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 ٢٧٢ ...................... مندیها و انريح ضاللت ۀیباد در و مذمت بعضی مردم که به معنی بهایمند

 ٢٧٣ ...................................... یکودک اول و سن صغر در ب و زیرکیتحسني تحصیل اد

 ٢٧٤ ................. دنیچش مشقّت و محنت زهر بر است موقوف بیان آنکه شربت مراد بکام کشیدن

 ٢٧٤ .................................. نيتمک و صرب به او ارشاد و خطاب به اشعث بن قیس در صفّني

 ٢٧٥ ................................................. توکّل و ضیتفو به ارشاد و امر به صرب و تحمل

 ٢٧٦ ............................. رنج با او راحت و است راحت با او رنج که بیان اطوار سرای سپنج

 ٢٧٦ .................. ختهیآم تلقا زهر با او شهد و بیان احوال دنیا که صفای او گرد کدورت انگیخته

 ٢٧٧ ........................................... خسته دل شانیدرو و امیدوار ساخنت فقريان شکسته

 ٢٧٨ ................ سرور و فرح در خواه و اندوه و محنت در خواه بیان تبدّل و تغیر این سرای غرور

 ٢٧٨ ................................................... سری اوان در شکر و زمان عسر اظهار صرب در

 ٢٧٩ ....................................... استعال و صرب به او ارشاد و ستایش نفس مطمئنّه به استغنا

 ٢٧٩ ............................................. قضا احکام به مانیا و تنبیه بر تمکّن در مقام رضا

 ٢٧٩ .............................. خطاست محض او از خنتیگر و موت به تقدیر خداست بیان آنکه

 ٢٨٠ .................................. ریتقد و قضا قواعد بر آن یبنا و تمهید عذر از قبل اهل تقصري

 ٢٨٠ ....... قضاست امر بر نشیآفر کارخانۀ ادیبن و بیان آنکه سعادت و شقاوت مردم به تقدیر خداست

 ٢٨١ .......... ربوده اقران از سبق قصب طالع حسن به و تعیري شخصی که از کسوت استعداد عاری بوده

 ٢٨١ ........................................................ نهار و لیل تقلب و بیان اختالف روزگار
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 ٢٨١ ......... است جاهالن یخو که شماتت از دشمنان منع و بهشت غافالن استتنبیه بر فنای دنیا که 

 ٢٨٢ ................................. مشؤوم او ادبار هم و نکوهش دنیا که هم اقبال او مذموم است

 ٢٨٢ ......... است یبد و ضرر یتلخ او درخت وهیم و خطاب به دنیا که توجه به او شقاوت بدی است

 ٢٨٢ ........................................................ اجل تذکار مقراض به قطع رشتۀ عمل

 ٢٨٣ ................................ قهار حضرت یقضا از فیتخو و منع اعتماد بر مساعدت روزگار

 انسان صورت به و طانیش یمعن به که یکس ذمتم و منع جمعی که نکوهش زمان ورد زبان ایشان است
 ٢٨٣ ....................................................................................... است

 ٢٨٤ ................................. احسان مصدر و اساءتست مظهر که تقسیم ماهیت جامعۀ انسان

 ٢٨٤ .................................................. بشر  است ختهیآم او ريخ که تبیني اصناف بشر

 ٢٨٥ ................. است اجیاحت و فتور محدث که فقر بر ترجیح غنٰى که مورِث سرور و ابتهاج است

 ٢٨٥ ........................... انکسار و ذّلت رابطۀ فقر و بیان آنکه غنٰى واسطۀ عزت و افتخار است

 ٢٨٦ ...................... ختهیب فقرا مساکن بر مذّلت اکخ و تنبیه برانکه درویشی با خواری آمیخته

 ٢٨٦ ..................... است زوال و نقص به یمؤد که ٰىغن بر تفضیل فقر که مقصد اهل کمال است

 ٢٨٦ ............................................... بزه و عارست آن تینها که تنفري طباع از هرمزه

 ٢٨٧ ......................... شعار وحشت دشمنان از یبعض به ضیتعر و دن انواع و اصناف عارشمر

 ٢٨٨ ........................................... نیمفسد افساد از تیشکا و تأسف بر فوت ائمه دین

 ٢٨٨ .................................. زوال به ممکن هر یانتها انیب و اظهار رسیدن اندوه به کمال

 ٢٨٩ ....................... سوده بمسک او میکر خلق هیتشب و ستایش کسی که در مقام صرب قدم بوده

 ٢٨٩ .....................................................اختالط حسن نيتحس و تبیني یمن انبساط

 ٢٩٠ ...... اریبس دشمن کی و ستا کم دوست هزار آنکه انیب و ترغیب به تحصیل دوستان حقیقت آثار

 ٢٩٠ .................... نموده یم باطل و شر کسوت در و خطاب به شخصی که حیلۀ خري عاطل بوده

نهاده هجران و انقطاع ۀیباد در قدم و خطاب به یکی از ازواج که زبان به مالمت آن حضرت گشاده
 ........................................................................................... ۲۹۱ 

 ٢٩١ .......................................... قناعت قاف ذروه در تقریر سیمرغ جان از عني طاعت

 ٢٩١ ....................... مآل و حال در است مرتبه علو به یمؤد که ارشاد نفس لوامه به کسب حالل

 ٢٩٢ ...................................... یبار یرضا به است یمنته که ترغیب نفس به پرهیزکاری

 ٢٩٢ ......................... آزرده و مجروحند حوادث سهام از که اظهار ترحم بر طفالن پدر مرده
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 ٢٩٣ ................................................ بیغَ عالم به او هیتوج و تخویف نفس از شَیب

 ٢٩٣ ..................................................................... ملسو هيلع هللا ىلصمرثیۀ حضرت خاتم 

 ٢٩٣ ........................... اقیاشت حرارت مانع نه و بیان آنکه تعزیت نه دافع مرارت فراق است

 ٢٩٤ ..... نهیسک و وقار به او خواب جامه بر ناظم دنیخسب و حکایت هجرت مصطفٰى از مکّه به مدینه

 ٢٩٦ ............................. اکرب یخدا قیتوف به احد در او قتل و خطاب به اسامة بن زید اعور

 ٢٩٦ ............................................. دیک یرو از شجاعت اظهار و جواب اسامة بن زید

 ٢٩٦ ................................. اساس شجاعت حرب به او دیتهد و خطاب به مرحب بن شاس

 ٢٩٧ ........................................... باس و شجاعت از زدن دم و جواب مرحب بن شاس

 ٢٩٧ ......................... یدالور اظهار به او جواب جوابِ و خطاب ظفر مآب به مرحب خیربی

 ٢٩٨ ..................................................یسرور و شجاعت یدعو و رجز یاسر خیربی

 ٢٩٩ ...................................................... قادر قیتوف به او زجر و جواب رجز یاسر

 ٢٩٩ ...................................................... قاهر غیت به او دیتهد و جواب رجز یاسر

 ٣٠٠ ............................................................. ربیخ یغزا در رجز ابوالبلَیت عنرت

 ٣٠٠ .......................................................... اکرب یخدا الهام به جواب رجز عنرت

 انابت و توبت دیشد دیتهد وجود با و حکایت سوزانیدن جمعی که به الوهیت او مقر و مصر بودند
 ٣٠٠ ................................................................................. نمودند ینم

 ٣٠١ ................................................................ ملسو هيلع هللا ىلصمدح اهل البیت سید عالم 

 ٣٠٢ ...................................... مروت و فتوت کردن آشکارا و بازنمودن شجاعت و قوت

 ٣٠٢ ............................. شانیا اقوال حیفضا از اعراض و بیان اغماض از قبایح اعمال اقران

اند دهیکش ادبار غالف از خالف غیت پس اند شکایت از جمعی قرشی که به سعادت بیعت ناظم رسیده
 ........................................................................................... ٣٠٣ 

 ٣٠٤ ...................................... مال سعادت ريزب و طلحه قتل از اظهار کمال اندوه و مالل

 ٣٠٥ .............. عنا و محنت روزگار در او امامت وقوع و شکوه از بودن خالفت او در ایام فتنه و بال

 ٣٠٥ ...................... نید باب در مساهله به او یريتع و خطاب به عمرو بن عاص در حرب صفین

 ٣٠٨ ............. سانیکَ به بود ٰىمسم که خود غالم قصاص به اظهار مالل از کشنت احمر، غالم عثمان

 ٣٠٩ ................ نید تیتقو یبرا نيصفّ حرب در حب تمکنيخطاب سعادت مآب به اصحاب صا

 ٣٠٩ ......... نید و ایدن حسب به شیخو لیفضا شمردن و جسنت معاویه برای مبارزت در حرب صفّني
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 ٣١٠ ............... یانگشرت لعب و میتحک باب در شکوه از حیلت عمرو بن عاص با ابوموسٰى اشعری

 ٣١١ .................................................................................. حرف الزاء

 ٣١١ ......................................................... انسان افراد یفنا بر اقام بینه و برهان

 ٣١١ ..................... احمق جاهل آن نمودن یريدل و مبارز جسنت عمرو بن عبدالود در روز خندق

د٣١٢ ........................................ اشارات نياب و عبارات احسن به جواب عمروبن عبدالو 

 ٣١٣ ................................................................................ حرف السني

 ٣١٣ ......................................... هيلعحسن نيالمؤمنريام نصیحت امام همام و سید انام

 ٣١٤ ................................. قیخال عیجم با مساهله به امر و قضای خالقنهی از اعرتاض بر 

 ٣١٤ ............................................... زوال و فنا بر نفس هیتنب و شکایت از قحط رجال

 ٣١٤ ............ است نجات موجب که طهارت به او بیترغ و تقریب نفس به موت که الزم حیات است

 ٣١٥ ...................................... شانیا اطوار و آثار تذکار و عرض سالم بر اهل قبور پریشان

 ٣١٥ ........................ قدر عاىل رسول مالزمت به مباهات و مفاخرت به شجاعت خویش در بدر

 ٣١٦ .......... است سر کاسۀ او ساغر و ونخ او شراب و مفاخرت به آنکه ریحان او شمري و خنجر است

 ٣١٦ ..................... آثار وحشت احد در طلحه یاب بن طلحة به خطاب شَجاعت مآب بسالت دثار

 ٣١٧ ................................. کریپ ظفر غیت به احد در او دیتهد و تخویف اُسامة بن زید اعور

 ٣١٧ ................................. افراخته احکام به آن یبنا و حکایت زندان که در بصره ساخته

 ٣١٩ ................................................................................. حرف الصاد

 ٣١٩ ................................... عاقبت سالمت به است یمؤد که ترغیب به جسنت کنج عافیت

 ٣١٩ ................................ نید معرکۀ انريش از او فیتخو و عاص در صفّنيپیام به عمرو بن 

 ٣٢٠ ........................................... اخالص جاده از او انحراف و جواب عمرو بن عاص

 ٣٢١ ................................................................................. حرف الضاد

 ٣٢١ ..................................... سیخس بر هخوا و فیشر بر خواه ترغیب به انفاق مال نفیس

 ٣٢١ ........... است خطا نيع قضا یب آن داشنت چشم و بیان آنکه حصول مقاصد موقوف به قضا است

 ٣٢٢ ................................................. انیع و حس انکار به تعیري مخالفان و مدّعیان

 ٣٢٢ .................................... والرضوان ةیالتّح هیعل ٰىمرتض به سفیان بیپیام معاویة بن ا

 ٣٢٢ ..................................... ٰىمنتض غیت به هیمعاو دیتهد و پاسخ دادن حضرت مرتضٰى

 ٣٢٣ ................ ازىل یقضا به فتنه غبار خنتیانگ و تهییج عمرو بن عاص معاویه را به حرب علی

۱۰ 



  

 ٣٢٣ ............................ خالص به لیم و حرب از اجتناب و خطاب معاویه به عمرو بن عاص

 ٣٢٤ ................................................................................ حرف الطّاء

 ٣٢٤ ........................................ افراط و طیتفر از اجتناب و بیان توجه خویش به اوساط

 ٣٢٤ ................................. عنا و تعب مقام در اقامت از ینه و تنبیه بر رضا و ایمان به قضا

 ٣٢٥ ................................................................................ حرف الظّاء

گاه و یداریب بر ترجیح خواب مردم پریشان  ٣٢٥ ......................................... شانیا یآ

 ٣٢٦ ................................................................................ حرف العني

 ٣٢٦ .............................................. افاضل تیرعا به بیترغ و منع از احسان با اراذل

 ٣٢٦ .................. عداوت و محبت در اعتدال به تیهدا و ارشاد به حلم و اعراض از اهل شقاوت

 ٣٢٧ ...................................................... فتوت لوازم ینيتع و تبیني مراسم اخوت

 ٣٢٧ ............................... انسان در است اخالق اشرف که هدایت به لوازم و مراسم احسان

 ٣٢٨ ............ و ارشاد به صرب که منتج صدق است و موجب صفا تشنیع بر اهل زمان خود به ترک وفا

 صواب صوب از او جانب بر اعتماد و است دیسع بخت عالمت ظفر وقت در دشمن دفع هبرآنک هیتنب
 ٣٢٨ .................................................................................. است دیبع

 ٣٢٩ ................................................ بیمصا در صرب به امر و نهی از جزع در نوایب

 ٣٢٩ ............................................... رضا و قناعت به بیترغ و نهی از حرص و هوٰى

 ٣٣٠ .......................... یسامان یب به روزگار از تیشکا و بیان انتهای هر جمعیتی بر پریشانی

 ٣٣٠ ................................... کس همه موت و فوت بر هیتنب و نفی توغّل در هوٰى و هوس

 ٣٣١ ..... است کدورت واسطۀ که هريصغ گناهان از ريتنف و ترغیب به جوع که اهل دل را ضرورت است

 ٣٣١ ..................................................... اله فضل بر اعتماد و اعرتاف به کثرت گناه

 ٣٣٢ ........................................................... سپاس سعادت اساس عبادت لباس

 ٣٣٢ ........................................................... حاجات یقاض با تضرع و مناجات

 ٣٣٦ ............................................. دیفرا بر یمحتو حینصا و مصالح منطوی بر فواید

 ٣٣٨ ........................................ ٰىمصطف دییتأ به او ارشاد و خطاب ابوطالب به مرتضٰى

 ٣٣٩ ..................................................... پدر حتینص رفنتیپذ و پاسخ دادن حیدر

 ٣٣٩ ............................................. طالب یاب بن یعل به خطاب عمرو بن معدیکَرِب

 ٣٤٠ .............................................. استعارات املح و پاسخ مرتضٰى به افصح عبارات
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 ٣٤١ ................................ علوشان و مرتبه سمو انیب و فشان حکایت قتل اَغْشَم به تیغ خون

 ٣٤٢ ............................... نیمفسد دفع بر قدرت اظهار و بیان تسلطّ خویش بر اعدای دین

 ٣٤٢ .......................................... شکوه صاحب دوستان فوت از اظهار مالمت و اندوه

 ٣٤٤ ................................................................................ حرف الغني

 ٣٤٤ ............... است باطل حق اهل نظر در او به توجه و حاصل است ن آنکه اشتغال به دنیا بیبیا

 ٣٤٥ ................................................................................. حرف الفاء

 ٣٤٥ .............................................. دوارانیام دنیترسان و کاران امیدوار ساخنت گناه

 ٣٤٥ .......................................... یاله رحمت و فضل به ارباب مناهیامیدوار ساخنت 

 ٣٤٦ ................................................... احسان و عفو و فضل بر توقیف شرف انسان

 ٣٤٦ ........................ است استیر مستلزم که بجود ارشاد و منع از بخل که الزم خساست است

 ٣٤٦ ................................ قضا بدست ارادت عنان سدن و ام تفویض و رضادم زدن از مق

