستانم آي

  چيست توازشيطان جاترس همه من توام با

  صالست هآــ گو بيا ابليس منم پناهت چون
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  محيي اي تست جانب از همه بيوفـائي

  مهرووفاست همه خدائيم آه ما از ورنه

  

  

  خاص خلوت

  دست تـرانـه آب نه رويت ترا ناشسته

  هست رويت شوينده جزحق آسي هيچ نه

  مردي تواگر آش در حق عشق مي جام

  مست سـر روي گور در ميري خدا مست تا

  آش رياضت آاوبودست صافي هرصوفي

  بست بر  جهــــان خوان از مردانه هزلـ او

  داد  دزدي  بدنامــي را برادر آه يوسف

  بنشست سبب چه او با خود خاص درخلوت

  دوست اي دگر رسته بر , باشد آسي بربسته

  پيوست بدو دوست آـو باشد آسي رسته بر

  ديد محنت و غم دل با شد مصاحب عقل تا

  رست غمها زجمله و شد عشقش صحبت هم

  هست جـراحت پيوسته محيي  دمق تا  سر

  دست بندد روزنه يك او عمر همه در چون
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  عنايت به نظري

  است افتاده خطــا ارچه عمر همه تو عمل

  است افتاده خدا به سروآارت چون غمت چه

  طلبـم مي خدا وصل تهي دست همچنين

  است افتاده  آــرا آار چنين آه گو من به تو

   هيهات يمبگـــو چه قيامت به تا خجلم

  است افتاده چها – دوست – وتو من ميان آه

  نبود حق آـرم آمــال به جز نظـــرم

  است افتاده خطـا آه ار عمر همه  آارم همه

  دوست تنهائي آه آرده آرم لطف من توبه

  است افتاده جا همه آس همه بخِش آرمت،

  عمر آخـر اين در تو عنايت به آن نظري

  است  افتاده بال عين در آــه بنده اين سوي

  نوميدم مكـن توو مگو ”خوف”از من به

  است افتاده “رجـا” آار گنه بخش او از آه

  لطف سر از خدا گفت لحد آنج در تو به

  است افتاده  ــراچ خاك بر تو روي بگو آه

  تخمي بنشاند آــــس هر دل زمين بـر

  است  افتاده  وفـا  تخــم مـا دل  بزمين

  دلت پيوسته تو محيي نظر از  خدا به

  است افتاده فقرا محّب و فقر طالب
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  " حق رحمت زالل "

  دوست اي آــرديم بگو آردي گنه

  نيكوست  توبه اين بد آار از بعد آـه

  گشت تو خوي چه اگـــر آردن گنه

  ٌخواست مرا هم گناهت عفــو ولـي

  مينال مــــال رومي برخـاك  شب تو

   دوست مــــا  داريم ناليدنت آن آه

  تــائب آـــــاران گنه هـاي نفس

  بواست خوش ترازمشك خوشبوي مرا

  پيــــر  اي پشتيبانت ماست فضل چو

  است تو  دو تو پشت اگر داري غم چه

  عــــالم به نبود بتر وي آـــــز آسي

  اوست  دربـــارة*"تقنطوا ال " مــرا

  مغـــز  پروري جنت هــــاي نعمت به

  پوست شد خشك گر استخوان بر  ترا

  نيست غم هست نيكـو  تو  بر  رحمن  چو

  خواست بد وباتو است بد شيطان اگر

  هرگز محيي دل مـــــاهي  نميرد

  جواست اين در تا حق رحمت زالل

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  “ اهللا رحمت من تقنطوا ال“آه قرآن آبه به اشاره نباشيد مايوس يعني التقنطو *
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  صباح در

  است ره بي بس لعين شيطان و نفس يرويِّپ

  است  ابله  مرد آـار گـازر به دادن  پـوستين

  ملك به دارد مي بسيار زعفران شيطان چه گر

  است اوآه قوت آه حيواني پيش  بريزد  آــي

  غــرور از خشك آـّله جواني اندر توي آن

  است دوته وپشتت گشتي خودخرف پيري وقت

  گناه دائـــم “آند فراموشي مردن” از گروي

  گهست گه تو دل در  آـردن توبه , مـردن ياد

  *خدا مرد نيستي ومردي  گـٌردي اند گفته

  رهست  مرد  او آـه هر گردد ٌگـرد دين ره در

  ونگار نقش ازبرون زارست گرناله درون در

  است آه با رآه  س آه  ميدان  گـرسنه اين اليق

  هشـا خرگـاه بود تا باشد خرگـاه در شاه

  خرگهست نبود خرگاه آن در  باشد  خـري ور

  برون آيد مي ازسرپوست چو صادق مومن

  است ته ته پيـــاز  مانند پيشه  منـافق دان

  اختيار آاري است آرده جهان در آس هر محيي

  است توبه رگـــ خدا درگــاه به درويشان آار

  

----------------------------------------------------------------------------  

  . است داشته پهلواني و نيرومند پيكري امر بدو در ايشان آه دهد مي نشان *
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  گو اهللا

  نيست هرگزجنگ است صلح مرا عاصي اي باتو

  نيست دلتنگ اندر را تو غم از غير  زانكـه

  مـا گاه در بر زانكـه  آن مـا به خود زرد روي

  نيست رنگ زعفـراني روي ز به روئي هيچ

  آن به تو افكـن  گردن در رسن ها شب دل در

  نيست ننگ آردن توبه از خدا پيش را بنده

  گو اهللا آـــن توبه  خـوردي بنگ و شراب گر

  نيست وبنگ پرشراب دهانت چون يادماآن

  سـاخت  خواهيم  بدل نيكوئي به را ها بدي ما

  نيست رنگ اين جز به بد بندگان با مـا آار

  ماست  فضل  اميد  آــاران بد  سنگين دردل

  نيست سنگ جزميان سنگين جوهرهاي جاي

  عـاصيان بر  مـا  و  ما بر نظر دارند عاصيان

  نيست جنگ مجال را آس آشتي ماچوآرديم

  است افتــــاده گران  او  بار آه لنگي پشه

  نيست پيشاهنگ گرچه خيزان و افتان  ميرود

  زنند طـاعت در چنگ گر جهان مردان نيك

  نيست درچنگ حق جزفضل ترا مفلس محيي
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  دل پاي

  است گل در زانو به تا عشقت آوي در دل پاي

  است مشكل آاري زانكه من با داريد هـمتي

  چيست مقصــود را ديوانه دل آين ندانم من

  است مـايل من ردانيگ سر سوي هميشه  آو

  خواب به بيند اگر  مــاند فرو محمودي فيل

  است دل بر را  ما تو درد از آـه سنگيني بار

  مگـــو ميگـوئي  چند آخر آواره  دل اي

  است درگل هزاران صد پاي آه آوئي اندران

  شباب ايام در غـم محرم , است آه  همدمم

  است حاصل ناخوش وچه ونوجواني عيش وقت     

  زارزار  بگريم چون سخنها گويم بخود ودخ

  است ســـائل  اشك  البد غريبـان  راز محــرم

  تو آـه داري گرگمان زندگاني اين با محيي

  است باطل فكر , نه ميدان يقين رفتي حق راه

  

  حّد بي درد

  غالمت آمين گفتم مـــا با تو آيي گفتــا

  جـــامت ز بلي گفتم مستي تو مگر گفتا

  عشقبازي آه گفتم داري پيشه هچ گفتـــا

  مالمت و غم گفتم چيست حالتت گفتاآه

  شاآر حال آه  گفتم حالت چيست گفتاآه

  دامت ميان گفتــــم فتادي  آـجا گفتا
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  حّد بي  درد آه گفتم خواهي چه زمن گفتا

  قيامت تا آه گفتم  آي تا  درد آـه گفتا

  رويت جمـــال گفتم پرستي مي چه گفتا

    ندامت بسي گفتـم من با يدار چه گفتا

  *بسمل نيم آـــه گفتم من بي چگونه گفتا

  غرامت همه گفتــم  چيزداري چه گفتا

  هجرت زبيم گفتــــم گدازي چــرا گفتا

  سالمت يك به گفتم زيسا باآه گفتاآه

  داني آه همان گفتم محيي آيست گفتاآه

  عالمت صد آه گفتم داري چه نشان گفتا

  مخوري غم                                       

  است جنت صدر تو جاي عاقبت آه مخوري غم

 است حضرت رضاي سوي ابد تا تو دل روي

  پرد همي  زتنت  چون جان مرغ آه مخوري غم

 است نيت *صدق مقعد او يـــانآش منزل

  فرورود لحد به  چون  تنت اين آه مخـوري غم

 است رحمت آب غرقه حشر به توتا تن خاك

  برگزيد  خلق همه از را تو حق  آه مخوري غـم

  است خدمت زآمال نه او لطف زجمـال اين

  حق لطف سيصدوشصت روزوشب آه مخوري غم

  تاس محبت از اينهمه آند نظر  همي  تـو در

----------------------------------------------------------------------------  

  . باشند بريده نيمه تا را گلويش آه گوشتي حالل حيوان ، شده ذبح نيم يعني “ بسمل نيم“*

  ) قرآن از اي آيه به اشاره(  راستين جايگاه = صدق مقعد *
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  تاس تو خداي توئي آه آجائي هر آه مخوري غم

  است زحمت چه بگو بنده ترا  خدا  طلب در

  سرشت هم به تو گل با خود عشق آه مخوري غم

  است خلقت اصل توهمدم به تو خداي عشق

  تو غير به دگري آن هست تو با  آه مخوري غـم

  است برحمت او گفتن او تونه توهست نه او

  اي گشته وخراب مست شراب بي آه مخوري غم

  است جنت شراب آه گو  را شهـر محتسبان

  است خوانده خويش بنده ترا حق آه مخوري غم

  است دولت نشـــــان محيي ترا خدا بندگـــي

  

  مردم آه

  بسوخت را  جانهـا جان مردم آلود درد آه

  بسوخت را وشيدا مجنون هر مجروح سينه

  آتشي  زد من آه اين آباب جگـرهاي در

  بسوخت را دلها آه سوزي جگر آه زين آه

  اي شمـه  خود  دل سوز  از فتمگ مدرس با

  بسوخت پارا سرا افتاده  جانش  در آتشي

  عزيز اي بگوئي روزي گررسي يوسف پيش

  بسوخت را زليخا پا سـرتا تو عشق آتش

  شدم صحرا  جانب  ريزان اشك بهـاران نو

  بسوخت وصحرارا آوه هاي سبزه گرمم آه

  روند مي غفلت به ياران آان است نادان محيي

  بسوخت را ومصال ومسواك وتسبيح خرقــــه



 52

  صافي مي

  است گرانخوار آش دردي آه جانا طلب صافي مي

  است  بسيار  مست اينجـا آه گو نشاني  سـاقي از تو

  داد خواهي باد بر سـرت آخر عشق  سوداي اين از

  است دستار فكر جاي چه خواجه رود مي چون سرت

  آوردن  بـايد مي  برون  نقـدي  تـرا  آيسه  پر ز

  است طرار آـه سبكدستـي  دزد  از  آيد آـار چنين

  شبگــردي  آرد  منـادي مردي هــر  دآان  در

  است هميار دزد بـا عسس خواجه، مشو غافل شب آه

  را دزدان تو ده بشارت شد ندزدا يار سلطان چو

  داراست  ونه  زندانست  نه  برند مي پـاي و دست نه

  دستان تهي *از مترسيد سلطـان دادآن  بشـارت

  است آـار گنه  هر نثار  رحمـان  رحمت  گنج  آـه

  گردد همي جاسوسي به سلطان چون اندرخورآه شب

  است عيار شبگرد او  آـه سـر زين  شود واقف آسي

  ظاهر شود گناهانت حاضر شوي چون رمحشـ به

  است ستار  تو  خداوند  عـاصي اي  تو  زان نترسي

  آخر آـرم و لطف از چو غمگين  بندة  چـرائي

  است خــريدار تو  خـداي  تو  هـاي عيب بـا  ترا

  لطفم با سلطان  آن من  بنده  اي  گويد مي خدا

  تاس بار ترا آيي مي آه گه  هر  من  درگاه  بر آــه

  

----------------------------------------------------------------------------  

  اي*
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  دق ونه  باشد يرقان نه عاشق شد زرد گر خ بر

  است بيمار چه بهـر از آـه داند  عـاشقـان  طبيب

  نشناسي سرازپاي آه خور چندان عشق شراب

  است عـار بسي زهشياري  را حضرت سرمستان آـه

  بندد علف از دهانش گردد مي مست ونچ شتر

  خاراست توبا حرص چـرا تو خـدائي مست اگـر

  را بيابان بّري همي پاآـوبان  تو مستي اگــر

  خاراست پر آعبـه راه آـه ترسي مي هوشيار اگـر

  ما يار آـوي در ولي سـالي بود حج يك تـرا

  است زار عاشق آـو آسي حجي زمـان  هر گـذارد

  آويش در بگذار مرا حاجي آن آعبه طـواف

  است  دلـدار  آـوي طواف عـاشق  اآبر حج آـه

  محيي مشو دون شهيد شويند نمي را  شهيدان

  است مردار مرد آو آسي رندان مذهب اندر آه

  

  صبا باد همره

  است خوش آيد ما جان بر دالن سنگين از هرچه

  است خوش آيد جفا هم وگر خوش آيد وفا گر

  صبحــدم زباد گــل  بوي  چند  تا بشنـوم

  است خوش آيد صبا باد همره گـــر او بـوي

  تو عشق درد به آيد پيش چه هــر  از  راضيم

  است خوش آيد وبال درد من جان بر همه گـر
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  اي آــاسه در سر چو داري اينچنين ابر روز

