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پرواز منود و اهل شوق و  در اين وقت که طري بقاء از ارض عراق

فانيه بسوی احّبای خدا  اشتياق بنار فراق در احرتاق اين انمه از اين منله
موجود بناليد  ارسال ميشود که ای دوستان ات چشم ابقی بگرئيد و ات نفس

 قضا زيرا که بساط وصل و اّتصال و قرب و لقا در هم پيچيده شد و سلطان
ابقتضای تقدير مقّدره فراش فصل و انفصال و هجر و فراق گسرتده و ارايح 

چنان وزيده که مجيع شاخسار وجود از غيب و شهود هم  هجر و فراق
پيوستند پس ای چشم گريّه کن و ای گوش  قميص فنا پوشيده و خبزان بقا

مع   جسد در تراب وطن گري و انله بشنو و ای لسان ندبه و نوحه کن و ای
املتواتره و هذه الّرزااي املتواليه  کّل ذلک حنمد اّلّل علی ما اختصنا هبذه البالاي

کان بنفسه احلّق علی ما يقول   و نشکره فی کّل حني علی کّل االحوال و انّه
هنگامی شود که طري  شهيد در مجيع الواح قبل ذکر ايفت که وقتی آيد و

سبحانی  او ای عاشقان مجال عراقی آهنگ حجاز منايد پس بشتابيد بسوی
 و ای واهلان حرم راّبنی حال آنوقت رسيد و آن نسيم وزيد و آن طري پريد و

آنچه مرقوم شد و هر چه  مشا نديديد و فائز نشديد و مبقصود نرسيديد ابری
و آن يوم از  مذکور آمد اقبال ننموديد و گوش نداديد حال آنوقت گذشت
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رخ نگشايد و آن  رض نوزد و آن گلدست رفت ديگر آن نسيم در اين ا
مفتوح نشود هرگز شنيديد که بلبل ابغ اهلی جز بگلزار روحانی راحت  ابب

گزيند هدهد سبای عشق جز در سينای روح وطن گريد و اي   جويد و اي مقر
منظوری طلبد و مشا ای عاشقان خبيال  قلوب عاشقان جز مجال معشوق

غفلت که امکان  ننموديد زهی قخود مشغول شديد و هرگز عزم داير معشو 
زوال منري و دّری و  اکوان را احاطه منوده که مشس در وسط را فرو گرفته و

مبا غنت  روشن و مجيع بطيور ليل مهراز و هم آواز گشتيد و اختم القول
 عندليب الفراق فی ارض العراق و ينادی کّل من سکن فی شطر اآلفاق ابن

العماء و محامة الّروح قد صعدت من غصن و مدينه  طري البقاء قد طارت الی
بکون اي مأل العاشقني و اي اهل مأل العالني و   ارادت غصنًا اخری اذا فا

لعّل تقومون عن مراقد الغفلة و تکونّن من  کذلک نلقی عليکم آايت الفراق
بگو ای اهل نفاق اين بلبل واثق از گل وصال  اّلذينهم کانوا من املتذّکرين

آفاق را در شطر عراق بسوخت پس ای  گلزار فراق منود و عشاقپريد و عزم  
ننمائيد بناليد و ختم صرب در  دوستان هبجران مبتلی وصل جاانن را فراموش

شريين دهد اينست   ارض طّيبه قلب بکاريد و آبب چشم آبش دهيد ات مثر
 .وصّيت بلبل گلزار اهلی پس بشنويد
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ربيع معانی مشهود   ومگل معنوی در رضوان اهلی بقد  بنام دوست
حمبوب مشا و اب   اند گل گويد ای بلبالن منممانده وليکن بلبالن صوری حمروم

ام اب اير و لطافت و طراوت منيعه ظاهر شده کمال لون و نفحهٴ عطريّه
جماز گويند ما از اهل يثربيم و بگل  و از دوست مگريزيد بلبالن  بياميزيد

دبستان عراق کشف نقاب  قتی و درحقي حجاز انس داشته و تو از اهل
ايد و حمروم بوده منوده گل گفت معلوم شد که در کّل احيان از مجال رمحن