 ٣٤٧ ................................................. خالق به اریاخت ضیتفو و بیان اضطرار خالیق

 ٣٤٧ ..................... رساند یم قدس آسمان بذروه و رهاند ستایش موت که روح را از قید بدن می

 ٣٤٨ ................................................... ینامتناه است یبحر که بیان صفات الهی

 ٣٤٩ .... شام به نهیمد از رينض لۀیقب کردن ونريب و حکایت کشته شدن کعب بن اشرف به تیغ خون آشام

 ٣٥٢ ...................................... قدم یسست و عجر تیغا از خرب گریخنت غطْریف بن جشَم

 ٣٥٢ .......................................................... مألوفه مساکن و اظهار شوق به کوفه

 ٣٥٤ ................................................................................ حرف القاف

 ٣٥٤ ......................................... کل و جزو خالق به امر ضیتفو و ترغیب نفس به توکّل

 ٣٥٤ ......................................... خرد و ٰىغن انیم تضاد انیب و کیاست خوداظهار کمال 

 ٣٥٥ ....................................... ینامتناه الطاف و نعم شکر و اظهار رضا به قضای الهی

 ٣٥٥ ....................... زوال به مال و است دوام به موصوف علم که ترجیح و تفضیل علم بر مال

 ٣٥٥ ........................................................... آن زوال سرعت و نبیان فنای جها

 ٣٥٦ .................................................... عناست محدِث و مذمت دنیا که مورِث بال

 ٣٥٦ .......................................... مطابق دوستان عدم و شکایت از فقدان یاران موافق

 ٣٥٦ ....................................................... ناموافق قانیرف و منافق شکوه از یاران

 ٣٥٧ ...... ربوده شیخو اقران از سبق قصب و خطاب به عبیدة بن بریده که از خواص اصحاب او بوده
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 ٣٥٧ .................................................................. قدر حکایت غزای بدر عاىل

 ٣٥٧ ................................. یمکّ یهاشم رسول نصرت و خطاب به موسی بن حازم عکّی

 ٣٥٨ .................................................................. بیر بۀیشا یب اخبار از غیب

 ٣٥٩ ............................................................ استیک و حدس از اظهار فراست

 ٣٥٩ ............... افراخته رفعت تیغا به را آن قبۀ و دی که در دمشق ساختهتعیري معاویه برای مسج

 ٣٦٠ ............................................................................... حرف الکاف

 ٣٦٠ ............................................... خالق قتیحق ادراک از بیان عجز عقول خالیق

 ٣٦٠ .................................... استیاصف مراتب ارفع و توحید ذاتی که اشرف مطالب اولیا

 ٣٦١ ........................................ احوال و اوقات عیجم در اشاره به جزای اعمال و اقوال

 ٣٦١ ......................................... اضطرار به یمنته اضطراب از نهی مردم برگشته روزگار

 ٣٦١ ............................... ربیخ به مروان بن مرة قتل وقت در تضرع و مناجات با خالق اکرب

 ٣٦٢ ....................................................................... مدح عساکر ظفر مآثر

 ٣٦٢ .................................. رضا و قناعت مقام به ارشاد و بازداشنت نفس از حرص و هوٰى

 ٣٦٢ .............................. امل سررشتۀ و رجا سلسلۀ قطع و تنبیه نفس خویش به رسیدن اجل

 ٣۶۴ ................................................................................. حرف الّم

 ٣٦٤ ............................. جمال صاحب یزن صورت به باز نمودن مشاهده دنیا در عالم مثال

 ٣٦٥ .............................. قتیحق یب یازهیچ به ایدن هیتشب و اشارت به اسرار ارباب طریقت

 ٣٦٥ ............................................... پندار و غفلت خواب از بیدار شاخنت نفس غدّار

 ٣٦٦ ................................................................ منع از طلب مال شقاوت مآل

 ٣٦٦ ..................... راتعبا احسن به بخل و حرص حیتقب و ترجیح آخرت بر دنیا به این اشارات

 ٣٦٧ .............................................................. ایدن از تجرد و اظهار همت علیا

 ٣٦٧ .................. باطل یها شهیاند به عمر شدن عیضا و حاصل بیان اشتغال مردم به کارهای بی

 ٣٦٨ ............................................................... جهان زوال و بیان فنای زمان

 ٣٦٨ ........................................... آخر روز و مرگ بر هیتنب و ارشاد نفس به صفات فاخر

 ٣٦٩ ................................ یبار شکر و کرم به ارشاد و خطاب به جابر بن عبداله انصاری

 ٣٧٠ ................. خوانده شانیا بر فنا تیآ زگاررو و حکایت سالطني گذشته که از ایشان اثر نمانده

 ٣٧٣ ............................. مرتاکمه محن و فراق از تیشکا و حکایت اشتیاق خویش به فاطمه

۱۳ 



  

 ٣٧٥ .............................. یناتوان و ضعف به دادن رضا و حکایت آمدن پريی و رفنت جوانی

 ٣٧٥ ..................................................... جاهالن غفلت انیب و اظهار حزم عاقالن

 ٣٧٦ ....................................... بیصا عقل و علم به بیترغ و منع از بخل و وعده کاذب

 ٣٧٦ .......................... فطنت و علم لیتحص به بیترغ و بیان توقف دانش بر مشقّت و محنت

 ٣٧٧ ............................................ حکمت و علم به مفاخرت و رضا به قضا در قسمت

 ٣٧٧ ................................. یویدن اسباب جمع از ريتنف و ترغیب به تحصیل معارف اخروی

 ٣٧٧ ....................................................... اسرار نهفنت به امر و نهی از گفنت بسیار

 ٣٧٨ ............................... ندیگو مردم شأن در بد سخن و جمعی که عیب کسان جویند منع

 ٣٧٩ ..................................... تحمل و یبائیشک به تیهدا و ارشاد به علو همت و تجمل

 ٣٧٩ ........................................... خدا حکم به أسی ینه و ترغیب نفس به جانب رجا

 ٣٨٠ .......................................... فروخنت مردم به رو آب و منع از آتش حرص افروخنت

 ٣٨٠ ...................................................... یدن مردم از سؤال و منع تکبر و دشمنی

 ٣٨١ ................................................................... نکوهش سؤال ندامت مآل

 ٣٨١ ......................................... آدم اوالد منّت از اجتناب و هار استغنا از خلق عالماظ

 ٣٨٢ ............................................... شامل فتوت نمودن باز و دم زدن از مروت کامل

 ٣٨٢ ....................................... فروخنت رو آب از منع و هدایت به گنج قناعت اندوخنت

 ٣٨٣ ..................................................... ردستانیز و انريفق با اظهار کمال احسان

 ٣٨٣ ................................................ یفروتن و عجز لۀیوس به ارشاد به قطع دشمنی

 ٣٨٤ ........................................زهر به است ختهیآم او شهد که شکایت از مخالفت دهر

 ٣٨٥ .................................... یخف محبت عالمات انیب و بن اعقل ثقفیخطاب به همام 

 ٣٨٦ ....................................................... اله فضل انتظار و اعرتاف به جرم و گناه

 ٣٨٧ ........................................ ندامت و توبت اظهار و حکایت احوال و اهوال قیامت

 ٣٨٩ ................................. یرحمان ضیبف او دادن دینو و همدانی خطاب به حارث اَعور

 ٣٩٠ ................................. شوم و سعد به ستاره وصف از منع و نفی قواعد و احکام نجوم

 ٣٩١ .................................. مسعود طالع و فرخ بخت به خرب دادن از خروج مهدی موعود

 ٣٩٢ .......................................................... قیصدّ بکر یاب خطاب به شیخ عتیق

 ٣٩٢ ........................................ یريپ در خواه و یطفل در خواه دم زدن از کمال دلريی
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 ٣٩٣ ................................................................. اظهار دلريی و دعوی شريی

 ٣٩٣ ............................................... مال و علم و شجاعت کتمان به امر سعادت مآل

 ٣٩٣ ...................................... مناقب و محامد به شانیا مدح و مرثیۀ خدیجه و ابوطالب

 ٣٩٥ ................................................... یاجنب مردم مذّمت و اظهار اخالص با نبی

 ٣٩٥ ............. است نید مثابۀ به همه همت ذّمت در و دم زدن از محبت رسول که فرض عني است

 ٣٩٥ ..................................................... قدر عاىل رسول فتح و حکایت غزای بدر

 ٣٩٧ .............................. نهیک و کفر اهل شدن غالب و حکایت غزای احد در حواىل مدینه

 ٣٩٨ ................................ بود مشرکان دار علم احد در که مردود طلحۀ رجز عثمان بن ابی

 ٣٩٨ ..................................................... حیمل اشارت و جواب او به عبارت فصیح

 ٣٩٩ .......... گفته اُحد یغزا روز در شفتهآرجز که ابوالحکم عمرو بن اخنس بن شریق ثقفی از بخت 

 ٣٩٩ ................................................... مرغوب یطرز و جواب او به عبارتی خوب

 ٤٠٠ ...................................................... حق  بر رسول فتح و حکایت غزای خندق

 ٤٠١ .................................. بود هودی لیقبا بزرگ که یی بن اخطب مردودححکایت قتل 

 ٤٠٢ ............ نهیمد به را او ٰىمصطف ساخنت فهیخل وقت در اجیف منافقان صاحب کینهباز نمودن ار

 ٤٠٣ ............................ جمل حرب شدن کینزد وقت در اظهار اندوه و مالل از اهل جدل

 ٤٠٤ ...................................... ريبالخ جزاهما و عنهما اله یرض شکایت از طلحه و زبري

 ٤٠٤ ........................................... انیطغ و یبغ اوقات در سفیان پیام به معاویة بن ابی

 ٤٠٦ ................................................ قتال سلسلۀ کیتحر و جواب معاویه به جدال

 ٤٠٦ ................................................................. جواب جواب به آئني صواب

 ٤٠٧ ....................................................................... کریپ ظفر لشکر صفت 

 ٤٠٧ .......................... نيصفّ در حارث بن زیعبدالعز از اظهار خشنودی خویش به حسب دین

 ٤٠٨ ............. مآل سعادت اسری بن عمار شهادت وقت در تمنّی موت خویش از کمال اندوه و مالل

 ٤٠٨ ................................................ آشام خون آبدار غیت به حکایت قتل لشکر شام

 ٤١٠ ................................................................................. حرف المیم

 ٤١٠ ..................................... مناجات و تضرع بر مشتمل دعای مجرب در قضای حاجات

 ٤١٨ ................................. صورت نیا به است ابراک مجرب که طلسم دفع صداع و کدورت

 ٤١٩ ....................... تیالوه سر ادراک یبرا نه بیان آنکه عقل برای اقامت رسم عبودیت است
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 ٤١٩ ....................................................... زدانی یقضا به مانیا و بیان عجز انسان

 ٤٢٠ ..................................................... رضا مقام از زدن دم و تفویض امور به قضا

 ٤٢٠ .................................. کاملند و میحک که پندارند و ذم جمعی که به نفی حشر قایلند

 ٤٢١ .............................................................. جهان یفنا و تنبیه بر زوال زمان

 ٤٢١ .......................................... قهر به او لطف اجازدو و بیان امتزاج شهد دهر به زهر

 ٤٢١ .................................................... است بیآس کان و مذمت دنیا که دام فریب

 ٤٢٢ .................................... زوال به کماىل هر یانتها انیب و امر به شکر نعم ذوالجالل

 ٤٢٢ ......................................................... هيلع نيحس امام نصیحت خالصۀ انام

 ٤٢٣ ........................................... میلئ نزد آن خساست و بیان نفاست احسان نزد کریم

 ٤٢٤ ............................................... کمال ارباب و کرم اهل از نفی احتیاج به سؤال

 ٤٢٤ ......................................................... ابرار و کرام ريغ با نهی از گفنت اسرار

 ٤٢٤ ............................... تار شب در مظلوم یدعا از فیتخو و نهی از ستم در وقت اقتدار

 ٤٢٥ ..................................................زیانگ عداوت هزل ینف و منع مزاح فتنه آمیز

 ٤٢٥ ............................................................ فتوت معالم و بیان مراسم اخوت

 ٤٢٦ ............................................ ی یمسلمان ارکان انهدام در اظهار تأسف و پریشان

 ٤٢٦ ............................................... برده دریح به شوهر شکوه که رجز آن زن آزرده

 ٤٢٦ ......................................................... گوهر چون بالفظ جواب گفنت شوهر

 ٤٢٧ .......................................................... ازهر شرع وفق بر حکم کردن حیدر

 ٤٢٧ ........................................ سعادت کمال به است یمنته که ترغیب نفس بجالدت

 ٤٢٧ ........................................................... مناقب به او مدح و مرثیۀ ابوطالب

 ٤٢٨ ............. ٰىات هل نزول در بوده اسباب از یکی یک نوا خطاب به فاطمه برای اطعام یتیمی بی

 ٤٢٩ ......................... ثواب توقّع به حتینص رفنتیپذ و جواب گفنت فاطمه به صدق و صواب

 ٤٢٩ ..................................... افتقار و افالس از تیشکا و دم زدن از علو همت به افتخار

 ٤٢٩ .............................................. یاجنب مردم بر مفاخرت و مباهات به قرابت نبی

 ٤٣١ ...................................... عمر نيالمؤمنريام مجلس در مفاخرت به مناقب حشمت اثر

 ٤٣٢ ......................................................... شقاق اصحاب و شکوه از ارباب نفاق

 ٤٣٣ ....................... یوفادار و محبت کمال به او مدح و بن صمۀ انصاری رجز در شأن حارث
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 ٤٣٣ ......................... نموده مراجعت احد از که یوقت در مباهات به شجاعت و افعال ستوده

 ٤٣٤ ........................................... قدم ثبات و شجاعت اظهار و رجز غطریف بن جشم

 ٤٣٥ .................................................. حهیمل اشارات و جواب او به عبارت فصیحه

بن عمرو به خطاب مبنی بر اظهار حق د٤٣٥ ................................ خندق یغزا در عبدالو 

 ٤٣٦ .................... دریح با جرأت و شجاعت از او زدن دم و رجز داود بن قابوس بکری در خیرب

 ٤٣٦ ........................................................... نظام نياب و جواب او با حسن کالم

 ٤٣٧ ................................................ کریپ ظفر غیت به دیتهد و خطاب به یهود خیرب

 ٤٣٧ ................................ یپرور نید کمال از زدن دم و رجز در وقت کشنت صحیح خیربی

 ٤٣٨ ........................................ عجل و شتاب از او ینه و خطاب به زیر در حرب جمل

 ٤٣٨ ......................................... انیطغ و یبغ وقت در سفیان خطاب به معاویة بن ابی

 ٤٣٩ ........................................ هیعال مناقب به مفاخرت و خطاب عتاب آمیز به معاویه

 ٤٤٠ .................................. یسامان یب و تفرقه به است یمؤد که مذمت اراذل بنافرمانی

 ٤٤١ ..................... نيقی اصحاب و حق ارباب کردن غلبه و حکایت مقاتلۀ قبایل عرب در صفین

 ٤٤٣ .................... شانیا خیمدا و لیفضا ازنمودنب و حکایت حرب صفین و ذکر قبایل همدان

 ٤٤٦ ................................. نید حسب به خود شرف اظهار و حکایت قتل یکی از مفسدین

 ٤٤٦ ............................ نيصفّ در افتندی شهادت سعادت که مرثیۀ هاشم و یاران محبت آئني

 ٤٤٧ ..................................... نید ارباب اتّفاق نمودن باز و حریک سلسلۀ حرب صفّنيت

 ٤٤٨ .............................................. شبام لۀیقب انیاع قتل از اظهار مالل و اندوه تمام

 ٤٤٨ ........................................... نسب دناءت و رذالت به مذمت بعضی از قبایل عرب

