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 ُهَوالَعليُّ األْعلی

 
 شکر شکن شوند مهه طوطيان هند
 زين قند اپرسی که به بنگاله مريود

 
خمزن تسليم و رضا وارد  و بر مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل        

 ،شد منظور گشت و هر چه مذکور آمد صحيح و درست  و آنچه مسطور
ال پروا ندارند و از قضا و لکن حمّبان کوی حمبوب و حمرمان حرمي مقصود از ب

رضای  .مرزوقند و از هنر تسنيم مشروب ،از حبر تسليم ،احرتاز جنويند
دوست را بدو جهان ندهند و قضای حمبوب را بفضای ال مکان تبديل 

زهر بلّيات را چون آب حيات بنوشند و سّم کشنده را چون شهد  .ننمايند
آب مهلک بياد دوست در صحراهای بی  .ال جرعه بياشامند ،روح خبشنده

دست از جان برداشته  .مّواجند و در ابديه های متلف جبانفشانی چاالک
شم از عامل بر بسته اند و جبمال دوست   چ .اند و عزم جاانن منوده اند

به پر  .مقصودی ندارند و جز وصال کمالی جنويند ،جز حمبوب .گشوده اند
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نزدشان مششري خونريز از حرير  .ل طريان کنندل  پرواز منايند و جبناح توسّ توکّ 
 .مقبول تر هبشتی حمبوب تر است و تري تيز از شري امّ 

 
 زنده دل ابيد در اين ره صد هزار
 ات کند در هر نفس صد جان نثار

 
چه  .دست قاتل را ابيد بوسيد و رقص کنان آهنگ کوی دوست منود

 نيکوست اين ساعت و چه مليح است اين وقت که روح معنوی سر جان
گردن بر افراختيم و تيغ بيدريغ   .افشانی دارد و هيکل وفا عزم معارج فنا منوده

 .سينه را سپر منودمي و تري قضا را جبان حمتاجيم .اير را بتمام اشتياق مشتاقيم
فرار اختيار نکنيم و بدفع  .از انم بيزارمي و از هر چه غري اوست در کنار

پرواز کنيم و در  ،در هواهای قدس روح بدعا بال را طالبيم ات .اغيار نپردازمي
از  .آشيان سازمي و مبنتهی مقامات حّب منتهی گردمي ،سايه های شجر انس
بنوشيم و البّته اين دولت بی زوال را از دست ندهيم  ،مخرهای خوش وصال

مستور شومي از  ،و اگر در تراب .و اين نعمت بی مثال را از کف نگذارمي
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اين اصحاب را بال، فنا نکند و اين  .ر بر آرميجيب رمحت رّب االرابب س
 .حجاب نشود ،طی ننمايد و اين وجه را پرده ،سفر را قدم

 
بلی اين معلوم است که اب اين مهه دمشن داخل و خارج که علم    

در دفع اين فقرا کمر بسته اند البّته  اند و بکمال جدّ اختالف بر افراخته
از اين ارض بلکه از روی زمني فرار اختيار  بقانون عقل ابيد احرتاز منود و 

مشرقيم و  ،و لکن بعنايت اهلی و أتييد غيب انمتناهی  چون مشس .کرد
ماهی  .ساکنيم و بر بساط صرب جالس ،بر مسند سکون .الئح ،چون قمر

معنوی از خرابی کشتی چه پروا دارد و روح قدسی از تباهی تن ظاهری چه 
بلبل  ءنغمه .ا زندان است و کشتی آن را سجناين ر  ،انديشه منايد ؟ بل تن

ابری ااّيم قبل را انظر ابشيد که  .را بلبل داند و حلن آشنا را آشنا شناسد
خفيف شوی و چون  ،روح خبامت انبياء و مبدأ اصفيا چه انزل شده ات چون

ابتال، طاير  تاعداء و شدّ  ءدر هنايت احاطه .از قفس تن بر آئی ،نفس
 ن  إ  ف   م  ه  اض  ر  ع  إ   ک  ي  ل  ع   ر  ب   ک    ان  ک    ن  إ   و   ﴿اين آيه آورد : قدس انزل شده و 