چه اگر  ايدايد بلکه جدار و روافد و داير را شناختههيچوقت مرا نشناخته
 مرا ميشناختيد حال از اير خود منيگرخيتيد ای بلبالن من خود نه از يثرمب و

نه از عراق و نه از شام وليکن گاهی بتفرج و سري در دايرم  و نه او بطحاء
و وقتی در بيت الّلحم و جليل و گاهی در حجاز و   سايرم گاهی در مصر

ام مشا حبّب من ادرنه کشف نقاب منوده گاهی در عراق و فارس و حال در
ايد در و رسم بلبل آموخته معروفيد وليکن از من غافل معلوم شد که زاغيد

مثل مشا مثل آن  وهم و تقليد سائريد و از روضه مبارکه توحيد حمرومارض 
گفت که   ُجغد است که وقتی بلبلی را گفت که زاغ از تو هبرت ميخواند بلبل

ای جغد چرا از انصاف گذشتی و ازحق چشم برداشته آخر هر دعوی را 
وامن  الزم است و هر قولی را دليلی حال من حاضر و زاغ خبواند ات خب برهانی
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مقبول نيست بلکه مردود است چه که من از رضوانی نغمهٴ  گفت اين کلمه
صاحب نغمه پرسيدم مذكور منودند كه اين  خوشی استماع منودم بعد از

از آن بستان بريون آمد   زاغ بود و عالوه بر آن مشاهده شد که زاغی صوت
زاغ  قائل صادق است بلبل بيچاره گفت ای جغد آن صوت  يقني منودم که

نغمه که شنيدی بلکه احسن و ابدع از   صوت من بود و حال هبمان  نبود
نيست و اين قول مقبول نه   رجوعی مرا ابين کلمات  کن تغّنی منامي گفت

زاغ حاضر و  حال آن ام و از آأب و امثال خود وچه که من مهچه شنيده
 ی بیسند هم در دست اگر توبودی چگونه اسم او شهرت منود بلبل گفت ا

انصاف مرا صّياد کني در کمني بود و سيف ظلم از عقب لذا ابسم زاغ 
غايت ظهور مستور ماندم و از کمال تغّنی بسکوت  شهرت ايفت من از

رمحن را از نعيب زاغان متيز دهند حال  مشهود وليکن صاحبان آذان نغمه
احلّق و مشا ای بلبالن صورت  تو ابصل صوت و حلن انظر شو ليظهر لک

يقني تبديل ننمائيد و  ل آن جغد بنظر ميائيد که ذرّه وهم را بصد هزارمث
بشنويد نصح  ايد بعامل شهود و مکاشفه مبادله نکنيدحرفی از آنچه شنيده

مبقّر و  اير را و بنظر اغيار بر منظر نگار انظر مباشيد مرا مبن بشناسيد نه
 ن ّلّل بلبلی نورانیداير در اين گفتگو بودند که انگاه از حديقه مبارکه کا
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بطراز رمحانی و نغمهٴ راّبنی وارد و بطواف گل مشغول شد گفت ای بلبالن 
ايد و سريتشان در بلبليد وليکن چندی اب زاغان مونس گشته اگر چه بصورت

اين رضوان نه بپريد و برويد اين گل روحانی  مشا ظاهر و مشهود مقّراتن
لبالن انسانی جهد منائيد که ب مطاف بلبالن آشيان رمحانی است پس ای

رضوان رمحن قطع  دوست را بشناسيد و دست تعّدی خزان را از اين گل
  حمکم بر بنديد و اهل آفاق را از منائيد يعنی ای دوستان حق کمر خدمت

خشوع و ساير  مکر و نفاق اهل شقاق حفظ منائيد و اگر خبضوع و
رتايت ابليس و شويد ذيل تقديس از مف  سجاايی حق بني عباد ظاهر

ظاهر و ُهويدا   طاهر ماند و آلوده نشود و کذب مفرتين بر عامليان مظاهرش
ابّلّل عمل خري مرضيه از مشا مشاهده شود مجيع مبقّر اقدس  گردد و اگر نعوذ

 مفرتايت مشرکني خواهد شد و هذا حلّق اليقني و   مهان اعمال مثبت  راجع و
 .ني  مه ال  الع   بّه ر   ّللّه  دُ م  احل  

 