 ٤٤٩ ................................................................................ حرف النّون

 ٤٤٩ ......................................................... الحاجات یقاض با ابتهال و مناجات

 ٤٤٩ ............................................................... یبار حضرت به تضرع و زاری

 ٤٥٠ ........................................................ نيحس نيالمؤمنريام العني نصیحت قرة

 ٤٥١ ............................................... است مآرب مصباح و امر به صرب که مفتاح مطالب

 ٤٥١ .......................... یمعنو مصالح و حکم بر است مشتمل که نهی از کراهت مکروه دنیوی

 ٤٥١ ......................................... فرسودن غُصه به جان از منع و اشارت به رضا و آسودن

 ٤٥٢ ...................................... افضال به شانیدرو نواخنت و امر به غنیمت شمردن اقبال
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 ٤٥٢ ....................................... اصطبار و تحمل یدعو و شکایت از جور و جفای روزگار

 ٤٥٣ ................................. اضطرار آتش به شدن پخته و اظهار لت خوردن از دست روزگار

 ٤٥٣ ................................ یغن اضیف به امر ضیتفو بر هیتنب و نهی از فروتنی با مردم دنی

 ٤٥٤ ............................................ ريتدب و لهیح از کردن منع و دم زدن از لوازم تقدیر

 ٤٥٤ ......................................... یخودپسند و عجب منع و ارشاد به تسلیم و خرسندی

 ٤٥٥ .................................... اندوخنت کین نام به ارشاد و داللت به آتش تقوٰى افروخنت

 ٤٥٥ ................................................. زمان انقالب سرعت و اعتباری جهان بیان بی

 ٤٥٦ ....................................... وافقم زبان به و مخالفند بدِل که شکایت از مردم منافق

 ٤٥٦ ....................... نادان جمع نیا شأن در مساهله از منع و مبالغه در محافظۀ زنان از مردان

گاه خدا از نه و واقفند خلق از نه که وفائی و سستی زنان گمراه بیان بی  ٤٥٧ ........................ آ

 ٤٥٧ ...................................زالل انیم در عطش از زدن دم و اظهار حرمان در عني وصال

 ٤٥٧ ................................................. خطّاب بن عمر به خطاب صواب حقایق مآب

 ٤٥٨ ........................................ کربت و تفرقه به است یمؤد که نهی از ارتکاب غربت

 ٤٥٨ ...................................................... منافقان فجور و از فسق فاسقان شکایت

 ٤٥٨ ....................................................... علوم و قیحقا اهل در نفی تأثري نجوم

 ٤٥٩ ..................................................................... تحسني فال سعادت مآل

 ٤٥٩ ................................................... نسب علو اظهار و دم زدن از شرف و حسب

 ٤٦٠ ................................................ ابجد حساب وفق بر معما به اسم شریف محمد

 ٤٦٠ ........ کرده نزول او سبب به ٰىات هل سوره که خطاب به فاطمه برای اطعام مسکینی غم خورده

 ٤٦١ .......................................... فاعتش و بهشت دیام به جواب فاطمه بر وجه اطاعت

 ٤٦١ ................. مطعون قوم آن فیتخو و دیتهد و شکایت از مشرکان به ایذای عثمان بن مظعون

 ٤٦٣ ....................................................... آثار سعادت بدر در تهدید کفّار نگونسار

 ٤٦٤ .......................................................... گارظفرن غیت به تحریف یکی از کفّار

 ٤٦٥ ........................................................... بار آتش غیت به تهدید یکی از اشرار

 ٤٦٥ ................................ نموده یم دران نصرت چهره و نقش تیغ او که مرآت قدرت بوده

 ٤٦٥ .......................... ةی والتّح سالمال أصناف هیعل خطاب در حرب جمل به محمد بن حنفیه

 ٤٦٦ ............................. نيالمؤمنريام لشکر و کوفه مردم به خطاب عمرو بن عاص در صفّني
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 ٤٦٦ ................................................... استعارات نياب و جواب او به احسن عبارات

 ٤٦٧ ....................... نيصفّ  در هیمعاو غالم ثیحر قتل از بعد تخویف معاندان و مخالفان دین

 ٤٦٧ .............. والرضوان ةیالتّح هیعل ،ٰىمرتض لشکر به خطاب عبداله بن وهب راسبی در نهروان

 ٤٦٧ ...................................................... عبارات افصح و جواب او باملح اشارات

 ٤٦٨ ................................................................................. حرف الواو

 ٤٦٨ .............................................. کمال اصحاب یابتال و بیان اعتالی ارباب ضالل

 ٤٦٩ ................................................................................. حرف الهاء

 ٤٦٩ ................................................. هیمعاو مذمت بر مشتمل خطاب به فرقۀ باغیه

 ٤٦٩ .......................................... یدانائ قیطر به تیهدا و ارشاد به تحمل و شکیبائی

 ٤٧٠ ....................................... یدن مردم با انبساط از منع و اظهار آثار تحمل و فروتنی

 ٤٧٠ .......................... روزگار مساعدت و دولت وقت در هدایت به رعایت یاران محبت شعار

 ٤٧١ ............................................. صفا و اخالص اظهار و خطاب به حضرت مصطفٰى

 ٤٧٢ ................................................................................. حرف الیاء

 ٤٧٢ ...................................................... دهیپسند صفات و شمردن اخالق حمیده

 ٤٧٢ ................................................ جالل اصحاب نعوت و ذکر صفات ارباب کمال

 ٤٧٣ ............................................ یخرسند و قناعت به ارشاد و مدح فقر و مستمندی
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يمحالر نمحه الرال مبِس 

 
 

 هجدیبا
سپاس سعادت و شکر عبادت را که اَعالم نبوت و والیت در میدان فُتوت و هدایت برافراشت و ارقام حقایق 

 »شارح« حکما نگاشت. انجام حدس و الهام بر صحایف قلوب علما و الواح ارواح
 

 ای نور تو در جملۀ اشیا ظاهر
 عالم همه از نور تو روشن گشته

 

 

 وز منظر چشم اهل عرفان ناظر
 ای هم آخر هم اول این سلسله

 

اند و  و درود خجسته ورود بر انبیا و اولیا که برای تکمیل خالیق و تحصیل حقایق کمر اجتهاد بر میان جان بسته
منّت کس از سرچشمۀ فیض  حضرت مصطفٰى که بی، خاصه بر به نصر و تأیید الهی شکسته اصنام و مالهی را

 بر روی منتهی و مبتدی گشوده. عنایت سرمدیاقدس استفاضه نموده و ابواب 
 آن روز که آفریده شد لوح و قلم
 کردند محقّقان اسرار قدَم

 

 

 در بزم عیان نهاد نور تو قدم
 قمبر صفحۀ دل حرف وفای تو ر

 

اند  و بر آل والیت مآل و اصحاب مآب آن حضرت که به تقبیل خاک آستان او سر مباهات به عرش مجید سوده
 و بر سریر امامت و خالفت متمکّن و در مدینۀ رحمت و رأفت متوطّن بوده.

آسمان ای است که در  تر ستاره بر مسافران مراحل طریقت و مجاوران منازل حقیقت مخفی نیست که علم روشن
ای است که در چمن حقیقت او سمت شکفنت یابد. هر نفس ناطقه که به زیور  ماهیت انسان تابد و نازکرت غنچه

که به حیلۀ ، در سلک فرشته است و ارقام سعادت ابدی بر جبني استعداد او نوشته. علمی حکمت آراسته گشت
 به سکۀ دانش نرسیده ار غایت قلبی روان نیست. علم حاىل نشده چون بدنی باشد که او را جان نیست و دىل که

 أحیاء العلم موتٰى وأهل النّاس 
 فوقَهم العلم وأهل أرض والنّاس 
 کلِّهم الخلق وزُمرةُ العلم رأس 

 

 

اءم فیهم أطبمرضٰى وه والنّاس 
نورٍ و ما فی النّورِ ظَلْماء سماء 
أعضاء فی التَّمثیـل النّاس وسائر 

 

 »شارح«علم مفتاح کنوز حقایق و مصباح رموز دقایق و نظام سلسلۀ وجود و قوام مرتبۀ شهود است. 
 علمت بکمال معرفت راه دهد
 گر جاه طلب کنی ترا جاه دهد

 

 

گاه دهد  علمت دل پاک و جان آ
 ور حق طلبی بقای باله دهد

 

» أنا میزانُ الحکمة و علی لسانُه«مع ترمذی مسطور است و که در جا» أنا مدینةُ العلم و علی بابها«و به حکم 
شاربان رحیق عرفان واجب است که متوجه باشند  ، بر طالبان طریق ایقان وکه در رسالۀ عقلیۀ امام غزاىل مذکور

جمشید  ،، خورشید سپهر امامتالواصلني ، یعسوب، امام المحسننيامريالمؤمنني به باطن ملکوت موطن حضرت
، مظهر انوار ، مجمع فنون مجاهده، منبع عیون مشاهده، عارف مدارج ناسوت، واقف معارج الهوتسریر کرامت

، دیباچۀ رسالۀ ، عنوان صحیفۀ عنایت، خاتمۀ مصحف وصایت، فاتحۀ کتاب والیت، مصدر آثار مروتفتوت
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، ، نمک خوان مالحتروِ چمن صباحت، س، شمع لگن فصاحت، قطب فلک سعادت، مرکز دایره سیادتهدایت
 دالبشرو قدرمحکمۀ قضا  ، قاضیسماحتقمر سماءالیق ، آئینۀ اسما و صفات الهی، صاحب راز حضرت سی ،

ما انْتَجیتُه «مخصوص به فص » من کنت مواله فعلی مواله«نص ه ، منصوص بمرتبۀ خالفت و شاهی
قره از ذوالفقار کالم او طبقات فصحای عرب را درهم شکست و سلسلۀ والیان آنکه هر ف» ولکن اله انْتَجاه

 »شارح«والیتِ والیت به نقطۀ دل صاحب هدایت او پیوست. 
 الدّارین هست قنربش را چون سوادالوجه فی

 ال فتٰى إال علی در سینۀ خود کرد نقش
 چون شود صوفی صفت صافی زغري مهر او

 کوثر بخلق در قیامت چون رساند شربت
 گر مثاىل از رخش خواهم که سازم آشکار
 کی زمغرب بازگردیدی برای طاعتش

 دریغ بخشد بخاص و عام عالم بی نور می
 بینمش پای تا سر غرق نور معرفت می

 

 

 گريد مدام از روی قنرب آفتاب نور می
 بینم فتا در آفتاب ورنه از بهر چه می

 خرقۀ ازرق کند از چرخ در بر آفتاب
 گردد بر کنار حوض کوثر آفتاب جام

 در خیال من شود هر دم مصور آفتاب
 گر نشد او را بجان منقاد و چاکر آفتاب
 شد مگر از خاک درگاهش مخمر آفتاب
 گوئیا زائیده با مهرش ز مادر آفتاب

 

ه ، سالم الطالب یاب بن ، علیالغالب ، اسداله، ناصب اَعالم مناصب، صاحب اقسام مناقبخاتم اصفیا ،آدم اولیا
و از سخن او مقبول بلغای مکّه و یثرب و مسلَّم فصحای مشرق و مغرب است  ؛علیه و علٰى من تقرب إلیه

رایحۀ  شایبۀ تکلّف و بی شعار حقایق اشعار که بی، خاصه دیوان اَالتماس اسرار دین و اقتباس انوار یقني کنند
 »ابن فارض«، ، چمنی پر از شقایق دقایقتصلّف آسمانی است پر از کواکب حقایق

 نُزهة آیاتٍ غرائب نَجائب 
کمةح دقائق أحکام قائقع 

 

 

 دةنَج غایاتٍ کتائب غائبر 
 سطةب قائقر إحکام حقائق 

 

 »ابن فارض«،ای منطوی بر صد بحر مسجور ، سفینهای مشتمل بر هزار بیت معمور مدینه
ف أذکارٍ لوامع صوامع کرة 

 طةغَب حارسم تنزیل دارسم 
 زلـفة توحیدٍ مدارک أرائک 

 

 

ةز عـ آثارٍ قَوامع جوامع 
نْعة مـ فوارس تأویل مفارس 
نُصرة الئکتمجیدٍ م سالکم 

 

 »ابن فارض«،حری پر از آلىل معارفب، کانی پر از جواهر لطایف
 ـهوادی تنبه  باهاةشَوادی م 

 نباء زَواهر وصلة جواهر إ
 

 

 بوادی فُکاهاتٍ غَوادی رجیة
 ولةص قَواهر أنباء ظَواهر 

 

 ،، عني الحیاتی که تشنۀ بادیۀ حجاب را زالل وصال چشاندکیمیائی که قلب را به صورت نوعیۀ  کمال رساند
 رۃبع إقرارٍ بصائر شائرب 
 عانی نباهةم ناجاۃثاىل مم 

 هام روائدُ نُعمة ائدُ إلوفَ
 

 

 وۃعد آثارٍ ذَخائر رائرس 
 مغانی محاجاۃ مبانی قَضیة
 عمةوائدُ نم وائدُ إنعامع 

 

ت از بروج ارقام او ، آفتاب حقیقدر ظروف حروفش اُلوف اسرار مندرج و در سواد مدادش صنوق انوار مندمج
 ،و طاهرالمع و ظاهر و معانی ابیات مانند اهل البیت کامل 
 نْحةم أخبارٍ وظائف لطائف 
 ةتحی عباراتٍ وصول فُصول 

 

 

بةسح أحبارٍ خالئف حائفص 
ةطیع إشاراتٍ أصول صولح 
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و سر کمال خاتم األولیا آن است که نطق اخص خواص انسان است و ارتفاع و انحطاط نطق انسان بر طبق 
حقایق  ، کالمکمال صوری و معنوی آن حضرت مانند آفتاب المع است و چون ؛مرتبۀ اوست در کمال و نقصان
 »شارح«نظامش مطابق آن واقع است. 

 شاهی که مهش غالم و مهرست کنیز
 گر قدر کالم او رفیع است چه دور

 

 

 ناطق بکمال اوست قرآن عزیز
 در خانه بکدخدای ماند همه چیز

 

، در سایر روح اله قلبه بالفیض السرمدی ،الدّین میبدی معني  حسني بن ،مقدار و چون ذره خاکسار و قطره بی
، از عالم غیب اشارت منزه از ریب رسید که این دیوان اهل محبت او متشبه استه اوقات بدِل کامل او متوجه و ب

باید کشت. بنابراین  ت میباید نوشت و تخم سعادت ابدی در اراضی قابلیا رفیع ایوان وسیع میدان را شرحی می
علم را به مفتاح تحقیق گشادم و در تنقیح مقاصد و توضیح  ین بحر عمیق نهادم و درِ مدینۀا ، قدم درمقدّمه

 معاقد آن قصب سبق از اقران ربودم و احرتاز از ایجاز و الغاز و اجتناب از اطناب و اسهاب التزام نمودم. 
 »شارح«

  ت زفکر این نظم که نعت او برونس
 با این همه تا کنون بهر بیت شریف

 

 

 دارد بجهان میان هر طایفه ذکر
 بودند عروسان معانی همه بکر

 

 ، مرا در دنیا، اگر یک بیت اوستو هرچند که به یقني معلوم نیست که این بحر از خاشاکِ شعرِ غري صافی است
 »شارح«و عقبٰى کافی است. 