  است آيدخوش ازهوا سنگ ها قطره جاي گربه

  هست آه را هرآس محيي مينمايد زيبا عشق

  است خوش آيد  صبا باد همره گر گل بوي

  

  حبيب وصل شبي

  است من جانان خلق در افكند آتش آه آن

  است من جان همين رويش آن از سوزد مي وانكه

  است ويرانه شه قصـر پيشم ديوانه شدم تا

  است من ايوان طـــاق از  اي فيروزه  آاسمـان

  زمان آين برمن واي اي نهان ورزيدم عشق

  است من پنهان عشق  حديث مجلس  هـــر نقل

  خراب مردم خانه سازد آه خواهد فلك گر

  است من گريان چشم آـار آه زحمت مكش گـو

  حبيب وصل شبي باشد بگذرد "دم"در آنچه

  است من هجـــران نباشدروز پايان را وانچه

  ماتمش بهر پوشيد سيه و محيي مــــرد

  است من ديوان زاوراق بود ورقي هرآجا

  

  ساعت نآ از آه

  ياد هيچ نيارد ما از خلق آه ساعت آن يارب

  )١(التناد يوم الي ما قرين آن خود رحمت

----------------------------------------------------------------------------  

  .دهند مي ندا را يكديگر خلق آه روزي يعني است قيامت هاي نام از“التناد يوم“ -١
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  آنــم چون آيا طــاعت بر شده نيكان نامه

  سواد جز ندارد چيزي بدان ما هاي نامه

  ماست روز گردد آه پرعيبي آاالي اينچنين

  آساد جز بنامت بازارش  روز  نبودش گـر

  مـا به خداوندا ده رحمت به عيدي شد عيد

  مراد نا  بندگان جويند آـه از ندهـي تو ور

  الـست بازار به چون را ما تو يارب مكن رد

  مراد  نا آردي  و ديدي  همه  ما  ايعيبهـ

  زار زار  بگريم  اندازم  گردن  در رسن شب

  باد به دادم بر آـه خود  عزيز عمر  غــم از

  آنم مي زندگاني او بي آه بس از زمان اين

  داد خواهيم چون دانيم نمي جان مردن وقت

  آند جان قصد عزرائيل آه ساعت آن از آه

  گشاد نتوان ولب داد ببايد را شيرين جــان

  آه آه، ما با  آـرد خواهد چه آخـر دم تـا

  نزاد هرگز مادرش آز آسي وقت  خوشا اي

  الكاتبين آرام گويند مي و خوانند مي نـامه

  ياد خوف نياورد بنده  اين عمــر  جميع در

  است اي بنده اين بگو آن منادي تابوتم پيش

  اعتماد آــرد خدا بر آرده بسيار آـوگنه

  ما مرگ از بعد آه بيامرزي را آس نآ يارب

  ياد گهگاه آند تكبيري به  او  را مــا  روح

  خاطرت بر بگذرم  يا  بگذري  بخـاآم  گـر

  باد پرنور او گور يارب آه آن مي  دعا اين
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  آمرزيدنم خـواهد من بر آـرد خواهد رحـم

  نهاد خواهم لحد خاك بر چو خود زرد روي

  نيكوي ندارد آرده بدي بس گرچه محيي

  اعتماد نيكان حق در جان به ميدارد ليك

  

  اميد دارم

  اميد دارم هـا لطف من تو ز يـارب ابد تا

  اميد  دارم آجـا از بـّرم اميد گـر تو از

  مگير دشمن دشمنان چون بسي عمر زيستم

  اميد دارم وفا تو از ام آـرده وفـائي بي

  وزار وبيمـار بيكس غـريبم هم فقـيرم هم

  اميد دارم الشفا دار شربت زان قدح يك

  نست آمـرزيد چو  دائم تو آار منتهــاي

  اميد دارم منتها بي رحمت من سبب زان

  خدا جــز و  خدا از دارد اميد آسي هـر

  اميد دارم ترا من تو از آه شد عمري ليك

  زلطف وپوشيدي هاآردم چه من توديدي هم

  اميد دارم چرا من تو از آه ميداني تو هم

  لحد خاك گـرداندم  جدا  چـون  ذره ذره

  اميد دارم خـدا فضل  زتو  ذره  هر بهـر

  ام آرده بد ام مـانده بد  ام گـفته بد دمبدم

  اميد دارم عطا من خطـاها اين وجود بـا

  حبيب اي شد آم گريه از من چشم روشني

  اميد دارم تيا تو آويت خاك از زمان اين
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  بريخت من حبيب من خون آه گويد مي محيي

  اميد دارم ها لطف من او از  آشتن اين بعداز

  

  درد حضور

  باشد غـم و انـدوه گـرهمه من تن پا تا زسر

  باشد آم تو از دارم  آـه دردي اينچنين از هنوز

  عـّزت غايت آز  فلـك بر سربسائي چگـونه

  بـــاشد قــدم زير ترا  ها سـر نهي پا جا بهـر

  رانرادو آه ايدل دردوغم حضـور  دان غنيمت

  باشد مغتنـــم  صحبت و  چنداني نيست وفائي

  وفاليكن جفاگاهي گه ازخوبرويان است خوش

  باشد الـم و جـور همه  تـو  از وفـا و مهـر زمن

  نوشيدن يـار بكـوي سگ  سفـال  از آب دم

  باشد جم جام در آان باده زان بود تر خوش  مـرا

  محيي شواي عاشق بايدت گرزهستي خالصي

  باشد عدم رويان پري عشق در  گـام اول آه

  

  اندازد بر برقع چون

  اندازد بر برقع چون آه اين حسنست چه اللَّه تعالَي

  بگدازد موم همچون آه آهن از دل باشد  اگـر

  من مـاه و  نـازند مي خويش حسن به خوبان همه

  نازد مي خوب روي به او حسن آه باشد چنان
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  سـازند  وانگـانبادي  آـه  پريرويان  رســم بود

  سازد نمي من با او آه ياري خو تند آن ديوانة شدم

  يار از  جـدا نالـم اگـر  عيبم مدعـي  أي مكـن

  سازد نمي دل وليكن  سـازم مي هجـر در من آـه

  عـاري بود عـالم در آه محيي آند پروا آجا

  نپردازد خودهم با اوآه آاراست مشغول چنان

  

  خاآستري

  بيند ديگـري بر چـرا اردد خود يار آو آسي

  بيند ديگري بر هم آه آنكس عشق باد حرامش

  نبود عجب او شوق ز دارم من آه آتش اين از

  بيند خاآستري آيدم بالين به چون مـه آن آـه

  عمري شده سوزنده  مهـر  زتاب  عـالم همه

  بيند بهتري خود از آه سوزد اين مهرازرشك آه

  پروايش تنيس زگريه نـالد زدل  عاشق اگـر

  بيند نشتري  خـود تن موبر هـر جاي بر  اگـر

  دانم ومي رحمي هيچگه نامسلمان  آن نكـرد

  بيند آافري من سوي گر دل سوزدش من بر آه

  رودسرخوش محيي بتان درآوي آه ساعت آن خوش

  بيند  سـاغري مي از پـر دستي در شيـشه دستي به
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  خواه بد طعنه

  ميكشد ـارمروزگ  جور  آه گويم نمي من

  آشد مي يارم عهدي وبد خواه بد طـعنه

  بار چند روزي آه باشد طاقتي بي او از دور

  آشد مي  انتظـارم وداغ  ودردي  محنت

  تندخو  آن دل بـا  ورزم  عشق  نهـاني من

  آشد مي آشكارم خلـق  عبرت  بـراي از

  شوم طفالن بازيچه  أي  آـوچه در روم در

  آشد مي زارم وت فكر اي گـوشه نشينم ور

  شود چون روزگارم درخيالت* گـذارم شب

  آشد مي  تارم  شبهـاي  نالـه  فكـر  روز

  وآنون پيش زين آشت مرامي ديدارت شوق

  آشد مي  آـنارم  اميد بوســه آرزوي

  او اينكه از است غافل طبيبي زحمت ميكشد

  آـشد مي فگارم جان سوزش محيي همچو

  

  دارم آرزو

  مباد تن سراي در تيرش زخم جز روزني

  مباد روزن*آن  بام  تا  حسـرتش داغ غـير

  هيچكس مبادا يارب  بتان  روي عـاشق

  مباد من سـان به يارا شود عاشق آـسي ور

----------------------------------------------------------------------------  

  گدازم *

  آن از تابان  *
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  دلم در چاآي لحظه هر جفا تيغ از آرده

  مباد دامن در چاك هرگز خاريش از آه آن

  رخسـارتست پرتو از روشني را ومه مهر

  مباد روشن مهرومه چراغ  هـرگز رخت بي

  يار آوي مردن بعد باشد چو عاشق جنت

  مباد ودرمسكن ديوار آن جز را جانم  مـرغ

  من بيمار تن عشقت  در آـه  دارم  آرزو

  مباد شيون از فارغ وزاري  افغان از  خـالي

  عاقبت يكسان خاك با شود چون شاهي تاج

  مباد گلـخن  خـاآستر جز به  محيي افـسر

  

  

  وبيستون فرهاد

  ميدهد يادم يار نازآـّي  از  گل  شـاخ

  دهد مي يادم رخسار گلرخ زان گل برگ

  شوم فارغ او ياد از تا آوه در روم چون

  دهد مي يادم رفتار وزان آبك امد ميخـر

  آن آه ميسوزم خار با گلي مبين هـرآجا

  دهد مي  يــادم  اغيـار با  يار همدمـي

  بيستون آـوه  و فرهـاد تيشه داسـتان

  دهد مي  يادم  افكـار  سينه  خـار خـار

  دمي آسايم آزخويش درگلستان روم چون

  دهد مي يـادم زار هاي نالـه بلبل بـانگ
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  روزگار جور آه وه جفايش از بودم رستـه

  دهد مي يادم خونخوار آن يزيخونر بـاز

  بشنوم محيي شعر چون سوزدم شيرين جان

  ميدهد  يـادم  گــفتار  آن شيريني زانكـه

  

  جوريار شرح

  شد خواهد آزار پي آي تا او آه نميدانم

  شد خواهد بيزار او از آخـر  دلـم  اين  نگـويد

  او جفاي از بماند گر روزي چند خو بدين

  شد خواهد افگار انج و گشت خواهد بيمار تنم

  يارانم گويند و من بخت شد مرگ خواب به

  شد خواهد بيدار او آه آن افغان و فرياد تو آـه

  رويي چنين با گلستان عـزم  خدا بهر مكـن

  شد خواهد گلزار از شرمنده  باغبـان  دانم آـه

  من ناز سرو أي درسماع چندي دست َمَيفشان

  دش توافگارخواهد دست زدست جان هوش آه

  مردم با خويش درد و يار جور شرح گويم چه

  "شد خواهد يار تو با " مراگويند تسكين بي آه

  محيي  برد  آـي تا جگـر و  چاك دل  زاندوه

  شد بسيارخواهد هرزمان واينها است عشق اين آه
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  شيرين شيوه

  آــرد  بايد  باد  بر  اين خاك گويي و آشتي مرا

  آرد بايد  دبيدا  اينهمه  دردمندي بر چــرا

  غمگينم  آه  من  از  غير  دلشـادند تو از آس همه

  آرد بايد شاد زماني هم اين دل نميگــويي

  جان از  ام بنده  جـواني  آــز  تو غـم از پير شدم

  آرد بايد  آزاد  پسـر اي  پير  بندة آخـر نه

  گفت نبايد من  از غير  به  او  حسن  هاي حكــايت

  آرد  بايد  فرهـاد ربـ شـيرين شيوه حديث

  خوش خواب به درشبهابودهرآس آه اين عمرست چه

  آرد بايد فرياد غمت دست از روز  تا  مـرا

  ويـران  ميشود  آـاخر  است  حيف  زندگـي بنـاي

  آرد بايد بنياد بي چه بهر *نكو آاري چنين

  هست جايي آه چندان سخن از الف بسي محيي مزن

  آـرد  بايد  استاد  خدمت **هنوزت  گردي شـا تو

  

  ناگهـان بالي

  گردد شادمان روزي آه شايد من ناشاد دل

  گردد مهربان هرگز نامهر آن آه مشكل ولي

  

----------------------------------------------------------------------------  

  بگو *

  ار هنوز  **
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  ماند بدان ناگه رسد دردل اي شادي گر مـرا

  گردد خانمان بي و آيد ريبيغ شهري در آه

  بينم مي انگـيز بال خو بد زان آامروز چنين

  گردد زمان آخـر  فتنه  روزي  آـه  نبود عجب

  بردارد آه خواهد آسمان من دل باِر اين گـر

  گردد ناتوان من چون  جاي از  هيچگه جنبد نه

  شد خواهد بهبود مرهم را دل آـه بودم برآن

  گردد ناگهان بالي  ار  جـانم  آــه دانستم چه

  نوشم مي تو ميگون لعل از جدا جامي اگــر

  گردد روان خونريزم چشم در شود خون همانجا

  تو زلف سوداي آز پيش زان بخور محيي غم

  گردد جهان رسواي و ايي بشيد ســر آرد بر

  

  آيد مي يار

  آيد مي يار اينك آه دم هر رسد مي نويدم

  آيد مي دشوار او آه دانم اگر جا از روم

  من بر ماجرا آن رها  بلبل  نفس يك را خدا

  آيد مي گلزار سوي من گلعذار *سود آه

  

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  بوي*
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  بازش همچنان وليكن تن از جدا آردي سرم