هزار چشم ابيد  .﴾ اء  م  ی السَّ ف   الَّم  س   و  أ   ض  ر  ی ال  ف   اق  ف  ی ن   غ  ت  ب   ت    ن  أ   ت  ع  ط  ت  اس  
و مهچنني در جای  .خون گريد و صد هزار جان ابيد ات انله از دل بر آرد ات
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 و  أ   وک  ل  ت   ق  ي    و  أ   وک  ت  ب  ث  ي   وا ل  ر  ف  ک    ين  ذ  الَّ  ک  ب   ر  ک  ي    ذ  إ   و   ﴿ميفرمايد :  ديگر
   ر  ي   خ   الّل   و   الّل   ر  ک  ي    و   ون  ر  ک  ي    و   وک  ج  ر  ي   

 ءدر اين دو آيه مبارکه .﴾ ين  ر  اک  ال
از مبدأ الوهّيه انزل شده بسيار مالحظه فرمائيد ات بر اسرار غيبّيه  شريفه که

  .واقف شويد
 

اگر چشم بصريت انس ابز بود مهني جلوس اين عبد در ظاهر مهه را  
اين اعداء و موارد بال چون مشع، روشنيم و چون شاهد  ءکافی بود که اب مهه

 .بر افروختيم حجاب را سوختيم و چون انر عشق، سرت و .در اجنمن عشق،
ی در واد .گوشها مسدود  ءحمجوبست و مهه و لکن چه فايده که مجيع عيون

ا أعمل هم بريئون عمّ  .ميکنند غفلت سري مينمايند و در ابدی ضاللت مشی
معلوم آن جناب ابشد که يکی از معتکفني آن  .ا يعملونعمّ  یء  و أان بر 

رمحت نصيبش نه و از کأس   ارض که مشغول بزخرف دنيا است و از جام
عی نديده و در جمم عدل و انصاف هبره اش نه و در حلظه ای اين بنده را

مظلومان رقم   قلم ظلم برداشته و خبون ،جمتمع نشده و ساعتی مؤانست جنسته
 .کشيده

  فطوعا لقاض أتی فی حکمه عجبا
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 احلّل و احلرمفی فتی بسفک دمی أ
 

بعضی حرفهای بی معنی هم جبمعی گفته و در مهني روزها هم   
و آن شخص  .مقاالت از ظنوانت خود بيان منوده بعضی ،بشخص معروف

 .حکايت و کتابی روايت دو روزه بطهران رفته اب دفرتی اين
                         

 آنچه در دل دارد از مکر و رموز
 پيش حق پيدا و رسوا مهچو روز

 
مهه اين مطالب معلوم و واضح است و بنای آن هم مکشوف و 

حضور حّق " ال يعزب عن علمه من   کتمان کنند از از اين بنده اگر .حمّقق
شرع متمّسک اند و  ء " چگونه مستور ماند ؟ و ندانستم که آخر بکداميش

 اين بنده که مّدتی است ابلرّه عزلت جسته ام و .بچه حّجت مستدلّ 
اين حسد  .در از آشنا و بيگانه بسته ام و تنها نشسته ام .خلوت گزيده ام

احداث شد و اين بغضا از کجا هويدا گشت ؟ و معلوم نيست که  از چه
 .دل حاصل منايند خر خري برند و کامآب
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اگر چه ايشان هبوی سالکند اين فقري خبيط تقی متمّسک و انشاء الّل        
خبدا وا   ،در دل نگرفته ام کدورتی از ايشان ندارم و غ لّ   .هدی مهتدی بنور

بعد از حصول مقاصد ايشان  .و بعروه عدل تشّبث جسته ام گذاشته ام
زيرا که  .شوند و از انر غضب اهلی مرزوق مشروبشايد از محيم جحيم 

آخر ابيد يک جملس  .منی گذرد حاکم مقتدر در ميان است و از ظلم البّته
آنوقت حکم  .مربهن گردد مالقات منايد و بر امور مطّلع شود ات بر ايشان

شجر عنايت  دست ظنون ايشان کواته است و .قضی و امضی ،جاری کنند
 زمان آن نرسد هي  نفسی را بر ما قدرت نيست و ات .بلند  اهلی بغايت

  لّل و إانّ إانّ  .نه تقدمي ايبد نه أتخري .و طالب چون وقت آيد جبان مشتاقيم
ی ذ  ا الَّ ذ   ن  م  ف   م  ک  ل  ذ  ي    م و إن  ک  ل   الّل فال غالب   م  ک  ر  ص  ي  ن   إن   .إليه راجعون

 .یدبع اهل  اتّ  نوالّسالم علی م   .بعده م  ک  ر  ص  ي  ن  
                                       
 