 مای منبس که تابد مهر حیدر هر دم از سی
 نبیست  دوش  آن  که زمعراجش  گویم   سخن  چون

 بهر وصافی او سر تا قدم گشتم زبان
 طبع من تا گشت چون دریا زفیض مرتضٰى
 گر نبودی ذوالفقار مهر او در دست دل

 بجای سرمه است من خاك راهش دردوچشم
 کنم نی من تنها بمدحش سرفرازی می

 ای صبا در گردنت خاکم برب سوی نجف
 

 

 آسمان را سرفرازی باشد از باالی من
 پای در دامن کشد فکر فلک پیمای من
 تا نگردد غري مدحش ظاهر از اجزای من
 ابر گوهربار جوید فیض از دریای من

 ای کردی مرا این نفس اژدرهای من لقمه
 نیک دیدم آفرین بر دیده بینای من
 غري این هرگز کسی نشنید از آبای من

 یزد زهم اعضای منبعد مردن چون فرو ر
 

، چون نظر بر مواضع زلل و مواقع التماس از ارباب توفیق و اصحاب تحقیق آنکه بعد از تقدیم مراسم تدقیق
چه فقري به آن مباهات دارد که خود را خاك راه همه  ؛، آن را رقم زده خامۀ اصالح سازندخلل اندازند

 شمارد. و نعم ما قیل: می
 األرض قسطَها شَربنا و أهرقْنا علَی

 

 

نصیب الکرام ن کأسم ولألرض 
 

 »شارح«
 من خود چه کسم که در شماری باشم
 مقصود همني است که در شأن علی

 

 

 یا در صف اهل دل سواری باشم
 گویم سخنی چند و بکاری باشم

 

کثر آن مشتمل بر و قبل از شروع در شرح ابیات مطالب بلند و مآرب ارجمند که در اثنای شرح مفید است و ا
، و من اله کشف فایده جدید است مسطور خامۀ تحریر و مزبور نامۀ تصویر خواهد شد در ضمن هفت فاتحه

 األسرارِ الّئحة.
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۲٤ 

 فواتح سبعه
 

 فاتحۀ اولٰى

 در بیان راه راست که مسلوک اصفیاست
 

 »سه قَدْ جاءكُم بصآئر من ربكُم فَمن ابصر فَلنَفْ«
»يظفكُم بِحلَينَاْ عا اما وهلَيفَع يمع نم١»و 

 
 فتح

، یا به طریق ریاضت و دانسنت اصول و قواعد یا به طریق فکر است و آن مسک متکلّمني و حکمای مشّائني است
يقَين كَاالعمى مثَل الْفَرِ«، هم گویند» رواقّیني«صوفیه و حکمای اشراقیني است که ایشان را آن مسلک 

 ٢.»واالصم والْبصيرِ والسميع هل يستَوِيان مثًَ افَال تَذَكَّرونَ
 » مثنوی«در طریق اول خار شبهه و شک بسیار است و قدم عقل از رهگذر افکار افگار. 

 پای استداللیان چوبني بود
 گر کسی از عقل با تمکني بدی

 

 

 تمکني بود بیپای چوبني سخت 
 فخر رازی رازدار دین بدی

 

وما يتَّبِع اكْثَرهم اال ظَنا إَنَّ الظَّن ال «غایت دلیل مناقشه و خالف است و اساس قیاس بر تخمني و گزاف. 
قلید در گردن اند و کمندی چند از ت بعضی در مدرسه میان اهل وسوسه بسیار جان کنده ٣»يغْني من الْحق شَيىا

ند و نه در قدم پري مغان به تهذیب اخالق کوشند. امام ، نه در میخانۀ تحقیق باده عرفان نوشَعقل افکنده
 فخرالدّین قدّس سره گوید:

قالع العقول نهایةُ إقدام 
 و دولة وکم قد رأیـنا من رجال 
 و کم من جبال قد علَت شرفاتها
من جسوم نا فی وحشةناوأرواح 

 ولم نستفد من بحثنا طول عمرِنا
 

 

 ضالل العالَمني وأکثر سعی 
 فبادوا جمیعاً مسرِعني و زالوا
 جبال فزالوا والجبال وعال 
 و وبال دنیانا أذی وحاصل 
 سوٰى أن جمعنا فیه قیل وقالوا

 

، کتب کالم ای شخصی وصیت کند، روایت کند که چون شخصی کتب علم براله عنه ، رضیو ربیع از امام شافعی
و » ال یجوزُ شهادةُ أهل البِدَع واألهواء: «برای آنکه کالم علم نیست. و امام مالک فرموده ؛داخل وصیت نباشد

من طلب «و ابویوسف فرموده: » أراد بأهل األهواء أهل الکالم علٰى أی مذهبٍ کانوا.«اند:  اصحاب او گفته
، کالم امام و غایت عنایت علما در شأن کالم» علماء الکالم زنادقةٌ.«و امام احمد گفته: » ـزنْدَق.العلم بالکالم تَ 

 .١٠۴نعام: األ - ١
 .٢۴هود:  - ٢
 .٣۶یونس:  - ٣

                                                 



  

۲٥ 

مبتدعان تواند. و حاشا که باید که این علم داند و دفع شبهۀ  اىل است در احیا که در هر شهر یک شخص میغز
مأخذ انوار عقاید ایشان مشکوة نبوت است و  اکابر متکلّمني تصحیح عقاید خود به دالیل کالمیه کرده باشند.

 »مثنوی«غرض از کالم غري افحام جاحد والزام معاند نیست. 
 علم دین فقه است و تفسري و حدیث

 

 

 هر که خواند غري این گردد خبیث
 

یار کنند و ، نفی اولیا و درویشان بساند ، فطرت اصلی را سرنگون ساختهو بعضی افسار تقلید از سر بريون انداخته
هرچه بگوش ایشان رسد انکار کنند. به ظاهر نبوت و توابع آن قانع نباشند و از خود سخنی چند بیهوده تراشند. 

مذَبذَبِني بين ذَلكَ ال الَى «نه طبعشان گذارد که بسر تقلید روند و نه توفیقشان باشد که بوی تحقیق شوند 
 »ارحش«١.»هوالء وال الَى هوالء

 از بهر فساد و جنگ جمعی مردم
 اند در مدرسه هر علم که آموخته

 

 

 کردند بکوی گمرهی خود را گم
رهم و ال ینفَـعهم فی ضـالقربِ ی 

 

 »شارح«
 تا چند جاهل و ابرت بودن
 در بند صفا باش که بسیار بدست

 

 

 هر روز ز روز پیش بدتر بودن
 با مردم درویش مکدّر بودن

 

ام. و  ام ده شفا سوخته فرماید که تا چراغ فقر افروخته ، در رشف می، قدّس سرهالدّین عمر سهروردی بشیخ شها
 این نظم اوست:

 و کم قُلت للقوم أنتم علٰى
وبیخنـا  فلمـا استهـانوا بتـَ
 رسطالس فماتوا علٰى دین 

 

 

فا حفرة من کتابِ الشِّفا  شـَ
زعنا إىل اله حتّٰى کفٰى  فـَ

ـّة المصطفٰىو  عشنا علٰى مل
 

 »حافظ«
 فکر بهبود خود ای دل ز در دیگر کن
 غنچه گو تنگدل از کار فرو بسته مباش
 دام سخت است مگر یارشود فضل خدا

 

 

 درد عاشق نشود به بمداوای حکیم
 کز دم صبح مدد یابد و انفاس نسیم
 ورنه آدم نربد صرفه ز شیطان رجیم

 

اىل علیه الرسینا که از اکابر حکمای  بنالظّالل تکفري ابونصر فارابی و ابوعلی  ، در رسالۀ المنقذ منحمةو امام غز
به جزئیات و نفی حشر اجساد و ایجاب قدَم عالم. و تکفري  اند فرموده بواسطۀ نفی علم حق تعاىل مشّائني

 اند و او گفته: ابوعلی در زمان حیات او هم کرده
 نبود کفر چو منی گزاف و آسان

 در دهر چو من یکی و آن هم کافر 
 

 

 تر از ایمان من ایمان نبود محکم
 پس در همه دهر یک مسلمان نبود

 

 فتح
 توان رسید. توان دید و بوسیلۀ برهان به مطلوب اصلی نمی انصاف آنکه به چراغ عقل راه حق نمی

 لقد طُفت فی تلک المعاهدِ کلِّها
 فلم أرإّ واضعـاً کف حائرٍ 

 

 

 وصیرت طَرفی بني تلک المعالم
 نادم أو قارعاً سن علٰى ذقن 

 

 

 .١۴٣النّساء:  - ١
                                                 



  

۲٦ 

 »حافظ«
 ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

 

 

 کنند دهند آبی و دلها را توانگر می می
 

وني يحبِبكُم قُل ان كُنتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِع« ، راه به مقصود خود نیابد.تا آفتاب نبوت بر دل طالب نتابد
 »مثنوی« ١.»اله

 مصطفٰى گفتا علی راکای علی
 لیک بر شريی مکن هم اعتمید
 خوش درآ در سایۀ آن عاقلی
 ظل او اندر زمني چون کوه قاف
 گر بگویم تا قیامت مدح او
 در بشر روپوش گشتست آفتاب

 

 

 شري حقّی پهلوانی پر دىل
 اندرآ در سایۀ نحل امید

 از ره ناقلی کش نیارد برد
 روح او سیمرغ بس عاىل طواف
 هیچ آن را مقطع و غایت مجو
 فهم کن واله أعلم بالصواب

 

علَّمكَ ما لَم تَكُن تَعلَم وكَانَ فَضل «کسی از هواجس نفسانی و وساوس شیطانی نجات دارد که طفل مکتب 
ه سالکان مسالک طریقت و مالکان ممالک حقیقت باشد. باشد و اشک نیاز بر خاك را ٢»اله علَيكَ عظيما

 »شیخ محمود شبسرتی«
 به قیـاسات عـقل یـونـانی
 عقل خود کیست تا بمنطق و رای
 گر بمنطق کسی وىل بودی
 چشم عقل از حقایق ایمان

 

 

 نرسد کس به ذوق ایمانی
 ره برد تا جناب پاک خدای
ت ابوعلی بودی  شیخ سنـّ

 لوانهست چون چشم اکمه از ا
 

 
 »ابن فارض«
 کشفَه فرِد منحتُک علماً أن تُرد 
 وٰى فتیغريی س شیئاً منه و ما نال 

لْکی و جندی  مـ عاىل العشقم لْکوم 
 وأصغـر أتباعی علٰى عني قَلبِه

 

 

 سبیلی واشرع فی اتِّباع شریعتی
 القبض والبسط مافتی علٰى قَدَمی فی

العاشقني تی المعانی وکلعیر 
تِ   عرائس أبکـارِ المعارفِ زُفـَّ

 

 فتح
 ماهی.، از ماه تا در طریق تصوف انوار الهی و فیوض غري متناهی است و معرفت اشیا کماهی

 ه  علم التّصوف علم لیس یعرفـُ
 ن لیس یشهدُهو لیس یعرفُـه م 

 

 

 معروف بالحق أخو فطنـة ّإ 
 مکفوف الشمسءویشهدُ ض وکیف 

 

 ، حق شنوند و حق بینند.سالکان این طریق غریق دریای یقینند و هرچه شنوند و بینند
صفحۀ ادراک » واشوقاه أىل لقاء أخوانی من بعدی.«در شأن ایشان فرموده: ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد مصطفٰى 
باده توحیدشان  سر و پا خاک باشد. آئینۀ دل ایشان زنگ و ، و سر ایشان در قدم هر بیایشان از حرف غري پاک

 »حافظ« رنگ ندارد.
 غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

 

 

 ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزادست
 

 .٣١آل عمران:  - ١
 .١١٣النّساء:  - ٢

                                                 



  

أن عظیم ای باشند بس رفیع طایفه  .»کما ترونَ القمر فی لیلة البدر«، القدر و مشاهده حق کنند الشـّ
 »شارح«

 تا من خرب از طور تصوف دارم
 چون ترک تکلّفات رسمی کردم

 

 

 بر ماضی عمر خود تأسف دارم
 تکلف دارم صد عیش و نشاط بی

 

 »ابن فارض«
 و نَهج سبیلی واضح لمن اهتدٰى

 

 

 ولکنَّما األهواء عمت فأعمتِ
 

ای در میان آویختند  شنیده باشی که اسکندر نقّاشان خطا و چني را فرمود که دو دیوار متقابل را نقش کنند. پرده
نگاشتند و استادان چني تصفیه و تجلیه بکار  االت انگیختند. نقّاشان خطا نقوش مختلفه غریبه میو از طرفني خی

، یمني حاصل شده بود حاشان خطا را به عرق جبني و کد، آنچه نقّداشتند. بعد از رفع حجاب و کشف نقاب می
 »شارح«نمود.  زیباتر از آن در صفحۀ استادان چني می

 بگذر ای دل ز طریق اهل صورت
 خواهی گر نور و صفای عارفان می

 

 

 آئینه شو وز هر کدورت بگذر
 از هرچه ترا نیست ضرورت بگذر

 

 »حافظ«
 خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

 

 

 مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی
 

 »شارح.» «أخذتم علمکم میتاً عن میتٍ و أخذنا علمنا عن الحی الّذی ال یموت«فرماید:  شیخ ابویزید می
 پر شد ز شراب عشق جام دل من
 گفتی سخن شهد زبانم همه روز

 

 

 وز لوح وجود شست نام دل من
 امروز رسید خوش بکام دل من

 

بوارداتٍ تَرِد علی القلوب فتعجز النّفوس «فرمود: » بِم عرفت ربک؟«الدّین گفت:  امام فخرالدّین با شیخ نجم
 »ابن فارض«» عن تکذیبها.

 م وراء النّقل علم یدِق عنو ثَ
یتـُه منّی و عنّی أخـذتُه  تَلقـَّ

 

 

لیمةالس قولدارکِ غایاتِ العم 
 و نَفْسی کانت عن عطائی ممدّتی

 

 »حافظ«
 مبني حقري گدایان عشق را کاین قوم
 قدم منه بخرابات جز بشرط ادب
 غالم همت دردی کشان یکرنگم

 

 

 کلهند وان بیکمر و خسر شهان بی
 که ساکنان درش محرمان پادشهند

 سیهند نه این گروه که ازرق ردا ودل
 

 گویند. و مخالفت این طایفه با یکدگر مبنی است بر اختالف مشرب در کتمان و افشای اسرار بعضی می
 أبکی أىل الشّرق ان کانت منازلُکم
هأذکر حني أقول بالخدَّ خال 

 

 

من جانبِ الغربِ خوف  القیل والقال 
 قیبِ و ما بالخدِّ من خالالر خوف 

 

 گویند: و بعضی می
 ىل هی الخمر نی خمراً و قُلال فاسقا 
 وبح باسم من أهوٰى ودعنی من الکُنٰى

 

 

 الجهر اً إذا أمکنوال تسقنی سر 
 ها سرتفی الّلذّاتِ من دون فال خري 

 

 فتح

۲۷ 



  

۲۸ 

 ١»كََّ انَّهم عن ربهِم يومئذٍ لَّمحجوبونَ«ر در علوم رسمیه است: جمعی پندارند که دانش منحص
لیس یفشیه بني سرالمح بني 

 

 

یحکیه للخلق و ال قلم قول 
 

اله  ، تا روز شرح باء بسمصحبت داشتم ،هيلعشبی با حضرت امريالمؤمنني علی «گوید:  هاله عن ، رضیابن عباس
اله الَّذِي خلَق «و هم فرمود: اگر تفسري » و من خود را پیش او چون سبوئی یافتم پیش دریائی بزرگ.فرمود 

 ننَهيب رمْا لتَنَزي نثْلَهم ضرْا نماتٍ واومس عبدر «شما مرا سنگسار کنید. و حضرت امري فرماید:  ٢»س
و هم » ، بر خود بلرزید چنانچه ریسمان دراز در چاه آب.ا بر شما اظهار کنمسینۀ من علمی است که اگر آن ر

کینۀ خود  و هم آن حضرت اشارت به سینۀ بی» لو شئت الوقرت سبعني بعرياً من تفسريِ فاتحة الکتاب.«فرمود: 
، ر است که ابوهریرهو در صحیح بخاری مذکو.» ، لو وجدت لها حملةً إنّ ههنا لعلوماً جمةً«کرد و فرمود: 

، فلو بثثتُه قُطع وأمااآلخر ؛، أما الواحد فبثَثْتُه فیکمو عاىني من العلمملسو هيلع هللا ىلص ، حملت عن النّبی«، گفت: عنه اله رضی
 ، قدس سره فرموده:العابدین و امام زین» منّی هذا البلْعوم.