  آيد مي خونبار ازديده اشك ازسينه فغان

  من بر آرزو آن بده خواري  از  غربت  بـروز

  آيد مي عار اينم از آيد مي ياد آن چون آه

  زانو سربرسر نهم گـاهي ار طاقت بي  شـوم

  آيد مي افگار دل فرياد آه  بس  گـوشم به

  را خود سينه سازم  چاك گر بود اندك هنوز

  آيد مي بسيار غم خواه بد آن آزعشق چنين

  حييم چون داريد رانگه دين و دل مسلمانان

  آيد مي عيـّار دلبر آن  باز  گويند مي  آـه

  

  اهللا صبغت مست سر

  آمد  بوستان  به گـل  گـوئيا          آمــد بلـبالن  مـستي وقت

  آمد ميان در آه سر اين بشنو        باش حاضر و خموش آنجا بلبل

  آمد نميتوان آنجـا خوش سـر          خـدا  مست  عـاشقان  مجلـس

  آمد آن از تو جاي گـل پـاي              بلبل  اي ييبو  و  رنگ  عـاشق

  آمد المكـان  باغ  مـا جـاي         )١(اللهيم صبغه سرمست آـه  مـا

  آمد جهـان  خـالق بـر  ديده          مرا و  جهان  گـل بر تو چشـم

  آمد  دآان  بازاريـان  جـاي          آزاري  به  و  بازاري  آــه  رو

  آمد فغان در خلق همه آـاين            بلـبل اي  لـمبنا من تـا  بـاش

  آمد  زبان  سر  گـر اي نـاله           است  تو ناله ماآه پيش مزن دم

  آمد جان ميان از  بسوز  آـو           دوست  در بر آـه  مـاشنو ناله

----------------------------------------------------------------------------  

  خدا آميزي رنگ = اهللا بغتص -١



 65

  آمد مكان ترا چون قفس اين           گنجند نمي جهان در عــاشقان

  آمد جاودان عشق ما عشق           چند روزي است گل تو با عشق

  آمد نازآـان راه روش اين           زاري خود به گل و آب خــانه

  ديد حق قدرت آثار محيي

  آمد خزان و آمد بهار چون

  

  انبيا سيد

  مشهور تو از  رسـالت  مـنشور           معمـور تو  رسـالت قصـر اي

  *فغفور  و  آـيقباد و  آـيخسرو           گــشته  غالم  تــرا خــّدام

  صور  دميدن  تا  تو  صلـوات           گــويند  آـائنات  جملـه  در

  دور  بمـانداز ره به  جبرئيل           قوسين قـاب به تا تو  مـعراج

  حور تو  آـمترين  بنده  هـم           غلمان تواست بگـوش حلقه هم

  مــنشور تو  رسـالت بهـر از           )ع( آدم از پيش خداي  بنـوشته

  طور بــر  نديد  خـدا  ديدار          )ع( تـوموسي  غـيرت هيبت از

  نور همه ظـاهرت و باطـن  اي         آـونين تست جود زو روشـن

  مـنصور  اولــياي  سرور  اي          لمـرس انبيـاي سـيد  اي

  زنـبور  اندرون  در  شهـد شد          بوي يــافته تو عــرق از گـل

  مغفور تو شفـاعت به گـشته         است آار گناه جهان به آس هر

  الف زد تو غالمي به محيي

  معذور بدار آرم راه از

  

----------------------------------------------------------------------------  

  . شد پيروز هايش جنگ تمام در آه اشكاني پادشاه پاآر = فغفور *
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  جمال تجلي

  يار وصل جنت صدر اندر بود نخواهد گر

  اختيار آردن خواهند عاشقان دوزخ قعر

  آمال با جمال ميدارد چند هر عين حـور

  مدار  حق  جمــال تجـّلي بـا برابر تو

  بهشت حور يك آرد نتوان نظاره عـابدان

  انتظار در  را  مست  عـاشقان ندارد*گر

  طهور خمر خـدا اي درده مال مـاال جـام

  خمار ني و صداع ني باشد لغو اندروني

  جمال  تجلـي يك جهنـم  در  بيفتد گـر

  صدهزار دروي رنگارنگ هاي بشكفدگل

  حشر روز در آند رنگين عاشقان زرد روي

  زرنگار  خانهاي و  بهشت  زرين  تخت

  راآجاست آوثر ،حوض وجنت طوبي سايه

  آردگار وصال در باشد آه  حـالوتها از

  جبرئيل نيابد ره آنجا آه خـلوت آن اندر

  زنگبار از بالل و سلمان  فارس از  ميرود

  ليك پرورده شود مي جنت نعمتهاي به تن

  پروردگار ديدن از  پرورش  ببايد  جـان

  جمال يبنمائ گـور زخـاك انگيزي بر گـر

  غبار هاگردد ديده رازگريه مسكين خلق

  

----------------------------------------------------------------------------  

  گو *
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  آني مي دوزخ قعـر  در گــر ديدار وعده

  وار سرمه راخاليق آتش آشددرچشم مي

  عّزوجل از بايدت رحمت ديدار گر محيي

  بار روز تا نآ صـبر و بگير  مـردان دامن

  

  ايمان نور

  صبور*داري اگر عاشق أي آه گويد مي دوست

  صور نفخ  تا  آن صبر  و  مـامنال فـراق از

  خـدا  ديدار  خلـق  بيند  آـه مجـلس اندران

  بخور باشد  عــاشقان  آباب  جگـرهاي از

  منم سازد مي بيدار خوشت خـواب  از آـه آن

  غفور يا بيامرز  گناهــانم تو بگـويي چون

  دوست لطف  دايه  و طفلي تو, گهوارست گور

  النشور يوم تا داد خوابت و بخوابايند خوش

  حق نـور  بارگـاه  دل و دل  در  ايمـان نور

  نور نورالّنور پيش در آاودهد چراغي خوش

  خدا آمـرزد بيشك  را شمـا  آــاران گنه أي

  وسمور چوسنجاب آيش ازپوستين **بود به

  آگــهي  تو  چهـره  خـدايي  نور  از  دارد

  جور رخسار سرخي باشد تـو روي زردي

----------------------------------------------------------------------------  

  زاري يا ياري *

  باشيد = ٌبويد**
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  بالل رنگ از رخ  بر  زد  سيه خـال عين حـور

  ظهور آرده اي مشاطه خوش بنگرچه ازحبش

  ديدنـم  خواهد آــه آمـد ندا ينا تجلي در

  حضور در را شب داشت خود خاطر من بر آه هر

  تـرا  آيم  پيشـواز  زدنيا  آئي  برون  چون

  دور راه اين آوفتي بر خوش چه محيي اي گويم

  

  يار آرزوي

  يارغار ماشد به غم و درد و نامي بد و عشق

  چاريار را عاشقان باشد وار )ص( محمد تا

  بيا گويد مي يــار يدار يار آرزوي

  تار هاي شب  دردل  تو  دلـداري  آند تــا

  نگر من در خدا أي گو شب نيمه يك تر گرم

  شمار وسيصدمي نظرراشصت روزي شبان پس

  آنم يادت توام با باشي آه جا هر گفت يار

  ياددار , تو اي آرده فـرامش ياري چنين از

  تن به آمد خدا نزد آز است مرغي تو روح

  ؟ قرار گيرد آـجا را  خدائي  مرغ  خـدا بي

  آخرت  در دهم مي گفتي آه مي زان ساقيا

  نثار جامي آني دنيا در آه شد نخواهد آــم

  عطش انداز هالك ها بيابان در ها آاروان

  ببار چندي قطــره و بيار را  رحمت  ابــر

  شاه هاي صراحي , مي هاي شيشه دارد بار

  مهـار نه ددار افسـار نـه آـه مستي  اشـتر
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  باش قنديل *حـاضر مارا تو ميگويي , شاه

  بدار من از دست آه مستم و مجنون و عاشق

  هنوز آــرده مي تخمير خدا را آدم خاك

  خمار اين حضرت مستان  برسر  فتاده آـه

  است ديگر زبان مشتاقان مـوي هر سـر بر

  نهـار و لـيل هر جويند مي  ديدار خدا آـز

  بايدت  تعــالي حق جمـال تماشاي گـر

  روزبار را خــود  انداز  عــاشقان ميان در

  را دلدار آن گويم بگــريم ها شب دردل*

 *بــيار بـروي بيدالن آـز دل يا ده دلي يا

  گويمش خود قصه دوزخ به روزي رسم گر

  زار زار آتش  بيچــاره  بـرمن  بگــريد تا

  را ابيات اين خواند خواهد محيي قيامت تا

  پايدار هم ميروند بپاي هم عالم و لــقخ**       

  محشر به خيمه

  صور نفخ ملك آن بكوفت قيامت طبل

  النشور يوم مالك ماست منشور آاتب

  زديم محشر به خيمه زديم لحدبر ز سر

  صبور نباشم چند لـحد  اندر  خـدا بي

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  خورد مي قبلي بيت به ) چلچراغ مراقب ( حافظ يا ناظر *

  نداشت امكان : اصالح **
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  صراط  بر نهم پاي نشاط و شوق سر از

  نشور آن  شود ماگــرم گــرم  زدم تـا

  جمال آن طلب در تومال ندادي آه أي

  حور ديدار  ديدن  بگذاشتيم تو  به مــا

  ما آئيم خود به مـاآي خـدائيم مست

  طهور شراب باده خداست ماچون اقيس

  حق تجلي  گـاه نظـر در  خدا نور

  طور آوه حجر با آـرد آنچه آـند تو با

  مجوي  بينـا  ديده او  از  تجلــي وقت

  نور ترازوست چشم جمال نمايد چو او

  جاويديافت دولت اوست نزديك به هرآه

  دور ماند او از آه آن نديد سعادت روي

  بشنويم  لحد به  ـرگ  خدا وصل  مــژده

  صور نفخ از پيشتر تن و جان شود زنده

  آنند ما سوي به رو آنند  آرا چو  حــور

  غيور بودبس دارازآن،دوست نگه چشم

  زبر و زير  به آرده بهشت  قصــر تو مست

  قصور بي او هستي نيست زانكه نكند چون

  سرشت عنبر اي آرده بهشت قصر تو چه گر

  بخور آنجـا  برم مي  سوخته جگــر از

  مـاتمي نفسي هر دوست بهر او ميكند

  شور دوست اي آند آي زده ماتم محيي
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  مجروح دل

  ديگــر  اثري هـردم  دل  در  ترا  ذآر اي

  ديگر خبري دارم جان ملك به تو از واي

  مجــروح دل  داريم  هـا مـالمت تير از

  ديگر سري واهللا نيست را توما لطف جز

  را خود دهد جلوه تا  تو  جمــال سلطــان

  ديگر گري آئينه دل هـر  از  سـاخته بر

  عــاشق نزند  آهـي محـشر  معـرآه در

  ديگر *مقري در تو سوي اگرش هردم

  دوست أي الست روز در دادي او به آه مي زان

  ديگر قدري , جامي ده را وما آن لطفي

  آمربندي مـردانه  تو  گــر  حق خـدمت در

  ديگر آمري و تاج لحظه هر تو بخشدبه

  تـاريك  لــحد يعني  روزن  بي  خــانه در

  ديگر وقمري شمس توخواهدتافت برجان

  داري نظر آه بس از خاك مشتي  به  تو رب يا

  ديگر نظري صاحب لحظـه هـر شده پيدا

  عشقت رهگـذر  از  دل  و  جــان و  تن عيش

  ديگر رهگذري از  آردن  نتوان  عـشرت

  حق غـير  ديدن  از  ديده  و  دل دوخت بــر

  ديگر هنري اين جز  را  مـجنون دل نبود

  

----------------------------------------------------------------------------  

  نظري*
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  تافت درها همه از رو زد حق در آه آس هـر

  ديگر دري به هرگـز رفتن  نتوان  در  زان

  گفت و يار رخ محيي ديد دل آئينه در

  ديگر اثري دم هر دل در ترا ذآر أي

  

  گلشن جانب

  نگر من يــار جور دوران ز  نالــي مي آه أي

  نگر من قرار و صبر نگر من از اضطراب

  نيست بيش روزي دو يك آان مرو گلشن جانب

  نگر من آنار دايم گون الله اشك ز پـر

  هيچگه خوبــان به دل ندادم ميگويي آـه أي

  نگر من هسوارش ترك و آي ميدان سوي

  اشك خوناب از گل گل چهره و داغ پر ام سينه

  نگر من بهار و آباغ من سوي  زمـان يك

  من  ســوي بيائي دل در فتد رحمي شدت با

  نگر من نزار شخـص  ببين  من  زار حال

  گشاي عبرت ديده خوبان  ميل  داري  تو گـر

  نگر من  اشكبار  چشم  و  سوز  پـر سينه

  نيست بيش خاري تو راه در آه محيي آن شكر

  نگر من رهگذار در  غم  آـوه  صد طرف هـر
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  حق عشق

  رخســار  بمالد خاك بر تو پيش در آه هر

  نهار و ليل بودش مسخر  آــونين ملـك

  روند تو آــوي سر  بر قدم به گر دگران

  وار مجنون روم تو آوي سر بر سر به من

  طفل به زانكه نسزد را آـس تو  غير  سلـطنت

  ديـار  هيچ  در  تو  ز  ننالــد ديـّار هيچ

  بشـناسد  او  تو ديدار عـاشق  شد آـه هـر

  زخمار مي و زغم شادي و جّنت از دوزخ

  است افتاده آـريم ، محبوب  آــه بگشاي ديده

  ديدار او زآمين دم هـر تو به  نمـايد مي

  باد بــر  دهندش  و سوزند آـه است آن عاشق

  *بار آنددريا اوجوش خاآستر آـه بس

  دردير بر خــدا لــطف  از  تو  گـوي اي شمـه

  زنـار  زميـانش  بگشايد  آـافر آـه تـا

  خداي به وگرنه خواجــه اي شده  آـر تو  گوش

  اقـرار خـداوند  خدائي به  بت  ميكند

  شوم مست چون آه گفت زدومي مي –ِمي -جوش

  هشيار نگذارم را خـود صحبت  هـم  هيچ

  زار عــاشق  هـر  دل  اندر  رود مي  حـق عشق

  رفتار ندارد پيش  پي  و  رگ انـدر  بـاده

  