هن علمی جواهرم إنّی ألکتم 
وقد تقدَّم فی هذا أبوحسن 
 یا رب جوهرِ علم لو أبوح به
 والستحل رجال مسلمونَ دمی

 

 

 کیال یری الحق ذو جهل فیفتتنا
 أىل الحسني و وصٰى قبلَه الحسنا
 لقیق ىل أنت ممن یعبدُ الوثَنا
 یرونَ أقبح ما یأتونَه حسنا

 

و امام غزاىل در احیا نقل از » فیه ألف صدِّیق بأنّه زندیق. یشهدَ ، حتّٰىالیبلغ أحدٌ درج الحقیقة«و جنَید گفته: 
 ؛بعضی عرفا کرده سبب پنهان شدن اَبدال از چشم اکثر مردم آن است که ایشان طاقت دیدن علمای وقت ندارند

 »حافظ«برای آنکه این علما در نفس امر جاهالنند و نزد خود و نزد جاهالن علمااند.
 ان حريانندصرب در نظر بازی من بی

 عاقالن نقطۀ پرگار وجودند وىل
 وصف رخساره خورشید زخفّاش مس

 

 

 من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
 عشق داند که درین دایره سرگردانند
 که درین آینه صاحب نظران حريانند

 

 ٭٭٭
 هقدر هال ففیمن شر أتقدح 
 صادق همع ال لهم سر رجال 

 

 

الثَّنا و ما زال بمخصوصاً به طی 
 وال أنت من ذالک القبیل وال أنا

 

 فتح
الدّین در باب  زنهار و هزار زنهار که انکار اولیا احرتاز کن و به اعتقاد درِ فیض به روی دل باز کن. شیخ محیی

یابی کسی را که چون ب ،شیخ ابویزید با ابوموسٰى دبیلی گفت: ای ابوموسٰى«هفتاد و سوم از فتوحات گوید: 
شبهه  برای آنکه دعای او بی ؛، التماس کن که برای تو دعا کندایمان به سخن ارباب طریقت داشته باشد

 »شارح» «مستجاب است.
 تا چند طریق جاه و حشمت طلبیم
 تا باطن ما زفیض معمور شود

 

 

 برخیز که مفتاح سعادت طلبیم
 از باطن اهل فقر همت طلبیم

 

 
 

 .١٥المطفّفني:  - ١
 .١٢: الطّالق - ٢

                                                 



  

۲۹ 

چو درویشانند آئینۀ ذات حق 
 فکرم نرسد بگرد ایشان هرگز

 

 

 از هر جهتی قبلۀ ما ایشانند
 شانند زان رو که بسی بزرگ وعاىل

 

 ٭٭٭
و مذهب و دین لهم حق وکل 
 و أنتم من الدنیا مرادی و همتی

 

 

 و وصلُکم سؤىل و دینی هواکم
 منای مناکُم و اختیاری رِضاکم

 

اند پیش علما محافظت زبان  ، ببني که او را با خضر چه صورتها رو نمود. گفتههی بودتر نخوا تو از موسٰى فاضل
راحت فُقَر ، برای باید کرد و پیش سالطني محافظت چشم و پیش اولیا محافظت دل. اگر ایشان میل مال کنند

ارةٌ وَ بيع عن ذِكْرِ رِجالَّ  تُلْهِيهِم تج «کج باشد و خواه راست.  ، خواهاست و کار مخصوص به ایشان
،هقُونَ ١النفي مزَقْنَاهآب کی گذارد که کاه به که آب به قوت از چشمه جوشد و کاهی برو افتد . گاهی»٢ر ،

امام احمد چشمه راه یابد؟ نور یقني به مثابۀ آن آب است و دل عارف به مثابۀ چشمه و دنیا به منزلۀ کاه. با 
، نه ام من میخ در گل زده«فرمود: » تو خود را درویش پنداری و چند طویله اسب و اسرت داری؟«غزاىل گفتند: 

 »أنّ اله ال ینظر إلٰى صورِکم و ال إلٰى أعمالکُم ولکن ینظُر إلٰى قُلوبکُم ونیاتکُم.« ».درل
ین چه نقصان، ا کسی را ازو  ؛دانی ، اگر می، نفی درویشان جهالت صرف و ضاللت محض استالقصه بطولها

، نماید آید و زندیق به هیئت صدیق  می مانی. لیکن چون ملحد به صورت موحد برمی تو از کمال خود بازمی
 »حافظ« ین تمییز خون در دل است.ا تمییز میان این طوایف مشکل است و طالبان صادق را از

 نه هرکه چهره برافروخت دلربی داند
 ی اینجاستهزار نکتۀ باریکرت زمو

 فیت سوزماغالم همت آن رند ع
 
 

 

 نه هرکه آینه سازد سکندری داند
 نه هرکه سر برتاشد قلندری داند

 یاگری داندمکه در گداصفتی کی
 

 »حافظ«حاضر باش که صید اهل شید نشوی و به فریب شیطان از راه نروی. 
 صوفی نهاد دام و سر حقّه باز کرد

 رویم ای دل بیا که ما به پناه خدا
 فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

 

 

 باز کرد بنیاد مکر با فلک حقّه
 زآنچه آستني کوته و دست دراز کرد
 شرمنده ره روی که عمل  بر مجاز کرد

 

 »ابن فارض«
 ه لَهنَفْس لَتون سم وال تَتَّبِع 

 ژ

 

 فَصارت لَه أمارةً واستَمرتِ
 

 »حافظ«
 غش باشد بی نقد صوفی نه همه صافی

 

 

 ای بسا خرقه که شایستۀ آتش باشد
 

ایشان ، نه از عرفان خرب دارند و نه از احسان اثر. امتیاز اکثر درویشان زمان ما در بند آرایش و در مقام آسایشند
 »شارح«از سایر مردم به صورت است و باطن ایشان پر از کدورت است. 

 گویند جماعتی که راهی داریم
 مال ایشان باشدگر تاج نمد ک

 

 

 وز کسوت عارفان پناهی داریم
 ما نیز ازین نمد کالهی داریم

 

 »شارح« دهند. صدخار را زبهر گلی آب می»: ، فهو منهممن تَشَبه بقوم«اما به حکم 
 

 .٣٧النّور:  - ١
 .٣۵، الحج: ٣البقره:  - ٢

                                                 



  

 
 باشند در کسوت فقر کامالن می

 مقصود ز صدهزار درویش یکیست
 

 

 باشند در زیر نمد اهل دالن می
 باشند که جاهالن میمنکر نشوی 

 

 فتح
، از شوی یف معارف داری و از شنیدن آن خوش وقت و پرحال میااگر مناسب ذاتی با دقایق حقایق و لط

و کسی  ؛، چنانچه صاحب طبع موزون که به صحبت شعرا رسد شاعر تواند شدتوانی شد صحبت کمال کامل می
کامل شود مثل کسی است که طبعش موزون  درویشانْ ۀ سخنعمطالبه خواهد که  که مناسب مذکوره ندارد و می

 »حافظ« وسیلۀ عروض شاعر گردد.ه کند که ب نیست و هوس می
 ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق

 

 

 ما با تو نداریم سخن خري و سالمت
 

 »شارح«
 زاهد که به تزویر و ریا خوش باشد
 آن دم که کند نکتۀ عرفان تصدیق

 

 

 ش باشددید مشو چون اهل دىل
 از روی مثل چون بز اخفش باشد

 

، اىلد طوسی غزالدّین ابوحامد محم االسالم زین ، حجةحال مصنّفات امامو عالمت مناسب آن است که در اول 
اب اگر بعضی از ارب، به تخصیص احیا و کیمیا در تو اثر کند و از مطالعۀ آن احوال تو متغیر شود. و ه سرهس ال قدّ

که یکی از اهل ظاهر کتابی در نفی امام نوشته و ، اعتبار مکن. شنیدم نفی او کنند تقشُّف و اصحاب تکلّف
و دور نیست که امام هم » الحمدُله الّذی أخرج الغزاىل من بني العلَماء به تصنیفِ اإلحیاء.«افتتاح بدین کرده: 

الند و اطالق علما بر ایشان متعارف شده. شد که در حقیقت جهبه زبان حال گوید و مراد علمای متقشِّف با
 »شارح«

 گوئی که مگر ز زاهدان سودی هست
 این هر دو چنان شوند ره زن که ترا

 

 

 وز فضل ترا امید بهبودی هست
 هرگز نشود گمان که معبودی هست

 

عرتاضات ایشان نوشته. و از جملۀ ای در جواب ا اند و رساله و معاندان امثال این در وقت حیات امام هم گفته
 د نفس ناطقه.اعرتاضات آن است که تو قایلی به تجر ه که امروز این سخن مسلّم اهل اسالم است. و و الحمدال

، او را به نفی حشر جسمانی فرمود چون امام اثبات حشر روحانی می«ین در شرح مقاصد گوید: موالنا سعدالدّ 
 »حافظ« اله منه.نعوذُ ب» داشتند. هم میمتّ

 زاهد ار راه برندی نربد معذورست 
 

 

 عشق کاریست که موقوف هدایت باشد
 

فرماید که شیخ ابن زید اندلسی گفت:  و در دره فاخره می کند ین نام امام به تعظیم تمام ذکر میالدّ  و شیخ محیی
 نوشته بود و لعنت برو کرده خریدم و چون اىل، در رد امام غز، قاضی قرطبهای که ابن حمدین در بازار رساله«

 »شارح« »پس توبه و استتغفار کردم و حق تعالٰى باز بینائی ارزانی داشت. ؛، کور شدماندکی مطالعه کردم
 هر کس که بعشق دوست صادق باشد
 یک نکته نگوید که نباید گفنت

 

 

 با خلق جهان دلش موافق باشد
 کاری نکند که غري الیق باشد

 

اىل را در خواب دیدم که زنجريی در گردن خوکی کرده بود و او را از ابن زید روایت کند که امام غز و هم
ط کرده تا ببینم که بچه ابن حمیدین است که خدا مرا برو مسلّ «فرمود: » این خوک چیست؟«کشید. گفتم:  می

حافظ«»ام. ق لعنت شدهسبب نزد او مستح« 
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گاه  نیست زاهد ظاهرپرست از حال ما آ
 بر در میخانه رفنت کار یکرنگان بود

 پري خراباتم که لطفش دایم است بنده 
 

 

 درحق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست
 فروشان راه نیست خودفروشان را بکوی می

 لطف شیخ و زاهدگاه هست و گاه نیست ورنه
 

ة ـاله تعالٰى یبعث لهذه األم أنّ«حدیث و امام عبداله بن اسعد یافعی در ارشاد گوید که شیخ ابن عساکر در 
ئۀ فرموده که بر رأس مائۀ اولٰى عمر بن عبدالعزیز بود و بر رأس ما» علٰى رأس کل مائة سنة من یجدِّد لها دِینَها

نی ثانیه امام شافعی و بر رأس مائۀ ثالثه ابولحسن اشعری و بر رأس مائۀ رابعه ابوبکر باقّ و بر رأس مائۀ خامسه
اىل.ابوحامد غز 

و والدت او در سنۀ خمسني و اربعمائه بود به طوس و در نیشابور شاگرد امام الحرمني شد و چون او وفات 
تفویض  اخت تدریس بغداد در سنۀ اربع و ثمانني به اونشه ، بمعسکر سلطان رفت و نظام الملک قدر او بیافت

انني به مکه رفت و در وقت مراجعت ده سال در دمشق بود به مناره جامع و احیا و بسی کرد و در سنۀ ثمان و ثم
ۀ نیشابور برد و کتب تصنیف کرد. پس به طوس رفت و فخرالملک بن نظام الملک او را به تکلیف به نظامی

صحیحني   ای بساخت و به تالوت قرآن و مطالعۀ طوس عود کرد و خانقاهی و مدرسهمدتی آنجا بود و به 
 مشغول بود و در صباح یوم اإلثنني رابع عشر جمادی اآلخره سنۀ خمس و خمسمائه وفات یافت. بخاری و مسلم

» عصاری«را » عصار«بر عادت اهل خوارزم و جرجان که  به تشدید زاء است» غزاىل«و ابن خلّکان گوید 
 عانی در کتگویند. و اسنوی در مهمماب انساب گوید به تخفیف زاء است و غزاله دهی ات موافق اوست و س

 است از والیت طوس.
، برادر او از اکابر اهل کشف بوده و عني القضاة همدانی مرید اوست و در قزوین در سنۀ عشرین و و امام احمد

 خمسمائه وفات یافت.
 فتح

و  باشد دقیقات لطیفه می، و اشراقیان را تحقیقات شریفه و تفطریق اشراق برزخی است میان تفکر و تصو
اند و بعضی انبیااند و بعضی  صاحب مکاشفات صوری و مشاهدات معنویند و قدمای حکما همه اشراقی بوده

و گویند اغاثاذیمون شَیث است و هرمس هرامسه که  اند. ه وحی و الهام همه معلوم کردهاولیا و اقسام حکمت را ب
، و لقمان شاگرد داود بود و فیثاغورس شاگرد سلیمان. و دریسمدون احکام نجوم و طلسمات و طب است ا

افالطون خاتم حکمای اشراقی است و ارسطو که شاگرد او بود طریق نظر پیش گرفت و وزیر اسکندر ذوالقرنني 
رفتند و  گویند و حکما در رکاب او می» معلم اول«پسر فیلقوس رومی بود و حکمت را تدوین کرد و او را 

 گویند.» مشّائني«کردند و لهذا ایشان را  یاستفاده م
و بعد از ارسطو حکمت تحریف یافت و اعظم اسباب تحریف نقل کتب حکْمیه بود از لغت یونان به لغت 

و فاراب  ؛اربعني و ثالثمائه وفات یافت و در سنۀ تصانیف بسیار کرد و تارک دنیا بود عرب. و ابونصر فارابی
 موضعی است از ترکستان.

ات در والیت بخارا متولد شد. و او در شهوات و لذّ  و ثالثمائه سبعني ابوعلی حسني بن عبداله سینا در صفر و
تابع نفس بود و اول مالزم نوح بن منصور سامانی شد و التماس کرد که کتابخانه به او سپارند و بسی فایده از 

دما و ابونصر بسوخت و او را به احراق آن کتب متّهم آن کتب یافت و در آخر آتش به کتابخانه افتاد و تصانیف ق
، کرد ، سلطان محمود قصد قتل او میسامان شدند و دولت ایشان منقضی گشت ساختند. و چون سامانیان بی

وله او را وزیر خود ساخت و بعد از وفات او به ، شمس الدّبگریخت و به همدان رفت و چون حکیم همدان بود
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گوید: در آخر عمر قرآن یاد گرفت. و در رمضان سنۀ ثمان و  ، پیوست و امام یافعیصفهان، صاحب اولهعالءالدّ
 عشرین و اربعمائه متوفٰى شد.

سهروردی بود احیای حکمت عمر ین الدّ  ین ابوالفتح یحیٰى مقتول که خواهرزاده شیخ شهابالدّ پس شیخ شهاب
ین معتقد او الدّ  ملک ظاهر ابن ملک صالح، حلَب رفتاشراقیه کرد و مرتاض و قلندر و مسافر بود و چون به 

ین نوشتند که او افساد دین خواهد کرد و بفرستاد و او را در سنۀ ست الدّ  شد و فقها حسد بردند و به ملک صالح
 »شارح«و ثمانني و خمسمائه بکشتند. 

 خواهند عارفان چون سفر ملک بقا می
 

 

 خواهند دم تیغ تو تکبري فنا می زا
 

ارسطو را در خواب دیدم که مدح «پنجاه. و در تلویحات گوید: و عمر او سی و شش سال بود یا سی و هشت یا 
، گفت: نه به مرتبۀ او رسیدند و گفت. پرسیدم که هیچ کس از فالسفۀ اسالم به مرتبۀ او رسید و ثنای افالطون می

شد و چون  شمردم و او ملتفت نمی می مشناخت میمن جمعی را که نه به جزوی از هزار جزو مرتبۀ او. پس 
، خرم شد و گفت: ایشان فالسفه ابویزید بسطامی و ابو محمد سهل بن عبداله تستَری و امثال ایشان را نام بردم

اند و مشغول نبودند به  و به علم حضوری اتّصاىل شهودی رسیده اند ند و از علوم رسمیه گذشتهو حکمای به حقّ
و هم » جنبش ایشان از آنجاست که جنبش ماست و سخن ایشان از آنجاست که سخن ماست. ؛یوىلعالیق ه

هة ، فال تَلتفت إلٰى هؤالء المتَشب ما لم یحصل له ملکةُ خلْع البدنالیکونُ اإلنسانُ من الحکماء «تلویحات گوید: 
، ما قواـن فصلوا و دقّإهؤالء القوم و « و نیز گوید:» قالوا. األمر أعظم مما ، فإنّ المادینيبالفالسفة المخبطني 

 و او را در کشف مرتبۀ بلند بوده و نظم اوست: »اطّلعوا علٰى کثريٍ من خفیات سرائرِ األولني سیما األنبیاء منهم
 أقول لجارتی والدَّمع جارِ 

 نُوحیـذَرِینی أن أسري وال تَ
ر یـ فسـ  السألٰى  ائرین نجاح 

 أنّی فی الظّالم رأیت ضوء  و
 یأتینی من الصنعاء برق  و

 و کیف أکونُ للدِّیدان طُعماً 
 فی فالة أأرضی باإلقامة 

 بیالحیاتِ صح  أجعل  کم ألٰى
 ذا القیت ذاک الضوء أفنٰىإ

 ر عظیم منکروهـوىل س
 

 

 حیلالر ىل الدِّیارِ إوىل عزم 
 واریب أسبقها السفإنّ الشُّه

 فنيرتالم وارِ  ألٰىوحالب 
ن بالنَّهارِ  زُیـ کأنّ اللّیل 
 یذکّرنی متٰى قَرب المزارِ 
 و فوق الفَرقَدَین رأیت داری
 و أربعةُ العناصرِ فی جواری
نِّني جاری  ألٰى کم أجعل التـِّ
 فال أدری یمینی عن یساری
 یدقّونَ الـرؤوس علی الجِدارِ 

 

خلوت گزیدم و ریاضت کشیدم و خلع بدن نموده از مالبس طبیعت مجرد شدم و «و ارسطو در اثولوجیا گفته: 
یافتم و صاحب تأثري  دیدم و خود را جزئی از اجزاء عالم روحانی می در خود حسنی غریب و نوری عجیب می

ه زبان وصف آن تواند گفت و نه گوش کردم که ن ، پس ترقّی کردم به حضرت ربوبیت و نوری مشاهده میبودم
از آن عالم تنزل فکر میان من و آن نور حجاب شد و من متعجب بماندم که چگونه نعت آن تواند شنید. ناگاه 

ین عّمه در شرح حکمت اشراق این شهود را به افالطون الدّ  و شیخ مقتول در تلویحات و موالنا قطب »کردم.
ه هر دو را واقع شده باشد. و توهم نکنی که این مراتب علیه و این مناصب سنیه اند و دور نیست ک نسبت کرده

 »حافظ«اند.  وقف قومی است که در ازمنۀ ماضیه بوده
 القدس ار باز مدد فرماید فیض روح

 

 

 کرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می
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ای و راهی چند از  چشمه انباشته دل مانند چشمه است و سرچشمه عالم ملکوت است. تو راه آب از درون 
ا به خلوت و عزلت مسدود سازی و هود. اگر این راهش آید و در چشمه فاسد می تريه می ای و آبهای بريون گشاده

، دل تو مجمع و منبع آب حیات شود و از آب فاسد به نفی خاطر بريون کنی و راه اصلی به ریاضت بگشائی
 »حافظ«،ه زبان حال گوئینفَس تو دلهای مرده زنده گردد و ب

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند بی

 

 

 وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند
 باده از جام تجلّی صفاتم دادند

 

 فتح
، و کمال جامعیت آن است اند اند و بعضی حکمت را مقصد اقصٰى پنداشته بعضی اعراض تام از حکمت داشته

ر اقسام حکمت علمی از تهذیب اخالق و تدبري منزل و سیاست مدُن و در اقسام ریاضی از هیئت و هندسه که د
طبیعی موافق حکما باشی و در الهیات و بعضی از طبیعیات موافق صوفیه. و موسیقی و اکثر مسایل و و حساب 

ره یـر ه عنه ، رضیاین طور مشابه است بطور ابی هـن می ، که در حربالفیو «گفت:  ص أتم علی الةُ خلفالص
 »طعام معاویة أدسم والتَّل أسلم.

شد و مردم را مذبحی بود به وبائی در زمان افالطون پیدا «الدّین شهرزوری در تاریخ الحکماء گوید:  شمس
ایشان در  »فع شود.تضعیف آن مذبح کنند تا وبا مرتاسرائیل که  ب و وحی آمد به یکی از انبیای بنیشکل مکع

وبا زیاده شد. صورت حال با آن نبی گفتند و وحی آمد که ایشان مثل مذبح  و پهلوی آن مذبح مثل آن بساختند
اند و آن نه تضعیف مکعب است. پس استعانت به افالطون کردند و گفت: چون شما را  در پهلوی او ساخته
بر نسبت خطّني هرگاه که استخراج خطّني میان  ؛ت تنبیه فرمود، حق تعالٰى شما را به این صورنفرت از هندسه بود

 ، مقصود حاصل شود.واحده توانید کرد
 حب ا، بر وجهی که زاویۀ را ضعف آن حارا طول مذبح کنیم و خطّ  باو تحقیق کالم در این مقام آنکه خطّ 

به  ب ك ح كو اخراج خطّني  ط و تنصیف او بر نقطۀ كا و وصل قطر  ح كا ب قائمه باشد و تتمیم مسطّح 
متساوی  ر ط ه طني مخرجني تا خطّ تحریک کنیم بر خطّنينهیم و او را  ااستقامت کنیم و کنار مسطره بر نقطۀ 

 ربه  هچون نسبت به  ب ه بها ب ، یعنی نسبت اند بر نسبت واحده اربعۀ متوالیه ا ح حا ب ب ه ر شوند. اکنون 
گذرد وصل کنیم و از ط که به ضرورت بر نقطۀ  حب ه اگر قطر کبرای آن ؛ا حبه  حر است و چون نسبت  ح

مثل  حح با مربع  حر  درر  كاست و سطح  كح ، البته منصف اخراج کنیم كح بر خط  ط حعمود  طنقطۀ 
ر  درر  ك، پس سطح را مشرتک سازم ح ط، و مربع شکل ششم از مقالۀ دوم کتاب اقلیدسبه  هاست  ح رمربع 

و به مثل  رط مربع، است یعنی ح ر ح طمثل مربعني عروس به شکل ح ط یعنی با مربع  ح ح ط حا مربعني ب ح
. پس سطح ر طاست یعنی ط ه مثل مربع  ط ح با مربع یعنی ط ببا مربع  ه بدر  ه كاین بیان کنیم که سطح 

به شکل چهارم از  ب ه به ا بیعنی نسبت  ه كبه  ر كاست. پس نسبت  ه بدر  ه كسطح  مثل حردر  ر ك
 حر است به شکل شانزدهم از مقالۀ ششم و مثل نسبت  حر به  ه بششم و شانزدهم از پنجم مثل نسبت مقالۀ 

ین برای اقامت برهان به چهارم مذکور. و بیان این به وجهی دگر در ذیل تحریر اقلیدس که خواجه نصريالدّ  ا حبه 
، است ب هبه  ا بچون نسبت  ا حبه  ا بست. پس نسبت ا ته مسطوربر شکل یازدهم از مقالۀ دوازدهم نوش

به شکل سی و ششم از  ب هبه مکعب بر  ا ب، یعنی نسبت مکعب معمول بر مثّلثة بالتّکریر به صدر مقالۀ پنجم
 ، و این مطلوب است.مقالۀ یازدهم

۳۳ 



  

۳٤ 

اصطرالب و تسطیح  ، خاصهریاضیات و زنهار که الهیات تابع حکما نشوی و توهم نکنی که چون ایشان را در
، پس در جمیع مسایل از این قبیل باشد. آن گشاد که ایشان را در ریاضیات شده صوفیه را ، فتوح غریبه شدهرصد

بِيرٍ«  است. یاتدر الهخ ثْلكَ مىنَبي َري. ١»وصوالم عرجه المو إلَی ال 
 فتح

الدّین اسمعیل قونوی شارح حاوی  پیدا شد. و تاجملسو هيلع هللا ىلص ، بعد از رحلت نبیشرعیۀ فرعیه  اختالف در مسایل 
اله عنه حکم کرد  ، رضی، ابوبکر صدّیقدر مسألۀ خرقاء که شخصی مرد و مادر و خواهر و جد گذاشت«گوید: 

مادر را  گفت خواهر را نصف است و، اله عنه رضی، و عمر فاروق ؛که مادر را ثلث مال است و جدّ را باقی
و علی مرتضٰى  ؛، گفت هر یک را ثلث استاله عنه رضی، النّورین و عثمان ذی ؛ثلث باقی و جدّ را دو ثلث باقی

، گفت اله عنه رضی ؛و ابن مسعود ؛گفت خواهر را نصف است و مادر را ثلث و جدّ را سدساله عنه  رضی
، گفت مادر را اله عنهما رضی ،و زید بن ثابت ؛اقیخواهر را نصف است و هر یک را از جدّ و مادر نصف ب
چه حضرت  ؛اله عنه موافق اوست رضی، امام شافعیثلث است و جدّ را دو ثلث باقی و خواهر را ثلث باقی. و 

 »کم زیدٌ.أفرض«در شأن او فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص رسالت 
 مخالف علی و زید و ابن مسعود ، در عولاله عنهما رضی و قاضی عضد در شرح مختصر گوید: ابن عباس

و هم » نصفاً و ثلثاً.واحدٍ نصفاً و فی مال  ، إنّ اله لم یجعلمن باهلَنی باهلتُه«گفت:  اله عنهم بود و می رضی
و ، بچه بینداخت. عثمان در شرح مختصر گوید: زنی آبسنت در وقتی که عمر امر به احضار او کرده بود

، فقد إن کان عثمان قد اجتهد«و علی گفت: » نّما أنت مؤدب ال نرٰى علیک شیئاً.إ«فتند: عبدالرحمن با عمر گ
 »، فقد غَشَّک.و إن لم یجتهد ؛أخطأ

و اول  ، تا قرار بر مذاهب ائمه اربعه گرفت.شدند بیشرت می انشد و مجتهد و روز به روز دایره خالف اوسع می
در سنۀ ثمانني متولد شد و او را دوبار به قضا تکلیف کردند و چون سلطان ایشان ابوحنیفه نُعمان بن ثابت بود و 

، ، هر روز ده تازیانهاش زدند و در ده روز اول در کوفه صد تازیانه، او قبول نکرد. و متّصف به شرایط امامت نبود
در شأن ثابت دعا ، هيلعو آخر بغداد در زندان منصور وفات یافت در سنۀ خمسني و مائه. و امريالمؤمنني علی 

 فرموده بود به برکت در او و در ذریت او
حنیفه  کان أبو« ٢»ال ينَال عهدِي الظَّالمني«و قال العّمةُ الزمخشری فی الکشّاف عندَ تفسريِ قوله تعالٰى 

زیدِبن علی اً بوجوبِ نُصرةه علیه رضوانُ  ،یفتی سرال إلیه و الخروج المال ملالمتغلّب لمعه علی ا ، و ح لّص
 ی باإلمام والخلیفةو أشباهه. و قالت له امرأةٌ المتسم علی: کالدّوانیقی د  أشرتمع إبراهیم و محم ابنی بالخروج

سجدٍ المنصور و أشیاعه: لو أرادوا بِناء م یقول فیلَیتَنی کنت ابنک. و کان ، فقال: الحسن حتّٰى قُتل ابنَی عبداله بن
 »، لما فعلت.و أرادونی علٰى عدِّ آجره

، در سنۀ خمس و تسعني متولد شد و در مدینه درسنۀ تسع و سبعني و مائه وفات نَس بن مالکاَ ثانی مالک بن 
 یافت و شافعی شاگرد او بود.
بن بن إدریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبد یزید بن هاشم ثالث امام ما شافعی محمد

دیده بود. و والدت شافعی در غَزه ملسو هيلع هللا ىلص و سائب در روز بدر مسلمان شد و شافع در طفولیت نبی را  ؛عبدالمطلّب
ني. و شیخ عالءالدّولۀ تیا عسقَالن یا یمن بود در سنۀ خمسني و مائه و وفات او به مصر در رجب سنۀ اربع و مائ

 .١۴فاطر:  - ١
 .١٢۴البقره:  - ٢

                                                 



  

گزارند. و شیخ  یب اکنون نماز بر مذهب امام شافعی میفرماید که رجال غ ، و عروه می، قدّس سرهسمانی
 اوتاد اربعه بوده.کند که شافعی از  الدّین در باب سیصد و سی و پنجم از فتوحات نقل می محیی

ني و مائه و شاگرد شافعی بود و در بغداد متوفّٰى شد رابع احمد بن حنبل در بغداد متولد شد در سنۀ اربع و ستّ 
 و اربعني و مائتني. در سنه احدٰى

ست و اثر آن مذاهب در میان ا و اما مذاهب شیعه بواسطۀ لعن و طعن اراذل ایشان در شأن صحابه مردود
اند. و ابن اثري در  ین طوسی از امامیهلّی و خواجه نصريالدّحد بن مطّهر ین محمالدّ جمهور اهل مفقود. و جمال
اإلسالم الّتی علیها مدار المسلمني فی أقطار  مذاهب المشهورةُ فیال«األصول گفته  شرح کتاب نبوت از جامع

و تعیني کرده که مجدِّد مذهب امامیه » و مالک و أحمد و مذهب اإلمامیة. ةاألرض مذهب الشّافعی و أبی حنیف
ابق مخصوص به در حدیث س» من یجدِّد«چه ظن او آن است که  ؛بود بن موسٰى رضا علی ثانیه ۀدر سر مائ

 شخصی واحد نیست و هر مذهب را در سر هر مائه مجدّدی هست.
علی بن أبی «چه ایشان گویند:  ؛طالبند و اعدل طوایف شیعه اصحاب زیدبن علی بن حسني بن علی بن ابی

کني نائرة عوها من تسو قاعدة دینیة را ّ أنّ الخالفَةَ فُوضت إلٰى أبی بکر لمصلحة رأوهاإ، طالبِ أفضل الصحابة
ةو تطییبِ قلوب عام کان  ؛الخلق الفتنة ةام النّبوأمريالمؤمنني   قریباًفإنّ عهدِ الحروبِ الّتی جرت فی أی و سیف