----------------------------------------------------------------------------  

  درياوار *
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  حــالل است عشق مـي مـلت و مـذهب همه در

  ديدار را خدا آرد  نتوان  او  بي  زانكــه

  آار آخر در آه محيي اي شوم ما همدم

  دار برسر است آويختن و آشتن گنه بي

  شب همه

  دراز  آرده ها پـاي غفلت  تـوبه        راز گوييم مي تو بـا شب همه شب

  باز گشت نخواهي هرگز ما سوي        گــوئيا  فـراموش  آرده مـا ز اي

  راز  گوئيم يكدگـر  با تـو و مـا        شب نيمه تا آن خواب ترك و خيز

  مناز چندين ات روزه و نمـاز  با        تو  طاعات از  و تو  از  نيـازم  بي

  نياز جـز  تو  شـايستة  طــاعت         نيست آه من  براي آور نياز تو

  مخور غم نكردي آاري گر محيي

  آارساز هم و آارم هم را تو من

  

  مشو نوميد

  هـرگز مــا رحمت  از  بنده مشــو نوميد

  هرگز ترا نيست آس مـا از بغير  هآـ  زيـرا

  جرم از شوي پاك تو عالم اين در آه خواهم

  هرگز  بال بنده اي  نفــرستم تو  به  ورنه

  ما فراق درد از امـروز  اي ســوخته چون

  هرگـز رضـا  ندهيم  فـردا سـوختنت در

  باش مي ما به نيز تو عـاشق اي توام با من

  هرگز جدا دوست از دوست نشايد چو هرگز
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  رفتي و برتافتي ما از رو آـه هـــرچند

  هرگز مـا رحمت خـود  تابد نمي ازتو رو

  آري روز به چو شب يك  مـا فراق درد از

  هـرگـز  لقـا روز در نپوشـانم  ديدار

  تو گذراني روزي را ما خـود دل  بر گــر

  هـرگــز ترا  نـاريم  آتش  پـر دوزخ  در

  داني وتو ديدي تو  خود گــناه بنده اي

  هرگـز  جــزا  روز  در  هـم نيارم روت بر

  بست نخواهم آه حقا دستان تهي جمع اي

  هرگز شمـا روي بر  را  رحمت  در اين  من

  جاويدان دولت از بودن جدا بيم از

  هرگز خدا ياد بي يكدم نبود محيي

  

  بشارت شام

  پرس مــا آـارزار  از  را عمل تولذت

  پرس ما زار ـالح از  را  سلـطنت آئين

  صــادق  اشتهاد  از  باشد  آـه  لـذتي آن

  پرس  ما روزگار از وصل بشارت شـام

  گـوي آم راغ و باغ از  را ما عشق  مـجنون

  پرس ما بهار وبوي جوي سور تو وي از

  را او  خـراب آردم هرآس ومان وخان من

  پرس ما ديار اندر بخواهي  اگــر منبعد
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  است توچگونه والآاح پرسم زلطف هرشب

  پرس ما نگار دل از را ما  خطـاب ذوق

  آن  گـذر مـا عشـاق  خـراب  تربت بـر

  پرس انتظارما تو خــاآش ذره ذره واز

  را مـا  فـراق درد داني چه نئي  عــاشق

  پرس ازسوگوارما مصيبت تواين رو رو

  برد جـان مرغ جنباند حسن قوقوي عشقيم

  پرس ما رشكا هر از را او ّسر  قوقـوي

  داد وجان گشت آاهيده من ازغم آه عاشق

  پرس ما مرغزار  از  را  او مـرغزار اين

  گه سحـر ناليدن  داني  چه  دل صـاف تو

  پرس ما  خـار  درد  از  دردمندي آئين

  آنگه وپس آن فارغ عالم دو غم از دل

  پرس ما يار لطف از محيي پيش به آئي

  

  مظلومان احوال از غافل

  مباش فردا  انديشه از فـارغ           مباش پروا بي امروز جهــان در

  مباش دريا اين غرقاب از ايمن           او در وبنشين آن پيدا اي آشتي

  مباش  شبهـا  نالـه  از  بيخـبر           مشو مظلومــان  احوال  از غافل

  مباش تنهـا مردمان با  مكن  بد           نيك گويان دعا آن خـود پي در

  مباش المـاوي  جنت  هواي بي          مبند واخــري جنت در يبس دل

  مباش  افزا ودرد مرگ از آن ياد          آر بـر  مسكينان و درويشان آار

  مباش ايذا در  مشهور  مكـن بد           شو تو،نيكونام آن مي نيكــوئي
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  مباش سودا بي وجاه دردوآان            ده داد بيني چو را خواهي داد

  مباش سا*فرقد فرق اين  غـره            ميار در پا از تو را ندستا زير

  اي گشته ناصح تو محيي را خلق

  مباش پـروا بي  نفس اين  پـيرو

  

  جان باده

  خـويش جـان  از اي باده  تو  جان مـرا داد

  خويش ايمان گوهر نام آـرد مـرا آفـر

  بوالعجب آـاي  گـويد  شب اونيـم حضرت

  خويش پنهان هآرد آشكـار مكـن هيچ

  اي بوده مـا  بنده اي آلــوده  تو گـرچه

  خويش سلطان در جز  پناه  ندارد  بنده

  بسي عصيان اي آرده آسي گويد تو به  گـر

  خويش برهان گويد من بسيار رحمت

  بـد و نيك تـو رخ بر  رد  دست  نهـد  ور

  خويش  خاصان خوانم ترا من نكـنم رد

  تــو نگجـ آـنم صلـح تو تنگ لـحد در

  خويش تابان شعله آـنم روشن تو پيش

  ومور مـار از بود  پر  گــور  زندان  خـانه

  خويش رضوان روضه او در بنمـايم من

  من ســوي نهـد روي  تن  زندان  خــانه

  خويش ايوان خيمه زنم  آيوان  سـر بر

----------------------------------------------------------------------------  

  مرقدسا؟*
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  وجهول ظلوم نام بوالفضـول  اي آــردمت

  خويش نادان بنده آس به نفروشم  تـا

  ناتوان توئي بنده گـران، امـانت بـا

  خويش گيالن ز محيي آشم مي ترا بار

  

  نيست يوسف چونكه

  مباش گوهم بدن نبود بدن در جان مرا گــر

  مباش گوهم پيرهن من با نيست يوسف چونكه

  افكنيد دور همچنـان من  الشه بميرم  گـــر

  مباش هم گو آفن جانم جامة چون شد چـاك

  بسوز آنهم بگو سوزد وتر خشك گـر چمن در

  مباش هم گو سمن سرو من  يار  نبـاشد چون

  رقيب يـارا مخـوان خود زآوي راني مرا چون

  مباش گوهم زغن بلبل رود گر  گلـستان از

  او از دور انيزندگ از است بهتر باهللا  مـرگ

  مباش گوهم زيستن اين خود يار نبينم گـر

  اي گفته هم شود آم مبادا مويت يكسر

  مباش هم گو من افكار را محيي نباشد گر
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  عشق ازدست

  عشق دست از عشق دست از ام آواره ومان خان از

  عشق دست از عشق دست از ام بيچـاره و سرگشته

  عــدم از رستي بـاز تا عــدم بودي آاشكي أي

  عشق دست از عشق دست از قدم تا سر از سوزم من

  جهان گرد ام گشته سر ومـان خان آردم پرورده

  عشق دست از عشق دست از ناتوان و ضعيف گـشتم

  مسكني ســازم روز تا گــلخني از شب نيمه هر

  عشق دست از عشق دست از دلم اين شد گلخني چون

  اي رانهويـ گــوشه در اي ديوانه وشب روز هر

  عشق دست از عشق دست از اي افسانه خود به گويم

  پزم مي خـامي سـوداي ميخزم سو سووآن اين

  عشق دست از عشق دست از گزم مي دندان به انگشت

  آارها در ٌبد فكر صد شما چون را ما خواجه اي

  عشق دست از عشق دست از  بارما و آـار راست شد

  وحشتي دارم خلــق  از الفتي  نگيرم آـس با

  عشق دست از عشق ازدست تهمتي آس هـر ز جـويم

  هيچكس با مگو غم اين وبس خوان را خدا محيي

  عشق دست از عشق ازدست سپس زين تو مـزن نعـره
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  فلك چشم سرمه

  فلــك چشم هــسرم آويت خاك غبار اي

  بيك يك عالم دو هر خلق محتاج تو به اي

  مالآـ پر مالحت  آـان توئي اهللا يارسول

  نمك  را  عالم دو  خوبان  برد بايد تو آـز

 درت خاك بر روي مالد  امـروز  او  آه هر

  فلك در آيد در آي  فردا روي  مبارك آن

  سوار شد بعبده اسري  الذي  سبحـان شـام

  تك تيز  همچـــون برق هوار را  براق بر

  سالم  آرده خدا  قوسينت  قـاب  مقـام در

  بيك يك  امت به  حق  سالم رسانيدي  تو

  حشر روز  وازتوشفـاعت رحمت ازخدايت

  شك نيست تو امت  عاصيـان نجات در

  امتت از تو صلوات  است  بشنوده  ملك تا

  ملـك شد تــو امت گناه از  خـواه  عذر

  عدم آتم در  ميبود  تو روي نبودي گـــر

  سمك و سماوات هم و نبّي وهم  ولّي هم

  تو لـطف  ةصلـوا از پر  بود را جانها مرغ

  فلك بـر  پريدن نتوان  اينچنين تو  پر  بي

  ببين  را  خود  امت  عـــاصيان  نامهـاي

  حك  نامه از آنند نرا گناها  تا بفرما پس

  گو بسيار نبي آن و  شفيع  آن صلوات محيي

  مكآ  وئيـنيك و ياربس بدي تو داري زانكه
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  يوسف حسن

  گورتنگ  يتنگنــا اندر  است يار  مونســـم

  وننگ نام اين است بس را ما دردوجهان , عاشقان

  عشق حـــرارتهاي از بســــوزد دوزخ آتش

  درنگ اريكــدم دوزخ  در  آند  سوزان  عــاشق

  تافت طور ه آو  به آو آيا  بود  نوري  هـچ آن

  سنگ  گشت پاره پاره و زهوش موسي او از رفت

  آرد چه دريا اين در يونس با آه  دانستي  هيچ

  نهنــگ بطن در بود  او  مـــونس و رفيق آاو

  ربود مي آودل است بوده ازآجا يوسف حسن

  فرنگ آفــار و مصـــر شهــر  مسلمانان از

  هزا صد وي  در  ميوه  درخت او بــاغ هست

  تنگ تنگ اندر چيده را هــا ميوه آن طـرف يك

  داردآسي آرزو تعالــــي حق جمال گـــر

  زنگ ز  صيقــل  بزن را  دل ئينهآ بـــرو وـگ

  آــم تو قهـر از و بسيار تو لطف از مشتري

  جنگ روز در صف پيش  نيايد  مردي  هر  هـزانك

  *آـائنات  اندر  روز هر با  هست ديگر چيز

  چنگ تو زن  آس ن بنگراندرا آيست دست به  آن

  را حـال زبــان  او  دارم  قال زبـان من

  چنگ  و  نـاي  از  ني تو بشنو ني مجـروح دل از

----------------------------------------------------------------------------  

  شان هوفي يوم آل *
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  برآر وسر ببين مخمورم چشم مي ام خورده

  بنگ مخمــور  او  نيست  دارد باده  ارـخم آـو

  محيي نجا دهان در باده جام ساقي ريخت

  رنگ هيچ او دل از مي آن مستي نشد آم

  

  خورده زنگار دل

  رنگ تاريك شب از تر سيه دارم اي نامــه

  رنگ هيچ رّب يا نوميد نيـم تو از وجود  با

  شب نيمــه آمد يادم محشر روئي ازسيه

  نگر سرخ اشك به آردمرا زردخويش روي

  من آــار پليدي  قلب مس  سوي نظر يك

  رنگ هيچ خورده زنگــار دل در نمـاند تا

  آنم چون است گران بس امانت بار اين يارب

  لنگ و وزارست بيطاقت فزون حد از مرآبم

  پديد آيم گـــر آــردار بدين  مسلمانان اي

  ننگ دارند همـــي مسلمانان از پرستان بت

  آـــائنات در ودخ تدبير هيچگـه نبينم چون

  فرنگ و ترســا پاي اندر ميمالم خود روي

  خاك ز مـــا براي آوردي چه گويد خدا گـر

  تنگ گــور اندر بنمايم خود آلود گرد روي

  آنند خاآم در آه آندم من به يارب آن حـصل

  جنگ است آجاآرده سلطان عاجزي باگداي
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  او وافطـّ منم نعمت پر است بــاغي رحمتت

  چنگ برد نخواهـم بيرون تهي اغيب ازچنان

  ترحـمت از آنند نوميدم آـه اـه آن  وريـآ

  درنگ  بي  خدايا آـن رحمت بيچاره برمن        

  مـرا سپرداري تو آن خود لطف از خـدا اي

  خدنگ تير ميــزنند را مربدان نيكـان زانكه

  * دريغ و آه گفت ديد ي سفيد مو در چون محيي

  رنگ تــاريك شب از تر سيه دارم اي نامـــه

  