، فما کانت عن دماء المشرکني من قریش و غري هم لم یجف والضغائن فی صدورِ القوم من طلبِ الّثأر کماهی
کل تمیل القلوب  کل قابالر و تنقاد ن عرفوه االنقیادِالمیلمم بهذا الشّأن و کانت المصلحةُ أن یکونَ القائم ،

ال خالف بني األئمة فی تکفريِ غُالة الروافض و «و قاضی ابوبکر باقّنی در ملل و نحل گوید:  »باللّني والتّودد.
 »األئمة. نبیاء ثم فیاأل هم الّذین زعمو أنّ اله قد حل فی

فر مقبول است و اگر چه سب صحابه کند. و امام و مذهب اکثر شافعیه آن است که شهادت مبتدع غري مکّ 
بکر یا عمر باشد یا سب صحابه یا قذف  الحرمني و امام غزاىل و بغوی گویند: شهادت کسی که منکر امامت ابی

اکثر  نزاع مسموع است. و یل علی بر ابوبکر کند بیضکه تف ، لیکن شهادت کسیعایشه نماید مقبول نیست
، هداهم اله اصحاب شافعی برانند که اگر کسی وصیت ماىل کند برای اجهل ناس از مسلمني بر وافض دهند

 طریق الفالح و رزَقَهم رحیق الصالح.
 فتح

، آثم باشد آن تقصري کندگر مجتهد در طلب ، امسأله دو قسم است: اول آنکه دلیل قطعی از نص یا اجماع دارد
، و ثانی آنکه دلیل قطعی ندارد ؛، لیکن مختار آن است که مخطی است، آثم نباشدو اگر سعی کند و نیابد

، یعنی خدا را حکم معین در آن مسأله نیست اشعری و ابوعلی جبائی گویند هر مجتهد در آن مسأله مصیب است
، هر چه ظن مجتهد به آن منتهی شود حکم خدا است در شأن او در شأن هد استو حکم خدا تابع ظن مجت

 اند: خدا  را حکم معین هست و مصیب یکی است. و از این جمع بعضی گفته جمعی برانند که خدامقلّد او. و 
، آنکه یافت مصیب است و آنکه ودش سبیل اتّفاق شعور به حکم حاصل می حکم نکرده و بر نصب دلیل بر

، پس ق اسفراینی گوید: دلیل ظنّی استابوسح اند دلیل نصب کرده و استاد نیافت مخطی است. و بعضی گفته
و ابوبکر اَصم و بِشْر مریسی گویند: و مخطی آثم است. و حق در این مسأله مذهب اشعری  ؛مخطی آثم نباشد

 است. پس تواند بود که مذاهب متناقصه همه حق باشد.

۳٥ 



  

۳٦ 

َ يغْتَب بعضكُم بعضا «چه به حکم آیت  ؛أن علما گمان بد مرب و زبان به طعن ایشان مگشایشزنهار در 
غیبت علما اکل لحم مسموم » لُحوم العلماء مسمومةٌ«و حدیث  ١»ايحب احدُكُم ان ياكُل لَحم اخيه ميتًا

 »أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل. علماء «، در شأن ایشان فرموده: ملسو هيلع هللا ىلصاست و حضرت رسالت 
و ظل ضاللت نقصان  شد می، پیوسته مرتفع و تحقیق کالم آنکه چون آفتاب نبوت از مشرق آدم طلوع کرد

که رو به انحطاط حدّ کمال رسید. اکنون ه ، که آن ظل معدوم شد و نبوت بملسو هيلع هللا ىلصیافت تا به حضرت خاتم  می
قایم مقام آن نبی است و به ضبط امور دینیه و نشر حقایق یقینیه قیام  وىل است که میل، در برابر هر نبی عانهاده

، مذاهب این علما مختلف است. و چون اقرب انبیا به مصطفٰى نماید. و چنانچه مشارب انبیا مختلف بوده می
، علی را ند، اقرب به او که مرتضٰى است مقابل عیسٰى باشد. و لهذا چنانچه عیسٰى را بالوهیت پرستیدعیسٰى است

سابعه دو حدیث در این  ، تناسب علی و عیسٰى بیان فرموده و در فاتحۀملسو هيلع هللا ىلص، حضرت رسالتنیز پرستیدند. و 
 شاءاله تعالٰى. ، إنباب خواهد آمد

، تکفري اهل قبله بی جهتی صریح قبیح است. و شک نیست که هیچ دانا و چنانچه مذمت علما مذموم است
ادع الى «آن است که به حکم بريون نرود و به اختیار اسري قید ضاللت نشود. الیق شبهه از صراط مستقیم  بی

نسحا يي هم بِالَّتادِلْهجو نَةسالْح ظَةعوالْمو ةكْمكَ بِالْحبر بِيلاز  به طریق رِفْق و لطف حرف شبهه ٢»س
 »حافظ«اشفاق و ترحم باشی.  لوح دل او برتاشی و با گمراهان بادیۀ طلب در مقام
 تنش درست و دلش شاد باد از دولت

 

 

 که دست دادش و یاری ناتوانی داد
 

 
در حدیث » ناجیه«گوید: جمیع فرق اسالمیه اهل نجاتند و مراد از  در عروه می ،هس سر، قدّ شیخ عالءالدوله

قُل يا عبادِي الَّذِين «شفاعت است.  ناجیۀ بی »حدةٌمنها وا ةُفالنّاجی ف و سبعني فرقةی رتق أمتی علٰى نستف«
 ٣»غَفُور الرحيماسرفُوا علَى انفُسهِمَ  تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا انَّه هو الْ

 .١٢الحجرات:  - ١
 .١٢۵النّحل:  - ٢
 .۵٣الزمر:  - ٣

                                                 



  

۳۷ 

 فاتحۀ ثانیه

 در ذات خدا، تقدَّس و تعالٰى
 

 ١»مثْله شَيء وهو السميع البصيرلَيس كَ«
»بِيرالْخ يفاللَّط وهو ارصبدْرِكُ االي وهو ارصباال تُدْرِكُه ٢»ال 

 
 فتح

معرٰى و از قیود اعتبارات مربا باشد صوفیه گویند ادارک ذات بحت و غیب هویت که از اشارات و عبارات 
 .٣»يطُونَ بِه علْماَ يح«محال است: 

 تا گرد تعین ننشانی ای دل
 خواهی که بری راه بسر منزل او

 

 

 مشکل که شهود حق توانی ای دل
 نشانی ای دل رو بنشان بی می

 

، تا اوقات و بواسطۀ کمال رأفت و رحمت که در شأن عباد دارد ایشان را از تأمل در ذات خود تحذیر فرموده
 ٤»يحذِّركُم اله نَفْسه واله رووف بِالْعبادِ«ایشان ضایع نشود. 

 عنقا شکار کس نشود دام بازچني
 

 

 بدست است دام رادهمیشه با کانجا
 

 لراً ضحب عنک ففَدَع وابِحیه الس 
قول عتَجب عن الإنّ اله تعالٰى اح«و هم فرمود: » ما عرفْناک حق معرِفَتک.«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و حضرت سید بشر

 »حافظ« »طلُبونَه کما تطلُبونَه أنتم.یکما احتَجب عن األبصارِ و إنّ المال األعلٰى 
 در ره عشق نشد کس بیقني محرم راز

 

 

 هر کسی بر حسب فهم گمانی دارد
 

ه و ال تفکَّروا تفکَّروا فی الخلق ال«، آن حضرت فرمود: نددکر و ابن عباس گوید: جمعی فکر در ذات خدا می
 »حافظ« »، فإنّکم لن تَقدِروا قدره.فی اله

 من گدا و تمنّای وصل او هیهات
 دل صنوبریم همچو بید لرزانست

 

 

 مگر بخواب ببینم خیال منظر دوست
 زحسرت قدوباالی چون صنوبر دوست

 

، این را ملسو هيلع هللا ىلصو امريالمؤمنني علی » إدراک.العجز عن درکِ اإلدراکِ «گفته:  اله عنه رضی ،و امريالمؤمنني ابوبکر
 »شارح«  شاءاله تعالٰى. ای تضمني فرموده و در حرف کاف خواهد آمد إن در قطعه

 ز اسالم اطراف فرنگ آوردن
 از باده رخ شیخ برنگ آوردن

 

 

 آئینۀ چني زسوی زنگ آوردن
 بتوان نتوان ترا بچنگ آوردن

 

 .١١الشّورٰى:  - ١
 .١٠٣األنعام:  - ٢
 .١١٠طه:  - ٣
 .٣٠آل عمران:  - ٤

                                                 



  

۳۸ 

موسٰى به ذکر صفات اشعار کرد  ١»ما رب الْعالَمني«کرد و با موسٰى گفت: و چون فرعون از کُنه ذات حق سؤال 
به آنکه دانسنت کنه او محال است و فرعون از جهل یا برای مصلحت او را به جنون نسبت کرد. پس موسٰى 

 ٢»ان كُنتُم تَعقلُونَ«تر بیان فرمود و گفت  صفات روشن
َرت فیک خذْ بِیدِ یـیقد تَح 

 

 

 یا دلیال لمن تَحیـر فیکا
 

 »شارح«
 ذاتی که نگنجد بخیال من و تو
 ای دل چه همیشه گرد کُنهش گردی

 

 

 شد فهم صفات او کمال من و تو
 ترسم که بسوزد پر و بال من و تو

 

 »ابن فارض«
 و ما احتَرت حتَّی اختَرت حبیک مذهباً 

 

 

یتکُن فیک ح لَم تا لَوریرتیفَواح 
 

اما ادراک ذات متعاىل به اعتبار ظهور نور او در مجاىل ممکن است و یک قسم آن که ادراک اوست با ذهول 
إنّ اله تجلَّی لعباده من غري أن «، فرمود: هيلعاز آنکه مدرک عني حق است همه را هست. امريالمؤمنني علی 

که ادراک اوست با شعور به امر مذکور مخصوص  و قسم دگر» لهم.رأوه و أراءهم نفسه من غري أن یتجلٰى 
الدّین  شیخ محیی »لم أعبدْ رباً لم أره.، رأیتُه فعرفتُه فبعدتُه« فرمود: اله عنه رضیحضرت مرتضٰى خواص است. 

هو  ، فهو الظّاهر فی کل مفهوم وهوراً خاصاًظأنّ للحق فی کل خلق «الحکم گوید:  در فص نوحی از فصوص
فهم عن کل الباطن، ّتُه. إصورتُه و هوی من قال: أنّ العالَم سی سال است که من «شیخ ابویزید گفت:  »عن فهم

 »شارح« »گویم. ه با ایشان سخن میکپندارند  با غري خدا سخن نگفتم و مردم
 کند هر نفسی آن حسن که جلوه می

 هم ظاهر شود که آنچه می طُرفهوین 
 

 

 مال او نهانست بسیاوصاف ک
 بگویم بکسی صد فتنه شود اگر

 

، اما و امام الحرمني و حکما در استحاله موافق ، امام غزاىلمان گویند معرفت ذات ممکن استمتکلّ و
 اند. و شیخ ابوعلی گفته: صوفیه

 اعتصام الورٰى بمغفرتک
 علینا فإنّنا بشر تُب 

 

 

 عجز الواصفونَ صفتک
 ک ما عرفناک حقمعرفت 

 

ای و بواسطۀ تصور آن صورت هنوز در  ، به حقیقت نه او را مالحظه کردهاو را بهر صورت که مالحظه کنی ،آری
 »شارح« ای. پس پرده

 مطلق که بود ز هر صفت پاک
 زان رو که به عقل چون درآید

 کنی خیالش پس هر چه تو می
 

 

 هرگز نتوان نمود ادراک
 البته بصورتی برآید

 د ز مظاهر جمالشباش
 

افي اله شَكٌّ فَاطرِ «: ، تصدیق بوجود او در غایت ظهور استو هرچند که تصور کُنه ذات در غایت خفاست
ضراالاتِ واومد را گفتند:  و بعضی از محققان مثل امام راغب به بداهت آن قایل شده ٣»السی ما «اند. جنـَ

و ظاهر آن است که کمال ظهور سبب  »لقد أغنَی الصباح عن المصباح.«گفت: » الدّلیل علٰى إثباتِ الصانع؟
 »شارح« »، انعکس إىل ضدِّه.الشّیء إذا جاوزَ حدَّه«خفای اوست: 

 .٢٣الشّعراء:  - ١
 .٢٨الشّعراء:  - ٢
 .١٠ابراهیم:  - ٣

                                                 



  

۳۹ 

 
 آن یار که غري او مرا یاری نیست
 گر کنه حقیقتش خفائی دارد

 

 

 وزگلشن وصل او مرا خاری نیست
 در هستی ذات او خفا باری نیست

 

 فتح
نهد و  ذات معدوم از صحرای عدم محض و نفی صرف قدم به منزل شهود و موطن وجود نمی صوفیه گویند

هیچ چیز را گريد. ذات  ، آئینه موجود حقیقی هم زنگ عدم نمیپذیرد چنانچه معدوم محض رنگ وجود نمی
ل گردد و صورت او متبدّ، بلکه ، ذات او معدوم نشود، مثال اگر چوب را به آتش بسوزیختتوان سا معدوم نمی

الوجود  ، و ممکنالوجود ذاتی است که در جمیع احوال باقی و ثابت است واجببه هیئت خاکسرت ظهور کند. و 
و ایجاد حق  ١»ذَلكَ بِانَّ اله هو الْحق وانَّ ما يدْعونَ من دونه الْباطل«یابد.  صور و احوال که تبدل می

اله نُور السماواتِ «کنی: صور مختلفۀ متعدّده که مشاهده میه نور حقیقت مطلقۀ اوست ب عالم را ظهور
ضرْا٭٢»و »لَها ضرْي افو لَهاء امي السالَّذِي ف وشارح« ٣.»ه« 

 نوری که بذات خویش پیدا شده است
 گری کند جلوه در صورت حسن می

 

 

 ا شده استاز دیدن حسن خویش شید
 در کسوت عشق بی سر و پا شده است

 

التّصریف تحویل األصل الواحدِ إلٰى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ال «و چه مطابق مقصود این طایفه است: 
 »شارح« »تحصل إّ بها.

 مصدر به مثل هستی مطلق باشد
 چون هیچ مثال خاىل از مصدر نیست

 

 

باشد عالم همه اسم و فعل مشتق 
 پس هرچه درو نظر کنی حق باشد

 

و کما أنّ  تضی أن ال تخلو األرواح عن مادة قمشرب التحقیق األتم ی«مؤیدالدّین جنْدی در فصوص گوید: و 
 صالحة لتصورِ تلکالوجودِ عن المادة فکذلک الصور الروحیةُ ال بدَّلها من مادة  الصور الجسمیةَ ال تستغنی فی

 »حقائق و جوهر الجواهرِ و هویةُ الکل و أصلُها و هیواله الحاملةُ لصورِ وجوبِها و إمکانها.الصورِ وهی حقیقةُ ال
 »شارح«

 هستی که درو ظهور آیات حق است
 در ظاهر او مبني که معروض فناست

 

 

 در دیده اهل کشف مرآت حق است
 نگر که آن ذات حق است باطن او در

 

ه علٰى ما هو ف، فما عرفَه و ال عرمن عرف شیئاً من العالَم أو عرفه عریاً عن الحق«در شرح فصوص گوید: و هم 
 »، فما عرفه و ال عرفه.و کذالک بالعکس من عرف الحق أو عرفه فی زعمه بریاً عن العالم و عریاً عنه ؛علیه

 »شارح«
 تا باغ دلم ز فیض حق گلشن شد

 روز که خورشید رخش جلوه نمودآن 
 

 

 روی او روشن شد ماهیت ماه
 اعیان جهان تمام چون روزن شد

 

الحقیقة و استکموا معارجهم ترقَّی العارفونَ من حضیض المجازِ ألٰى ذروة «األنوار گوید:  و امام غزاىل در مشکاة
، ال أنّه یصري هالکاً فی وقتٍ إّ وجههو أنّ کل شیء هالک  الوجودِ إّ اله فرأوا بالمشاهدة العیانیة أنّه لیس فی

اند که ضمري  قان فرمودهو بعضی از محقّ» ، بل هو هالک أزال و أبداً و ال یتصور أّ کذالک.من األوقات

 .٣٠لقمان:  - ١
 .٣۵النّور:  - ٢
 .٨۴الزخرف:  - ٣

                                                 



  

٤۰ 

، و وجه ستحقیقت ا» وجه«است و مراد از » شیء«راجع به  ١»كُل شَيء هالكٌ اَّ وجهه«در  »وجهه«
، نه از اثر بر چه این طایفه استدالل از مؤثّر بر اثر کنند ؛مناسب آنکه ملحوظ اول عرفا از هر شیء حقیقت اوست

ما رأیت إَ و رأیت «، فرمود: اله عنه رضی و لهذا صدّیق ٢»اولَم يكْفِ بِربكَ انَّه علَى كُل شَيء شَهِيدٌ « مؤثّر.
او عبارت از زوال تعین  و سواد به همني معنی است »الدّارین  الفقُر سواد الوجه فی«در » وجه«و  »ه.اله قبلَ
 است. 