  دل پهلوي

  دل سـوي آيد آـه خواهم مي پيوسته و تيرا

  دل پهلــوي در پيوسته شود  ترسـم مي ليك

  غم آهشد روزگاري اآنون گشت گم زمن دل

  دل جوي و جست به گردد بدر در گردآويش

  آمـوختن وفــا  غنچه از بايد گلــرخانرا

  دل  روي  نمـايد  آخــر  دم  تا  بلبل  به آو

  عجب نبود ديوانگــي  آند آويش سگ گـر

  دل خوي گرفته و  بود  همدمش من دل چون

  را  سينه  خلوتســراي زنم  غيرت از آتش

  دل زانوي هم  تو  درد جـز به آنجـا بود گـر

  بـــاز  آريد  بدست محيي  دل  پريرويان اي

  دل گوي و گفت آرد نخواهد محشر تا ورنه

----------------------------------------------------------------------------  

  شده سروده سالگي ٤٠ زير سني در شعر اين آه دهد مي نشان *
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  عشق خانه

  آمـال با جمال بنمـائي آــه آيا بود آي

  زالل آب از  مـرده مــاهيان  گـردند زنده

  نيست صور نفخ به حاجت را حشر درقيامت

  وصــال بوي  مـژده  خلقي گـور بر  بگـذرد

  تـو  يكبار  گر ا بودن تـوان خوش درجهنم

  حـال چيست گوئي و پرسي و آئي عمر همه در

  لملـو من  نگشتم  مائي با تو زندان اندرين

  مالل باشد آــجا باشي ما به زندان آن در گــر

  دوست ز شد پر آنچنان و دلست عشق خانه

    مجـال يابد نمي  دروي است دوست غير آانچه

  او  اشك اعلــي فردوس شود موئي سر گر

 **محـال  امـري بود عشق خانه اندر گنجد

  آن آيست داني هيچ آين بي ريخت خلقي خون

  خيــال  در بگذرانـش  نگوئي  او  نام تو ور

  آن آيست دانـي  هيچ زنــانند  نعره  آشتگان

  بــال و باشد را آشته ور نـه هيچ برآشنده

  سـود چه بگذشتن دوست  براي  دنيا سـر از

  زال پير شــريك  از  گـذشتن در باشد *سهل

  بهشت  بــاغ  و  آـوثر حوض و طـوبي سايه

  الجاللذو جمـال  با  اما باشد  مقامي  خوش

----------------------------------------------------------------------------------  

  ؟ وصل *

  نبود پذير اصالح **
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  متصل  وصلش مغناطيس جذب  بي  شود آـي

  ســال  و ماه چندين بعد آدم خاك  ذره ذره

  اند ديده مــا طــالع در جنون و مستي و عشق

  فال  بگشـاد  پدر  و  مگشتي زاده  مادر ز چون

  توئي باطـن  و ظاهــر  و  توئي  آخر و  اول

  وقال قيل چندين وچيست تو غير ديگر  آيست

  مست  گشتيم  چنين  تو زبوي  مـا  و  زمـا تو

  احتمــال ندارد مــي  بي چنين مستي ورنه

  دوست بــوي  بيايد  آري  مـا به آمد يار بوي

  اتصـال يار  آن  هب  او  دارد  آه آن  مشام در

  عليه اهللا رحمت  گــويند قــرن چندين بعد

  آمال صاحب محيي شعر خلق بخوانند چون

  

  محمّديم من

  ساداتم رســول گــوش به  حلقــه  غـالم

  آيــــاتم  حبيب  نمــوده نجـــات  ره

  اوالدش  و  رســول روح  ز  است آفــايت

  مهّمــــاتم جمله  جهـان  دو  در هميشه

  طــــلبم  اگـــر حــاجتي نبي آل غير ز

  حاجــاتم هــــزار از  يكي مبـــاد روا

  مجيد آل و است پــر محّمد حّب ز  دلــــم

  حكاياتم همه اين است من  حـال  گــواه

  لحــد  خـاك به تنم  اين شـود  ذره  ذره چو

  ذّراتم  جميع از  صلوات بشنوي  تـــو
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  تــــوام دانخـان خـّدام خــادم آمينه

  مباهــــاتم بود  دائــم تو خـــادّمي ز

  نفسي هــر  تو  با صلـوات  و  گـويم سالم

  صلواتم و  سالم اين آرم به  آـن قبول

  اهللا رسول  يــــا تو بين  من حـد بي گـناه

  خيانـاتم  آن محــــو و  بكن  شفاعتي

  بتــرم زاو ا من  نيست زاو ا  بدتر  آنكه هر

  مالقــاتم شود چون  بتو آــه اين  ندانم

  محمـّديم من دانند همـه بد و  زنيــــك

  مقــــاالتم بر گــوش آند آـه خاليقي

  ميگويم نجــات بهر آـــه  محيي  بگوي

  مناجـــاتم  در  آـــــونين  سرور  درود

*  *   *  

  

  ) طوبي سايه اندر(

  آريم اي گواهست من زرد روي و سرخ اشك

  العظيم بــاهللا تو  ديدار  قعش آمـال بر

  شود خــّرم آي  تو هوادار تو هواي بي

  النعيم جّنات قصر  هاي غرفه هـواي در

  نشاند  نتواند  دوست  اي  را  تو  عشـق آتش

  جحيــم نار زند شعله  اگر دل در  ابد  تا
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  جمـــال تجّلي  دوزخ بــر تو بيندازي گر

  مقيـم  باشد ابد تا منت دارند بد  و  نيك

  تو  وصل قــرين  باشد  تو  وصل  نبودي  گـر

  رميم عظم شود زنده چون قرن بعدچندين

  ازل  روز  در دوست  اي  ام بستــه عهدي باتو

  قديم عهد همـان بر بودن  خواهيم ابد  تا

  بهشت اندر *وشيروخمر شهد و  آب جوي چـار

  حكـيم اي  نبود تو  ديدار بيمار  شربت

  عطش  طـــوبي سايه اندر آـوثر حوض آب

  نسيم سرآويت از نبودي گر نشاندي آـي

  نگـذرد چون بود دوزخ اگـر پل  صـراط بر

  مستقيم صراط بر رفته آه  سروپائي بي

  وصل روز گويد راز عاشق  اندرگوش دوست

  ّدريتيم اين هرآس اندرخوردگوش  نيست

  رجا و  خوف  همه  اين  باشد پرده برون در

  بيم ونه است اميد وآانجار  پرده دردرون

  زنيد  بــر  ** هللا شئ  او در بر  گدايان ايپ

  آريم شـاه آن دارد آنچه بخشد را شما تا

  بهشت در يابي چو محيي حق ديدار دولت

  عميـــم لطف از باشد تو طالع در آن نور

----------------------------------------------------------------------------  

  خوف قسمت الخاطر جالء *

  گفتند مي قديم گدايان ) بدهيد( خدا براي چيزي = اهللا شي**
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  رضوان نسيم

  آـريم آن تو با  آرد نيكي عمر تمام چون

  لئيم اي  آخر تو  ترسي  چـرا  خـود بدي از

  قهـر  آرد نخواهد هرگز او تو  با يتيمي تو

  يتيم با قهرآردن  نهِي  آـرد  خود  او  زانكه

  تورا بيشك ميدهد وي تواز ميخواهي چه هر

  آريم  زدرگـاه  سـائل رود آي  خالي دست

  خمير از موئي همچو آو است قادر حقتعالي

  جهيم  نـار از  سالم آرد بر را  عاصي خلق

  بد  و نيك با بود مي برابر شك بي  او لطف

  دونيم سازندش آه سيبي ماندبدان مي راست

  ميداردترا دوست است ورحيم رحمن آه آن

  الرجيم زشيطان ديگر دشمِن از بـاك چه پس

  تنگ گور در ميخواباندت  تخت سـوي به او

  نسيــم  رضـوان روضه  از ترا مر ميوزاند

  دربهـا  دادت خشت زرين خلـد بهشت در

  بيم و ترس دائم قلب پشيز تو خريداز پس

  الل  گـــور سئوال در گردد قال  زبان چون

   قديم عهد  بر  الحـال يف  قدم  ثابت داردت

  زمان اين  تا  ازل  از  تو با آـرد دوستيهــا

  مقيم ــيباش نمي او دوستي مقام در

  ابد عمـــر  در داد خواهد بسيــار نعمت

  الّنعيم جنات به محيي آند ها نعمت به تا
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  بيچون حضرت

  آــنم هامون را روضه جمــالت تماشاي بي

  آنم بيرون قصرهــا درون  از  را عين حور

  طالق سه  دادن  خـواهيم را روي زيبــا حور

  آنم بيچون حضرت روي نور در رو نه گـر

  العظيم باهللا آه – *رضوان–مده راجلوه  روضه

  آنم رامجنون تو بسوزانم آهش يك  به من

  تــو  باي وطو  آــوثر بهشتي  اي  دارد آب

  آنم يكسو را دو هر بار وآار يكدم به  من      

  دوست ديدار  ديدن  باشد  فـردوس  در  گرنه

  آنـم خون ديده بگـزيده ويه درهـا زاويه

  نقــــاب دارد بر معشوق اگـر  ايهـاالعشـاق

  آنــم چون آيا نيست او خور در مـا ديدة

  را تو تا رياضت بي را خود دار ما با محيي

  آنم نذوالنو و شبلي و بايزيد و جنيد چون

  

  مستقيم يار

  امينيم  مـا آه عاشق ماده به دهي دل گر

  قرينيم وشب روز ما داد ما به دل آه آن با

  بسازم تو تسكين يابيم تو دل ما گــــر

  بيــافرينيــم  دل  صد تـو دل يك وان تا

  

----------------------------------------------------------------------------  

  . است بهشت موآل فرشته: نرضوا *
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  وجودت شود  گـم تا ميگو خويش نفرين

  آفرينيم گــوياي ما آن از بعد تو بـا چون

  گريزد تو گـرد از  فـرسنگ هزار شيطـان

  بينيم تـو دل انـدر روز هر چو نظر سيصد

  نشيند آمين اندر شيطان  هزار  صد  گــر

  ايم آمين در  همچو ما نيابد ظفــر تو بر

  رحمت  آـنيم تو بر آنگه ، “توبه“ ندهب  اي

  ايم همين بر نيز ما همچون تو خور سوگند

  فـاني  دوستان زين ببربّكلـي محيي

  مستقيميم يار ما آن ما به خود پيوند

  

  عشق خانه قلندر

  رويـم مي  ديگـري آار براي از جنت به ما

  رويم مي وآــــوثر طوبي آردن تفرج نه

  اندرشهرمصر دباش يوسف  حسن  مـا مقصد

  رويم مي وشكر قند براي از مصر در نه ما

  جبرئيل نيابد  ره  وي در  آه  خلـوت اندران

  رويم مي اآثر دوست پيش به ما سروپا بي

  دامني تـــر از  خشك  زاهـدان  ميگـريزند

  رويم مي تــر دامن با خود خورشيد بر ما

  نيك نـــام  شو  بيا  ما  بكوي  گويد پارسـا

  رويم مي آمتر داناست خدا آوچه نمادرآ

  خداست عشق خــانه  قلندر آـو  زدنيا  مـا

  رويم وقلندرمي ومست عاشق عقبي سوي
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  ابد تا او پي در پي  مـا است  عشق  مـا شيخ

  رويم مي ولنگـر وآجكول وخرقه عصا بي

  نيكـــوئي  با ها قهـــر از  مبر  را ما  زهـره

  رويم مي در بدان هم گربد و نيكيم اگر ما

  مسا خوش بوي غّسال اي تو را  مـا  آفن  بر

  رويم مي معّطـر دلبر آن بهر از گور به ما

  عدن  جنـّات  در  خـواهيم مي ديدار دولت

  رويــم مي وزر زيور بـراي از آنجا نه ما

  ولي بيني مي افسرده آوه  همچو  را  مـا محيي

  رويم مي سر وبي پا بي خوش ابر چون سر به ما

  

  روحانيان قلعه

  روم وبرتر گـــيرم  روحانيان  قلـعـه        برروم فلك به وتا لشكر آشم باز

  روم لشكر جانب دلم پر بس و صفـدر        منزلم اين در ليك مقبلم ملك من

  روم لشكر جــــانب چنين نشينم چند        نگين زيـر  دارم دين و آشوردنيا

  روم دلــبر در بر بال  وزين  رهـم  وا            صال اين عالميرسدم از نفسي هـر

  روم سر از شه ،پيش بيا آجــائي بنده                  موآشان آشدم گر جان خرابات پير

  ما خــرابات آـــوي دل حاجات قبله

  روم در آن بر محيي دل مناجات وقت

  

  

  

  



 92

  

  خواره آتش مرغ

  بايدم مي جوروجفا دل سنگ وفاي بي زان

  بايدم مي بيوفا زان وفا مخواه نمي آـس از

  آار چه دامم و دانه با ام خواره آتش مرغ من

  بايدم مي جا گور در ها دانه  جاي  به آخـر

  وطرب عيش شادي از خوش باد مردم هاي دل

  بايدم مي وبال درد ام آرده محنت به خو من

  فـــارغم ببخشد بوئي اگـــر يوسف پيراهن

  بايدم مي  قبـــا بند آن از  دل بسوي مژده

  تهي سازم ازغيرمي  دل است  تنگ  بسي  سينه

  بايدم مي سرا جــان در مرا آمد غم  مهمان

  تر بيگـــــانه وزخويشتن دمان مر با ام بيگانه

  بايدم مي  آشـــنا دل بيگانگي اين  چند تا

  ولي ورزيدن عشق در بود لذت بسي محيي

  بايدم مي ورضا صبر بود مشكل مرا هجران

  

  رضوان باغ در

  ديدم مي تو پهلوي به خودرا من آه غوغا آن خوش

  ديدم مي تو سوي ومن ديدي مي خلق سوي تو

  بدخو شدي يا آزمــائي مي مـــرا دانـــــم نمي

  ديدم مي تو خوي از آه بينم نمي حالت آن آه

  نبود چنــان بينم را خويش رضوان باغ در اگــــر

  دمميدي تو آوي سر بر خودرا درخواب شب آه
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  آن از پيش هست بيادت -جـانم- زبان اين فدايت

  ديدم مي تو برروي چو دادي مي دشنام صد آه

  بودي سرگـران خود عاشق با اگــــر نبود عجب

  ميديدم تو گيسوي موي هـــر با بسته صيد آه

  افتادي خاك بر چون آه محيي اي آمد بيادم

  ديـدم مي تو بوي از افتاده اي سايه جا هر به

*   *   * 

  تو روي ماه بي

  آنم آبرو بي چه بهر هيچ به را خود         آـنم آرزو  بهشت آنكـه  مباد  هرگـز

  آنم مو به مو او طره حديث گـرمن        بـاد  به شود مي گرا جان هزار چندين

  آنم آرزو او از “درمي” وار  قـالش              رسد نمي مرصع جام به من دست چون

  آنم آرزو خود زندگاني لحظـه يك         تو روي  ماه بي آه مباد ومه ســال آن

  آنم گــلو در رسن گداز جان وزآه         او جور دست از برآشم دار به را خود

  نماز در روي آنم آعبه به اگر محيي

  آنم او سوي دگر روي آه شود شرمم

  

  » پاره صد دل«

  جويم مي يار خود از آه گردم مي مشغول بخود

  جويم مي افگار سينه در يگه دل در گهي

  آگــــه هيچكس نگردد تا پيشم  آوهست دمي

  جويم مي وديوار در از نشانش گويم همي

  من محــال فكــر زهي دارم ها چه سر در ببين

  جويم مي خونخوار آافر زان وفا ورسم ره
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  اآنون اين از پيش مردم جستند همي من از ترا

  ويمج مي زاغيار تـرا هرجانب به گردم همي

  بستان  در  مـــاند من پاره صد دل تو ببوي

  جويم مي خار هر ســر از آن پاره هر  آنون

  غايب شود يكدم گر آه محيي آشتي شد چنان

  جويم مي دار زپـــاي او نشان ساعت همـان

  

  شهسواري سمند

  داشتم ياري مهر  دل در آه روزي آن خوش أي

  داشتم اشكباري  چشم ســــوز، پر سينة

  بهــار و باغ از بودم  فـــارغ آه آنگـه باد ياد

  داشتم زاري الله گلگون اشك  از  آـنار در

  من  آـــه روزي آن خوش بختم ديده بادا آور

  داشــتم  شهسـواري  سمند  راه  بر  ديده

  تو سوي آيم نكــه چو من از گـــرداني رو باز

  داشتم قراري تو با شكن پيمــــان اي آخر

  يكبــارگي دلم از شد برون لــــهنا گر شكــر

  داشتم غباري وخطرخاطر خوف از هم گـر

  من آه روزي آن ايخوش ازخود آـردي اميدم  نا

  داشتـم  آنــاري  اّميد و بوس آرزوي

  جواب در محيي تو گوئي مي چه پرسد آسي گر

  داشتم آاري لحظه  يك آسي با آنجا گــــويم
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  صحرا آهوي

  بينم او رخسار در آه همخوا آن بهر از چشم دو

  بينم او وديوار در نبود دولتم آن واگر

  چشمـم ضيـا بد يا و شد آمد تنم در جـان آند

  بينم او رفتــار شيوه و بلند باالي چو

  ناگـــه فتد غيري بر آـه روشن ديدة نخواهـم

  ديداراوبينم نوررخش از بهترآه همان

  ميدارم دوست رو آن از صحرا آهوي چومجنون

  بينم بيماراو ازنرگس حالتي وي با آه

  محيي خود آوي سگان از خواندي آه آن زرشك

  بينم او آزار پي آــف بر آين سنگ آس همه

  

  بيدارم خواب اي مكن

  بيدارم بخت اي مكن شد خواهم مرگ بخواب

  بيزارم خويش زعمر امشب درش از دور من آه

  دل در آرزو باشد گويند مي آه اين  خالفست

  دارم آرزو چندين و  خوي بد بود لد در مـرا

  بينند رحــمتي زخوبان باري عـاشقان آخر نه

  گرفتارم عشقت در آه بامن بكن رحمي هم تو

  آيد زدر  آوازي آه جــا هر از وعـده روز به

  يارم  در ز آمد باز آه جا از برجهــم زشادي

  بس اين عشرتم برگ تـو عيش مجلس  ياد  به

  خونبارم چشم از دل خون لختي لخت افتد آه
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  محيي رسد وصلش وعده گه هر آه اين حالست چه

  نگـــونسازم  بخت از آيد پيش مانعي همـــاندم

  

  عشرت ارباب

  يابم نمي محرم آسي آويت در سايه از غير به

  يابم نمي آانهم آنچنان شد سيه روزم آنون

  ميدارم دوست رو ان از صحرا آهوي چومجنون

  يـــابم نمي عالـم مردم از مردمي بوي آه

  آـن عشـرت  ارباب بر شيون و ماتم اين برو

  يابم نمي ماتم از من وشادي غيرازلذت آه

  مـوجب بي آه غمگين بود شادي مايه آن مگـر

  يابم نمي خرم دگر  را  خود  شوريده دل

  گويم اينقدر ليكن نيست شكـــايت حد مــرا

  يابم نمي وايندم ميديدم حـالتي تو از آـه

  افزون بيخودي يا شد گشته گم من عشق  نمندا

  يابم نمي غم و زدرد اول خوشبختي آن آه

  مرهــم ني نيش بايد ريش دل مرا عاشق منم

  يابم نمي ازمرهم بينم آزجراحت ذوقي آه

  است ومجنون فرهاد از آم محيي عاشقي در مگر

  يــابم نمي آــم باري بيش نباشد زيشــان اگر
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  مآار گنه چنداني نه

  دادن  توان  آن  شـرح آه آارم گنه چـنداني نه

  دادن جـــان وقت نيــاري من بروي خداوندا

  نفس  هــواي  زشيطـان  بستان  مـرا  خـداوندا

  دادن دشمنان دست به را مرادي نا حـاصل چه

  دل  از سپرد  خواهــم بتو را ايمان من آخر  دم

  دادن امان شيطان غارت از مرا  تست  آار  آه

  مهمان آني خود فضل به چون را دوستان خدايا

  دادن استخوان يك توان خودآندم آوي آلب به

  باشد  آــرم و  لطف از آــه عمرم آخر بيامرز

  دادن تشنگان با لبت  آب *دمي آخر  در  آــه

  هاست نكوئي آز نيكي به ده  گواهي  خاآم سـر

  دادن بدان بر گواهي نيكوئي به  مردن  از  پس

  نيكان آردن شفـاعت بي  جـان اي من بر اببخش

  دادن  بندگــان  مراد  تراشايد  منت بي آــه

  عـــاصي  من  بينم همي تـو  از  ,  ترا بينم نمي

  دادن جهان وآن جهان اين عذاب از  خالصي

  دوست اي تست غير چه هر راز دل ام برآنده ازآن

  دادن توان آساني به دادن جان راوقت جان آه

  رب يا اي آرده وعده تو و خلق ترين فلسم منم

  دادن مفلسان دست رابه رحمت گنج خواهم آه

----------------------------------------------------------------------------  

  نمي *
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  باهللا آازگنه بچندان جاده دوزخم  بقعــر

 *دادن جنان صدر در جاي يغست در را بد من

  نبود جگر خون بجـــز  دنيا در محيي غذاي

  دادن خونچكان آباب را او دل ضعف دارد آه

  

  دوران مهري بد

  همــان گــريان  ديده  و سفال سرشد آاسه

  همان افغان و ناله گشته خاك آويت به تن

  هنـوز شيرينم جــان در زاتشي نمــاند دل

  همان دامان در اشك گشته چاك جان جامه

  آب آوه در شد سنگ و سنگ چشمه در شد آب

  همان خوبان سختي دل همچنان عاشق خوي

  نشاند را  آتش  و  رفت  پرستي  آتش  از آـافر

  همـان بريان  دل  سـوز و مـن پـرستي بت

  خطــا باشد مــه  و مهـر با آنم نسبت ترا گر

  همان تابان مه از و مهر ز  افزوني  تو چـون

  شد  خـاموش فغان از بلبل و رفت بستان ز گل

  همان افغان و ناله و همـان رويت  عــاشق

  خبر بي زحــالش او  و  خراب  او زجور دل

  همان سلطان بيغوري و شد ويــران مملكت

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  شده گفته )فقر( عرفاني تكامل اوج در و عمر اواخر در شعر اين *
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  بسي  گــريم  گر  زانكه عالم گشت دنخواه به

  همان دوران مهري بد همان بـاشد من بخت

  طبيب اي مفرمـا ديگـر  شربتي زمانش هر

  همان درمان را افگار دل محيي باشد چونكه

  

  تو روي و قد

  گفتن خويشتن حديث تو با  بود  آي  مجـالي

  گفتن سخن آرم نمي خوئي بد تو چون پيش  آــه

  تو بـا خود حال گويم آه اهمخو خلوتي زماني

  گفتن انجمن در  خويشتن  حـال شـرح نتوان آـه

  گـويد سروسمن آسي هر چون ترا روي و قد

  گفتن سروسمن از  به  آـويت خس و  خار تـوان

  من با و از گويند سخن يك نهاني آندن جان به

  گفتن آوهكن با بود خوش حكـايت شيرين از آه

  تو حـسن وصف زهرگـ  بابيدرد گفت نبـايد

  گفتن بازغن گل از  بسيـار  بود  حـاصل بي  آـه

  آساني به شد نخواهد محيي دل از تو غم

  گفتن وطن ترك جهت بي مقيد نتواند آه

  

  روزگار جور

  خويشتن دلرباي از دور زنده هستم آه من

  خويشتن جاي به بازم آشد مي بـرفتم  گــر

  مسـكني در نه و راه آس خانة در مـرا نه

  خويشتن ســراي  در  يكدم  بود  توانــم مي
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  روزگار جور و يار عشق ز نالي مي آه اي

  خويشتن خداي شكر آن و بين مي من سوي

  من پايــان دل در نبودي افزون عشق گرز*

  خويشتن هواي گرد جان به آردم مي  فكــر

  اختيار بي  قــدم  آويت برسـر  نهادم تا

  خويشتن پايخاآ  ســـازم  ديده  توتيــاي

  زمان هر گردم بيهوش آنم مي زاري آه بس

  خويشتن هاي نالــه از هوش به آيم مي بـاز

  جهان در خواهد تو بهر از خود آو محيي غير

  خويشتن براي خواهد ترا خواهد مي آــه هر

  

  تنها خلوت

  آــو شبها  بيداري  داري طلبي تو گـــر

  آو تنها خلوت در  بودن خدا ذآــر  بـا

  بنمود شما به را خود ذّره زهـر دوست آن

  بيناآو ديده يك مغـرب در  و  مشـرق در

  آــرد  مهيا تو بهــر ٌجستي و آز چيز هر

  اشياآو خالق آــان نميگــويي  هيچ  تو

  نترسيدي  تو  حق  از  آــردي گنه بسيار

  آو شبهـا نــاليدن  حق  عـذاب ترس  از

  لبيك تو به گوئيم  اهللا  يا تو گــويي چون

  آو مارا حضرت جز نوازيهــا  بنده  اين

----------------------------------------------------------------------------  

  اصالح قابل غير *
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  رحمت آنم تو بر من و رحم نكني خود بر

  ماآو  آرم غيراز  آــاران  گنه  دستگــير

  نه ديگـر آس من جــز شنونده و  بيننده

  آو شنوا بيننده من چون بصر و سمـع  بي

  باطن من  و ظـــاهر من آخر من و اول من

  آو بنما تو يكـذره من جز  و  منم  جملـه

  دانم  اين  بوم پنهــان پيدائي غــايت از

  آو آيا تو آه ميگـو  پنهان چنــان  پيداي

  آـرد ظـاهر به خلق چون اسمم وصفت ذات

  آو اشيا رٌمظِه آان بنگر  بدان تو آن هــر

  عاشق اي آه گفت مي الّدين محيي دوست اي

  آــو هـا شب  بيداري  داري طلبي تو گــر

  

  حق جمال

  تو جمال در بينم آه  ديده آن چه گـر ندارم

  تو خيال اندر گذشت عمرم چون نوميد نيـم

  بر دوزخ به را بد من ده نيكان به را جّنت تو

  تو وصـال تمّنـاي آنجا مــرا باشد بس  آه

  باشم خوش تو زنجير به دوزخ در ديوانه من

  تو حال چيست مجنون آه تو پرسي يكبار اگر

  من استخوان مغز ز آيد تو  عشق بوي چــو

  تو جمــال  آن عشق  ز آتش مرا نسـوزاند

  رضوان دهي آي تا ما به را جنت هاي شربت توپ

  تو زالل آب اين  از  را  مـا  تشنگي آم نشد
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  حضرت آن مستان سر آه, عين حور, روي ميارا

  تو وخال خّط و زلف ز بينند همي حق جمال

  مشتاقــــان چشم پيش ز اندازي بر پرده مگـر

  تو آمــال  با  جمال ديدن توان آـي وگرنه

  گفت  خواهم اهللا چنان مالك اي گويم *مالك به

  تو سگال با جهنـم سـوزد من  اهللا  از آـه

  سيراب ابد  تا  نگردد  مـا  آبـاب  هاي جگـر

  تو ذوالجالل خداي را مــا  شـود ساقي مگر

  آتش در محيي چوني آه پرسي زمن گر بدوزخ

  تو سوال از رقص آنم و مست ابد  تا من شوم

  

  آو اغيار يارآو

  آـو يـار  پاي  خاك نخواهم شاهي افسر

  آو ديوار سايه آن  هما  گـوبشكن  بـال

  سبتين  او  قـد با  دارد آه گيرم را سرو

  آو رفتار  شيوه  آن و رخسـاره گـل آن

  زباد جنبد و آرد بار گل آه گيرم همان ور

  آو گفتار و لب شيرين آن گـرد تبّسم آن

  ولـي  آمد  دلفــريب  چه اگـر آهو ديده

  آو خونخوار غمزه وآن آردن آرشمه آن

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  جهنم موآل فرشته : مالك*
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  تر دشوار  زندگـي  او بي  و  دشـوار  او  وصـل

  آو دار پاي و ننگست هم زخم بي مردن

  زيار بشناسد خويش عشق آه عاشق آن خوش اي

  آو اغيار آو يار نگنجد آنجا وهجر وصل

  تندخو زان خبر آوردي آه اي فدايت جان

  آو افگار لد محي  رقيبـان از پرسيد  بـاز

  

  شهر رسواي

  اي ديوانه عـــاشق  و  شهر رســواي آيم من

  اي  بيگـانه  خويشتن  وز  غــمي هر  با  آشنا

  گرقت منزل دلم در آو غمش از شـاد شـوم هم

  اي ويرانه در  آرد جا او آـــه غمگين شوم هم

  نكرد منزل آشوري در من آشـوب  شهـر ترك

  اي خانه هــر در رخنه صد غمش اول  نكرد تا

  غــــم خار گـه دلم از رويد درد گياه گـــه

  اي دانه دمداز چون گل همه آين حيرت به  من

  دهم مي مستي  به را خود و دل خون ميخورم

  اي مستــانه  نالــه  پيشش  گـستـاخ  آنم تا

  زند عشقم از باشدتادم آه محيي اي گفته

  مردانه عــــاشقي  در و فرزانه طلب در

*   *   * 

  خويش از بيگانه

  آــي تا جفا و جور آشد زارم دل اين با بگو
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  آي تا بال و درد و غم , شادي لذت آجائي

  من با آشنا او نگشت و خويش از بيگانه شدم

  آي تا آشنا آن من به چندين بيگانگي آـند

  تو بــراي از فتاده  ره در من چو قصد مكن

  آي تا ما سوي نيائي مشتاقي بگذشت زحد

  آور پيش انصاف هم تو  آرد نمي طاقت لمد

  تاآي وفا و مهر من ز چندين وجفا زتوجور

  آور من سوي بوئي گلزار آن از جان اي برو

  آي تا صبــا  باد  از  بسيار  منت  آشيدن

  خود عمــر ز  بياسايم من  تا  قبا  گشايندم

  آي تا قبا بند آن از باشد مــرا دل در گـره

  آزادش آن ورنه بكش باشد آشتني اورا گر

  آـي تا مبتال و اسير محيي تو دست در بود

  

  من يادگار

  داشتي غمگســاري  مـا پرور غم دل گــر

  داشتي قـراري غـم در و بودي خوش بال با

  اينچنين نبوده هرگـز  جهان در مجنون نام

  داشتي يادگاري من چون آه بودي چنان گر

  يسـوخت سراسـر  پرتو زيك را عالم دو هر

  داشتي  شــراري گــر من آتش  از آفتاب

  تو پيش خجلت ز گشتي عرق غرق چرا گل

  داشتي توخاري رشك از آه بودي آن گرنه
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  گداز  و سوز در شمع من با ميداشت نسبتي

  داشتي اشكباري چشم  و  بريـان  دل گـر

  مردمـان ميـان رخ گشودي گر محيي يار

  داشتي ياري آه هر آردي خويش يار ترك

  

  بازاري رندان

  آني آاري جفا آــي  تا چنين  يارا وفــا بي

  ؟ آني داري وفا خنده  يك به  آنكـه وقت نيست

  بده انصـــافي بيرحم اي باشد قسمت چه اين

  آـني يــاري  ديگــران با ستم مسكين  من  بـر

  چــرا دانم نمي  ديگـر  مـردم  وجود  بـا

  آــني ريبـازا  رندان  جــانب  دائــم ميل

  نهـــي  زارم دل بر دستي آــه آمد آن  وقت

  آني خونخواري چند تا دل تو دست از شد خون

  تست روي زياد ريزد فرو گــــر دل خــــانه

  آني سرداري تو  آش  عمــارت هر باشد  سهل

  سنگدل آان دگر محيي مكن زاري و شيون

  آني زاري تو چند هـر  آند مي افزون جور

  

  سر اين

  آــــــاشكي بودي بردار ٌبَود تن بر سر آــه اين

  آــــاشكي بودي يار راه خاشــاك بدن وين
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  حبيب آــوي ســر از نبردي خـــاآم صبــــا تا

  آاشكي بودي ديوار آن از *خشتي من  خاك

  را خويش مريض پرسش آني مي  گـاهي تو چـون

  آاشكي  بودي  بيمـــار تنم دل چون دائمـًا

  خلق گـــويند شود مي افزون تو ادبيد آـــه بس

  آاشكي بودي يار  چون هــم تو امثال جور

  زمـــان هــر گــويم تو بسيــار جور وجــود با

  آاشكي بودي بسيار اندآـي باشد  آـه اين

  خار ز گردي جدا گل همچون آه نتواني تو چون

  آاشكي بودي  خــــار آن تو افگـار دل محيي

  

  من آشهسوار برون

  آـي تا  اين از بيش تعلــل من آشهسوار برون

  آي تا اين از بيش تحمل مشتاقي بگذشت حد ز

  داني مي آـه دانم مي و داني همي من حـال تو

  آي تا ازاين بيش تغافل آردي رادورمي چوخود

  بشكن گل قدر آو در  ره يك  گلـستان بطـرف

  آي تا اين از بيش زبلبل دردسرچندين آشيدن

  آــن محيي قتل و بيا اريد غزا ميل اگــر

  آي تا اين از بيش تامل نيكو اينچنين بكار

* * *  

----------------------------------------------------------------------------  

  مشتي : متن در *
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  عربي اشعار نمونه

  ) سره قدس(گيالني عبدالقادر حضرت

)١(  

  في َوَصْلُت حيَن الُحُجب َجميع َخَرقُت

  داني  لُه  جّدي  آـــاَن  َقـْد  ِبِه  َمكــاٍن

  َوْجِهِه نـــوِر عن اَالْســـتاُر ُآِشَف َقد

  َاسقـاني ِبالكأِس  التَّوحيِد  ةَِخْمـَر ِمـْن َو

  الــّرضا  ةِسدَر  َاَنا  الَبْيضــا  ةالدَُّر َاَنا

  َاْعطـــاني َواُهللا اَالنـــــْواُر لــَِي َتَجلَّت

  ةٍِبَحْضـَر  المجيِد اْلَعـرِش ِاَلي  ُتَوَصْلـ

  َجــــاني نــا َو حقيَقتًا َرّبي  ِمني  َفنــاَد

  ةٍَنَظـَر  الـلَّْوِح َو  اِهللا ِلــَعرِش  ةَنَظـْر

  َسّماني  َوالـرَّبُّ  اَالْمـالُك  لـَِي  َفـالَحْت

  ةٍِبَنْظــَر  ِصــاِل  اْلو  تــاَج  َجني  َتوَّ  َو

  َاْآـساني  اْلُقرِب و  ِالتَّْشريِف  َلـعِخ ِمْن َو

  َمكــاَنتي  آــاَن  اِهللا  ِرجـاِل  فـي َفَمْن

  َربـّاني  اْلَاْصِل  فـِي اِهللا رُسوُل  جَّــدي َو

  َعْبداْلقـــاِدٍر  اْلـَوْقِت  قـــاِدِريُّ َاَنا

  گيالني َواْلّاْصُل  الـّدين  بمـحيي  ُاَآـنيَّ

*   *  *  
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)٢(  

  ِنسَبًه لــي الـمصَطـفي ِلطـَه قَّْتَح

  ُصْحبـًَه  اْلـَبريَِّت  ِمَن  لـِواِرثيه َو                                            

  ُقــْرَبًه  ِاَلْيِهْم  َولــَِي الـــرِّجاُل َفُهـُم

  ُرْتَبًه َمْجـٍد  ُآــلِّ في  َلـــُهْم ’‘َقــْوم                                            

  َمـوِآب  َجيٍش ِبُكـلِّ َو َعَلـويٌَّه

  ِجْنـُسـنا فيُكـــم َيِعزُّ الَّــذيَن َنْحُن                                           

  َنْفُســـنا  الَحقيقِه  َاْرِض  فـي  َتطـيُب  َو

  ُاْنُسنا َفهذا  َعّنـــا  َتْعــــِرضُوا ال                                          

  َشْمُســــنا  َو  وَّليَن اَال  ُشُمـوُس  َاَفَلـْت

  َتْغَرب ال الُعـالء َفَلـك َعلـي َاَبدًا                                          

                                        *   *   *  

)٣(  

  َوفاءـاْلـــ َعَلي  َتكُوُن الُبشري َلَك ُمريدي

  ِبِهــمَّتي  ُاْغثَك  َهــمٍَ  في  ُآْنَت ِاذا                                       

  واِثًقا بي وُآـْن بي َتَمسَّك ُمـــريدي

  الـــقياَمه  َوَيْوَم ْنيا الدُّ  ِفي  ِلَاْحميَك                                       

  َيخـاُفـُه  مــا  ’‘حاِفظ ِلُمـــريدي  َاَنا

  َبْلــَوٍه َو  اْلُاُموِر  َشــرَّ ِمْن  ُانجــيِه  َو                                      

  نا ُهوِدُعل حاِفًظا  ُمــريدي يــا  َوُآْن

  الـــَوقيَعه  َيْوَم  الميزاِن  حاِضَر َاُآــْن                                      

  ُمحمَّد ِبنور اْلـــُعليا ِفي ُآْنُت َاَنــــا

                                    *    *   *  
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)٤(  

  اْلــطَّريَقه  َشْيُخ  الــَمْوصوُف  اْلواِصُف َاَنا

  َانَّمــا َو  َفْخــرًا اْلَقْوَل  هَذا ُقْلُت مــا َو                                                    

  ِبَحقيَقتي  َيْعــِرُفوا  َحتَّــي اْلِاْذُن َاَتــي

  َتَخف ال َو  ُقل  قيَل َحّتي  ُقْلُت  مــــا  َو                                                   

  الِوالَيه  َمقــــام في ولِّي َفـــاْنَت

  ُمحمَّـد طـــه اِهللا َرُســول  فــََجدّي                                                    

  َطــريَقه ُآلِّ َعْبُدالقــاِدِرَشْيُخ  َنـــا                                   َا

                                             *  *   *  

)٥(  

    َوِشدٍَّه َهْوٍل ُآـــلِّ في ِبنا َتَوسَّـــــْل

  ِبِهمَّتي  ُطـــّرًا اْلَاْشيــاِء ِفي ُاعيُنــَك                                              

  َيخـــاُفٌه مــــا  حاِفٌظ  ُمريديِل َاَنا

  ِفْتَنٍه  َو َشـــرٍّ ُآـــلِّ ِمْن َاْحــُرُسُه َو                                              

  َمْغــِربًا َو  َشْرقـًا  آاَن ما ِاذا  ُمريدي

  َبْلــَدٍه َايِّ يف  صــاَر  مــا  ِاذا  ُاِغْثُه                                            

  ُمْخِلــصًا ِلّلِه  اْلــَوْقِت  قاِدِريِّ َفُكْن

  ِللـَْمـَحبًَّت  صاِدقـًا  َسعيدًا  تـَعيُش                                           

  ُمَحّمدًا  َاْعني اِهللا َرُســول َوَجــّدي

  رْفَعتي َو ِعــّزي  داَم  ِدٍرَعْبِدقــا َاَنا                                         

                                        *  *  *  
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)٦(  

  َتَخْف ال َو  َتشاُء ما ُقْل  حي ماِد َفيا

  َغِد في اْلَاْمُن  َلــَك  الــدُّنيا ِفي اْلَاْمُن َلَك                                               

  ُقــْرَبٍه  َو  ِبِعــزٍّ  ِيَتحْظ  َان ِشْئَت َفِاْن

  َعْهدي  َعلي  حـــاِفظ و ُحّبي َعلي  َفداِوم                                              

*   *   *  

  

  

  ) اند سروده اله جذبه هنگام ( غوثيه قصيده

  تعــالي نحوي  لَخمـرتي فُقلُت  الوصـاِل  آاسـاِت  الحُُّب سقـاِني -١

  الـَْمولي بيَن ِبسكرتي  َفِهْمُت   ُآُوٍس  في  ِلَنحـوي شتَم َو َسعت -٢

   ِرجالي  انتم ادُخُلوا  و  بحـالي   َلّمـُوا قطـاِب ال  ِلسـائرا  ُقْلُت َو -٣

  لي َمال  ِفي لوا ِبا  اْلَقْوَم فساِقي   ُجُنودي  اْنُتم ُبوا َواْشــَر  َهيِّمُوا  َو -٤

  اتًِّصالي  َو  ُعُلـوّي  ِنلُتم ال  َو  ُسكــري  َبْعِد  ِمْن  ُفضَلتي شربُتم -٥

  عــالي  مازاَل  َفْوقكم  َمقامي   َولـِكن  جمعــًا  ياْلُعلــ  َمقاُمُكم -٦

  ذوالَجاللي َحسبي َو  فني ُيَصرِّ   َوحــدي الّتقريب َحْضَرِت في  َاَن -٧

  ِمثالي ُاعطي  الرِّجاِل ذافِي َمْن َو  َشْيٍخ  ُآــلِّ َاْشَهُب اْلـــباِزي َاَنا -٨

  اِلالكمــ بتيجــان  َجني  َتوَّ َو   ِزَعــزٍم  ِبطـــِراِز َخْلَعًه  آساني -٩

  سئوالـي اْعطاني َو َقلَّدني  َو   َقديـٍم ِســرٍّ َعلــي َاْطَلَعني َو -١٠

  حالي  ًآلِّ  في ’‘ناِفذ فُحكمي  جمعـًا  اْلَاقطاِب  َعَلـي ني َوّال  َو  -١١

  الرَّمالي  َبين  اْخَتَفت  َو  َلُدآَّْت   ِجبــاِل  في  ِسـّري  َاْلَقْيُت  َلْو َو -١٢

  حالي  ِسرِّ في اْنَطَفْت َو  َلَخِمَدْت  نـاٍر  َفْوَق  سِّــري َاَلْقيُت  َلْو َو -١٣

  تعـــالي الـْمولـي  ةَِبُقْدَر َلقاَم    َمْيٍت  فـَْوَق يِسّر  َاْلَقْيُت  َلْو َو -١٤
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  َاتـالــي  ِاّال  َتْنَقـضي َو  َتٌمرُّ   ’‘اودُهــور  ’‘ُشُهـور  ِمْنها ما َو -١٥

  ِجدالــي َعْن َفاْقِصر  ُتَعلُِّمني َو   َيْجـري َو َياتي ِبما  ني ُتْخِبُر  َو -١٦

  عــالي ِالسُم َفــا َتشأََ ما اْفَعْل َو   َغنِّ َو َطْحَواش َوِطْب ِهْم ُمريدي -١٧

  الَمنــاِل  ِنْلـُت  ِرْفَعًه َعطاني   َرّبـي اُهللا َتَخف ال ُمــريدي -١٨

  َبدالــي  َقــْد  السَّعاَدِه  شاِءُش َو   ُدقَّْت اَالْرِض َو السَّمِأ ِفي ُطُبولي -١٩

  َصفالي  َقْد َقلـْبي  َقْبَل  تـيَوْق  َو   ُحكـمي َتْحَت ُملكـي اِهللا ِبالُد -٢٠

  اتِّصالي  ُحكــِم  َعلــي  لـٍَه  َآخَرَد  َجمعًا  اِهللا  ِبالِد  ِالــي  َنَظْرُت -٢١

  اْلَكَمالــي َبْدَر  النَِّبيِّ َقـَدِم  َعلي   ِانّي  َو ’‘مَقَد  لـَُه  َوِليٍّ ُآلُّ َو -٢٢

  اْلـــِقتــاِل ِعْنَد  ’‘قـاِتل ’‘عـَزوم  َفِاّني  َواِش  َتَخْف  ال  ُمريدي -٢٣

   اْلــَموالي َمْولَي ِمْن  السَّْعَد  َوِنْلُت  ُقْطبًا ِصْرُت َحتّي اْلِعْلَم َدَرْسُت -٢٤

  الــرِّجــالي  ُعْنِق  َعلي  َاْقدامي َو   َمقـامي اْلَمْجَدع َو الَحَسِنيُّ َاَنا -٢٥

  اْلَكمــالي َعْيُن  صـاِحبي  َجدّي َو   ميِاْس  الَمْشُهوُر اْلقاِدِر  َعْبُد َو -٢٦

  اْلــِجباِل ُرأُس َعلــي َاْعالمي َو    ِاْسمي  الّديُن ُمحيِي الجيليُّ َاَنا-٢٧

  

  . شود هديه عظماال غوث حضرت به حمد سوره بار يك قصيده اين قرائت از قبل

  . شود خوانده بار ٣ صلوات اين قرائت از بعد و قبل

  

  الكـَرم َو الُجوِد َمْعَدِن ُمَحمَّد اِل َعلي َو ُمَحمٍَّد َعلي ّصلِّ َالّلُهمَّ

  اّلراحمين َاْرَحم يا َسّلم َو باِرك َو الِحَكم ِو اْلِحْلِم َو الِعْلِم َمنَبِع

 است )سّره قدس( گيالني عبدالقادر آن از آه حرزسيفي دنخوان آه است آمده قديمه آتب در -

  : است مفيد سختي هنگام در
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  )) سيفي حرز((

 ’‘غْوث َو  والمنِكرين ِللّطاغيِن ةالمُوَقَد  اِهللا ناُر  َاَنا . ’‘َمْوثورّي ’‘َقْوس َو ’‘َمْشهورّي ’‘َسْيف َاَنا

  ِلْلمخِلصين الشَّداِئِد ِفي َطَلَبني ِلَمْن

 و تجاوزگران براي خدايم برافروختة آتش من . انتقامم آمان و برهنه شمشير من : يعني

  .بخواند مرا سختي در آه هرآس براي فريادرسي و منكران

 

  ايشان از پس اعظم غوث طريقت

 تبليغ ايشان طريقت براي گروهي سره قدس گيالني القادر عبد شيخ حضرت حيات زمان در

  . گرديد تاسيس عراق از خارج قادريه خانقاه نخستين اما . آردند

 ها مدت آه آوهستاني مناطق در واقع مراآش معروف شهر ))فاس(( شهر در طريقت اين

 و ابراهيم يعني ) سره قدس ( عبدالقادر حضرت فرزندان توسط بود آشور آن پايتخت

  .يافت رواج عبدالعزيز

 ( قرناطه شهر سقوط از پيش اندآي اما بودند رفته اسپانيا به نخست عبدالعزيز و ابراهيم البته

  . بردند پناه مراآش به ايشان اخالف قمري ٨٩٧ سال يعني – ) صليبي هاي جنگ طي

 آه توپخانه خانقاه مؤسس رومي اسماعيل توسط قسطنطنيه و صغير آسياي در قادري طريقه

 پيرثاني به آه ) ق. هـ ١٠٤١ (   بزرگ عارف اين , گشت تاسيس شد مي ناميده خانه قادري

 اين به قادري ذآر ابتدا در . است آرده بنا نواحي اين در تكيه ٤٠ به نزديك است ملقب

 مربع , نهادند مي زانوان روي بر و گشوده را دستها بسته را ها چشم مريدان آه بود صورت

 نگاهآ,"اهللا اال اله ال" سپس "اهللا " اول اخالص و فاتحه هاي سوره قرائت از پس و نشستند مي

  )١(“. آردند مي ذآر را قهار و "قيوم" و "حي" و "حق" بعد,"هو"

----------------------------------------------------------------------------  

  ١٣٢ صفحه عرفان خورشيد)١(

  



 113

  

  هند به ورود

 وي . شد آشور اين وارد هند پادشاه جهان پسرشاه, داراشكوه شاهزاده توسط قادري طريقت

  : گويد مي

 حضرت به پدرم, رفتيم ميانجيوه محمد مير, هند قادريه سلسله بزرگ مرشد نزد پدرم اتفاق به

  ))شود سرد دنيا از ما دل نمائيد اگرتوجه(( : گفتند ميانجيوه

  : فرمودند ايشان

 آنيد دعا خود براي وقت آن در بشود شاد آن از مسلماني دل آه بكنيد نيكي عمل شما هرگاه "

  :خواند را بيت اين وآنگاه. نخواهيد خدا غير خدا از آه

  ))جنون باشد جنون باشد جنون اين   دون دنياي هم و خواهي خدا هم((

 ٤٥ سن در و ١٠٦٩ سال در بود آمده دنيا به ) ق. هـ( ١٠٢٤ سال در آه داراشكوه حضرت

  .گرديد اعدام به محكوم و محاآمه زندقه اتهام به سالگي

 البحرين مجمع , العارفين حسنات ، نما حق , االوليا سكينه , االوليا سفينه هاي ابآت ايشان از

  . است مانده باقي اعظم اآسير نام به شعري ديوان همچنين و سّراآبر يا االسرار سر,

 حضرت از آخر بيت دو و داراشكوه حضرت آن از اول بيت سه آه است وي يادگار شعر اين

  . است ميانجيوه

  عجيب طلسم يك انانس چيست

  جهان دو او درون و جهان در

  ديدن نكو همـه بينش چيست

  لسان وحفظ خفا دانش چيست
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  بودن الف چون توحيد چيست

  يكسان شود او در عالم دو آه

  اقرار عجزخود به عرفان چيست

  آن حضرت بقاي  در  فنـا پس

  آونين از گذشتن همت چيست

  دوران شـــه آن به سپردن دل

  

*   *   *  
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  :توضيحات و اضافات
 

  : ) سره قدس ( رفاعي احمد شيخ حضرت  *

 آرد تصديق قدم مجلس مورد در را ) سره قدس ( عبدالقادر حضرت آه آساني نخستين از

  خوانيم مي الفاخوري حنا نوشته اسالمي فلسفه تاريخ در . بود ) سره قدس ( رفاعي احمد سيد

 مسكن بغداد و يافتند استقرار رفاعيه طريقه صوفيان بطايح اقليم در بصره ديكنز در "

 بن عدي پيشوايي به عدويه طريقه عراق شمال در و بود قادريه طريقه شيخ گيالني عبدالقادر

 آمده مغرب بالد از ) رفاعي حضرت( ايشان پدر )١"( يافت رونق االموي العكاري مسافر

 از پيش و آرده ازدواج منصور شيخ خواهر با سپس شد ساآن " عبيده ام " نام به اي قريه در

 سال محرم در رفاعي احمد سيد حضرت . رفت دنيا از خود بيايد دنيا به ) احمد سيد ( آنكه

 و وي از و گرديده واگذار منصور شيخ خالويش به اش سرپرستي و شده متولد قمري ٥٠٠

 مقام به سرانجام و گرفت فرا را باطن و ظاهر معلو ديگران و زاهد قاري ابوالحسن همچنين

 االول جمادي از اي پنجشنبه (   عبدالقادر شيخ حضرت وفات از بعد سال ١٧ و رسيد اولياء

 شيخ . رسد مي )ع( آاظم موسي امام به پشت ١٧ از پس او نسب. رفت دنيا از ) ٥٧٨ سال

 براي مشايخ از يكي آه است هگفت خود تاريخ در جوزي ابن يوسف المظّفر ابو الدين شمس

 تقريبًا حضورش ودر شعبان ١٥ شب در بودم رفاعي احمد شيخ نزد " آه آرد حكايت من

  : گفت شيخ پس ، است عظيم جمعيتي اين : گفتم او به  بودند حاضر نفر هزار صد

  ))جمعم اين وبزرگ پيشوا من آه بگذرد دلم بر اگر آنند حشرم هامان با((

  : است آمده ) ٢١٤ص( لجواهرا قالئد آتاب در

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  ٣٥ صفحه -١
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 شفا را واعمي ص ابر آه است ولي چهار از يكي ) رفاعي احمد سيد شيخ حضرت( او“

 عبادت در او … او از واستمداد وتاييد حقتعالي امر به آردند مي زنده را مرده و بخشيدند

 مسلط خود وبر داشت غلبه خود احوال بر آه بود آساني جمله واز آوش سخت وتقوا وزهد

  " بود

  صحو *

 صحو طريق بر قادريه سلسله اساس( خوانيم مي عرفان خورشيد آتاب )١١٥( صفحه در

  ) است

  : آه ايم خوانده بغدادي جنيد احواالت مورد در

 طريقت ودر نظير بي عشق و زهد ودر بود الغايه يقص با وحقيقت شريعت در.……او"

 طريق او طريق و اند داشته او مذهب وي از وبعد او عصر در بغداد مشايخ از وبيشتر مجتهد

  )١"( است " صحو "

 معني اين به نه اما بازگردد بقا به فنا حالت از است ممكن عارف ولي است فنا ومحق محو "

 فوق آه را حالت اين . آند مي پيدا بقاءباهللا آه معني اين به لكهب اول درحالت پيداآند تنّزل آه

  )٢.( نامند مي ) آمدن خود به ( " صحو " است محو حالت

  

  

  والسالم

٧/٦/١٣٨٠  

  

  

  

----------------------------------------------------------------------------  

  االولياء تذآره-١

  ١٧٢ صفحه مطهري مرتضي عملي حكمت و نعرفا – اسالمي علوم مجموعه-٢
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  : منابع

  ابوسعيد ترجمه ، َتادٌّفي عيسي : الجواهر قالئد-١

  صادقي اشرف علي سيد : گيالن پير عرفان خورشيد -٢

  ) عملي حكمت ، عرفان ( مطهري استاد اسالمي علوم مجموعه -٣

  قادري طالباني محمود حاج : گيالن پير-٤

  صادقي اشرف علي يدس تصيح : اشعار ديوان -٥

  خوري الفا حنا :  اسالم فلسفه تاريخ -٦

  معين نامه لغت -٧

  االولياء تذآره -٨
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