 »شارح«
 حدّ که نمود از نقطه چه حرفهای بی

 انگشت ز حرف غري گر برداری
 

 

 وین طُرفه که غري نقطه را نیست وجود
 یک نقطه شود مرکز پرگار شهود

 

صل به هم در واقعه دید و هر سه بدور متّ  ،اله عنه رضی، با عمر فاروق، ملسو هيلع هللا ىلصرا  درویشی حضرت مصطفٰى
توان کرد. و آن رنگ به تدریج میل به  نشسته بودند و جسد آن حضرت از نور بود به رنگی که تعبري از آن نمی

که آن حضرت  ، و همنيکرد ش سؤاىل میی، آن دروشد که از نظر غایب شود ، و چون نزدیک میکرد رنگی می بی
من حقیقت «، عمر با آن درویش گفت: ننيمامريالمؤفرمود. ناگاه  ، به رنگ اول عود میشد به سخن مشغول می

، حقیقت او دانی اگر حقیقت همه چیز می«آن حضرت فرمود:  »دانم. ، اّ حقیقت تو که نمیدانم همه چیز می
 »شارح» «برای آنکه حقیقت جمیع اشیا واحد است. ؛دانی هم می

 در مذهب من چو سایه و نور یکیست
   آنجا که مقام پاکبازان باشد

 

 خاک ره فقر و تاج فغفور یکیست
 دانم بیقني که دار و منصور یکیست

 

 فتح
ما يكُونُ من «فرماید:  می که شنوی نور خدا نیست نمی صوفیه گویند: هیچ چیز از حق جدا نیست و هیچ بی

َّا ثَةََى ثونَّجمهابِعر وه «فرماید:  و می ٣»ثَةثَال ثثَال هنَّ القَالُواْ ا الَّذِين احاطۀ ذاتی به جمیع  ٤»لَّقَدْ كَفَر
اَ انَّهم في مرية من «کارد. ارواح و اشباح دارد و در زمني استعداد هر موجود به ذات خود تخم هستی می

َا هِمبيطٌ لِّقَاء رحم ءشَي بِكُل نَّهشارح«٥»ا« 
 صفات هر کرا باشد اسري در ذات و

 در مشرب او یکی شود باده و آب
 

 

 هرگز نبود در نظرش صورت غري
 در مذهب او یکی بود مسجد و دیر

 

»يملع عاسو هنَّ الا هال هجو لُّواْ فَثَما تُونَمي٭٦ا نيا كُمعم وه ا كُنتُم٭  ٧م لبح نم هلَيا بقْرا ننَحو
 »عمت فلَم تُطْعمنی.طمرضت فلُم تَعدْنی واستَ« »٩ونَحن اقْرب الَيه منكُم٭  ٨الْورِيدِ

 نا شتّٰى و حسنُک واحدٌعباراتُ
 

 

 ريشی إلٰى ذاک الجمال و کل 
 

 .٨٨القصص:  - ١
 .۵٣فصلت:  - ٢
 .٧ة: المجادل - ٣
 .٧٣المائده:  - ٤
 .۵۴فصلت:  - ٥
 .١١۵البقرة:  - ٦
 .۴الحدید:  - ٧
 .١۶ق:  - ٨
 .٨۵الواقعة:  - ٩

                                                 



  

٤۱ 

 »شیخ محمود شبسرتی«
 گردن جانتدست او طوق 

 بتو نزدیکرت ز حبل ورید
 بگرد هر سر کویگردی چند 

 شیب و باال و پیش و پس منگر
 نردبان پایۀ سراچۀ غیب

 

 

 سر برآورده از گریبانت
 تو در افتاده در ظالل بعید
 دردخود را دوا هم از خود جوی
 درکش اندر زه گریبان سر

 زه جیب هست از دامن تو تا
 

»ا كُمنفُسي افونَورصتُب ََه» «١فنَفْس فرن عه.مرب فرشیخ محمود شبسرتی«» ، فقد ع« 
 عاشقی دید از دل پرتاب
 دامنش را گرفت آن غمخور
 چون درآمد زخواب خوش درویش

 

 

 حضرت حق  تعاىل اندر خواب
 که ندارم من از تو دست دگر

 کم گرفته دامن خویشحدید م
 

ره که نبیترمذی روایت کند از ابوهیفرمود: ملسو هيلع هللا ىلصر ،» دٍ بیدِه لو أنّکم دلَّیتم بحبل إلَی األرضوالذّی نفُس محم
 ٢»هو اْول واْخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُل شَيء عليم« پس خواند: ».، لهبط علی الهالسفلٰى

 »مثنوی«
 گفت پیغمرب که معراج مرا

 آن او بشیبآن من بر چرخ و 
 باال و پستی رفنت است قرب نی

 

 

 نیست بر معراج یونس اجتبا
 زآنکه قرب حق برونست از حسیب

 است قرب حق ازحبس هستی رسنت
 

، چیست  معنی دیدم گفتم: یا رسول الهملسو هيلع هللا ىلص ، غایب شدم و حضرت رسول را«الکربی گوید:  حضرت نجم
وكَانَ بِالْمومنني «پس گفتم: چیست معنی رحیم؟ فرمود:  ٣.»علَى الْعرش استَوى«رحمن؟ گفت: الّذی

، حجاب هستی موهوم است که تو بخود نسبت ست و نه زمنيا حجاب میان تو و حق نه آسمان ٤»رحيما
 کنی. می

 »شارح«
 ای دل چه بهرزه گرد مردم گردی
 چیزی ز تو کم نیست که آن را طلبی

 

 

 گردیتا روشن و پر صفا چو انجم 
 زنهار دران کوش که خود گم کردی

 

، کنت تُه، فإذا أحببال یزال العبدُ یتقرب إىل بالنَّوافل حتّٰى أحبه«، او باشد و بس تعالٰى و تقدَّس. اگر تو نباشی
نیستی به قدر  »صر و بی یبطش و بی یمشی و بی ینطق.، فبی یسمع و بی یبهسمعه و بصره ویدَه و رجلَه و لسانَ

سبحانَ ربی «گوئی و در سجود  می »سبحانَ ربی العظیم«بینی که در رکوع  نمی ؛ودش تو هستی حق ظاهر می
 »شارح«؟ »األعلٰى

 خواهم که شوم پاک و زهستی برهم
 ابروی حبیب را کنم قبلۀ خویش

 

 

 یابم ره معراج و ز پستی برهم
 باشد که ز عجب و خودپرسی برهم

 

 .٢١الذّاریات:  - ١
 .٣الحدید:  - ٢
 .۵طه:  - ٣
 .۴٣األحزاب:  - ٤

                                                 



  

٤۲ 

گذشت. امر کرد  ای رسید و اسب از آب نمی ، سوار بود و به رودخانه، رحمه الهدالدّین حمویحضرت شیخ سع
، از این وادی دید تا خود را می«که آب را تريه ساختند و به گل آلوده کردند و اسب در حال بگذشت. فرمود: 

 »شارح«» توانست کرد. عبور نمی
 از هستی خویش گر تو غافل نشوی

 ر تا بساحل نشویاز بحر ظهو
 

 

 هرگز بمراد خویش واصل نشوی
 در مذهب اهل عشق کامل نشوی

 

 فتح
سن خود را در آئینه مشاهده کندصوفیبنابراین وجودِ مطلق  ؛ه گویند جمیل آن زمان از جمال خود بهره یابد که ح

لّی کرده و حسن خود را از سماء اطالق و غیب هویت تنزل فرموده و در مرائی تعینات و مجاىل تشخصات تج
 های مختلف دیده و در هر آئینه به صورتی مناسب او نموده و به حسب تعدد مظاهر کثرت پیدا شده.  در آئینه

 صد هزار آئینه دارد شاهد مقصود من
 

 

 رو بهر آئینه کارد جان درو پیدا شود
 

»آدم یا ابنحبإنّی بحقّی لک م ،بحىل م حافظ« »اً.، فبحقّی علیک کُن« 
 سایۀ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

 

 

 مابه او محتاج بودیم او بما مشتاق بود
 

، جنَید که حدیث و چون تعین امری اعتباری است و ظهور او بواسطۀ نوری است که در مراتب ساری است
» معه شیء ولم یکُن هاین ضمیمه در حدیث مندرج است و و گویا » اآلنَ أیضاً کذلک.: «، فرمودشنید »کان ال
 »حافظ« است. ٢»كَانَ اله غَفُورا رحيما«و  ١»كَانَ اله عليما حكيما«در او از قبیل » کانَ اله«

 آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
 دلم از صومعه و صحبت شیخ است ملول

 

 

 ها بسی محرم اسرار کجاست نکته
 نۀ خمار کجاستیار ترسا بچه و خا

 

گویند حیات ما از آب است  شنویم و می چند گاه است که ما حکایت آب می«وقتی ماهیان جمع شدند و گفتند: 
پیش او رویم «، گفتند بعضی شنیده بودند که فالن دریا ماهیی است دانا و آب را دیده »و هرگز آب را ندیدیم.

شما چیزی غري آب به من نمائید تا من آب را به «، گفت: سیدندچون به او رسیدند و پر »تا آب را بما نماید.
 »حافظ« »شما نمایم.

 کرد سالها دل طلب جام جم از ما می
 گوهری راکه بورد صدف در همه عمر
 بیدىل در همه احوال خدا با وی بود

 

 

 کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می
 کرد طلب از گم شدگان لب دریا می

 کرد و از دور خدا را میدیدش  او نمی
 

 ٭٭٭
 العني  أأنت أم أنا هذا العني فی

 

 

نحاشای حاشای عن إثباتِ أثنَی 
 

 »شارح«
 ای مرغ دلت گشته مقید بقفس
 گر هستی خویشنت حجابت نشود

 

 

 کامل نشوی تا نکنی ترک هوس
 دایم نظرت بذات حق باشد و بس

 

 دت ذات و کمال صفات او قادح نیست.یات متکثّره در وحو ظهورات متنوعه و تجلّ
 و ما الوجه إّ واحدٌ غري أنّه

 

 

 أذا أنت عدَّدت المرایا تعدَّدا
 

 .١٧النّساء:  - ١
 . ٩۶النّساء:  - ٢

                                                 



  

٤۳ 

، هرجا به ن تابدهای متلو شود و اگر بر شیشه ثر نمیافتد در حدّ ذات خود منقسم و متکّ پرتو آفتاب که بر زمني می
، چنانچه اگر بر پیدا نشود، هیچ نقص درو افتد ١ر قاذوراتنماید و در نفس امر از لون مرب است و اگر ب رنگی

، خواه کامل و خواه خارجی، خواه ذهنی و جمیع صور مظاهر نور حقّند، هیچ شرف او زیاده مگردد. و لعل افتد
 خواه ناقص.

ملسو هيلع هللا ىلص قال النّبی ،»نکَرةم فی صورة للخلق القیامة یتجلَّی یوم إنّ الحقأنا رب :فیقولون: نعوذُ کم األعلٰى، فیقول ، 
أنّ الحق یتجلَّی یوم القیامة بصورة «و قال أیضاً:  »، فیسجدون له.، فیتجلَّٰى لهم فی صورة عقائدهمباله منک

 »حافظ» «یتحول بصورة الکمال فیقبِلونَها. ، ثم النُّقصان فینکرونَها
 در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

 

 

 که هست پرتو روی حبیب هستهر جا 
 

، ، فیفوتک خري کثريأیاک أن تتقید بعقْدٍ مخصوص و تکفر بما سواه«فرماید:  بنابراین شیخ در فص هودی می
ک هیولٰى سائرِ المفی نفس باألمرِ علٰى ما هو علیه. فکُن فإنّ ، داتِ کلَّهاعتقَبل یفوتک العلم تبارک و تعالٰى اإلله ،

ه عقدٌ دونّ عقدٍ أوسعو أن یحصر و أعظم :فإنّه یقول ،»هال هجو لُّواْ فَثَما تُونَميو  ٢»فَا و ما ذکر أیناً من أین
 تشغلَهم العوارض فی الحیاة الدّنیا عن بهذا قلوب العارفني لئّ به ، و وجه الشَّیء حقیقتُه. فنذَکَر أنّ ثمةَ وجه اله

، فقد یقبض فی وقتِ غفلة فال یستوی مع من یقبض قبض یدری العبدُ فی أی نَفَس یفإنّه ال ؛ارِ مثل هذااستحض
 »حافظ« ».علٰى حضورٍ

 ومستی همه بر خاتمت استحکم مستوری 
 گروی آخر عمر از می و معشوق بگري

 

 

 کس ندانست که آخر بچه حالت برود
 حیف اوقات که یکسر ببطالت برود

 

 فتح
الرحمن علَى «به هه متمسکند مان به تشبیه. و مشبلّ مان به تنزیه حق قایلند و بعضی متکلّ حکما و اکثر متک

يا « ٦»لتُصنَع علَى عيني«و  ٥»يدُ اله فَوق ايدِيهِم«و ٤»اينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اله«و  ٣»الْعرش استَوى
حهنبِ الي جف طتا فَرتَى علَى مرو  ٧»س»هينمبِي اتطْوِيم اتماوه «و  ٨»السقدم ارالجب حتّٰى یضع

» وضع کفَّه بني کتفی وضحک حتّٰى بدَت نَواجذُه«و » قلب المؤمن بني إصبعني من أصابع الرحمن«و » النَّار فی
لیلة البدرِ ال تُضامون فی  أنّکم سرتونَ ربکم کما ترونَ القمر فی«و  ٩»٭ الَى ربها نَاظرةٌ ذٍ نَّاضرةٌوجوه يومئ«و

 ».رأیت ربی فی صورة شاب أمرد قَطَط«و » رأیت فی أحسن صورة«و » رؤیته
و منَّزهه صورت » نورانی أراه.«فرمود: » بک؟، هل رأیت ریا رسول اله«منقول است که ابوذر غفاری گفت: و 

، و مشبهه آن را به فتح همزه به معنی من این» أنّٰى«و » نور«سازند:  را در لفظ دو کلمه می» نورانی«رقمیه 
 ».روحانی«، مثل دارند یک کلمه می

 .پلیدیها ونجاستها، ناپاکیها - ۱
 .١١۵البقرة:  - ٢
 .۵طه:  - ٣
 .١١۵البقرة:  - ٤
 .١٠الفتح:  - ٥
 .٣٩طه:  - ٦
 .۵۶الزمر: - ٧
 .۶٧الزمر:  - ٨
 .٢٣-٢٢القیامة:  - ٩

                                                 



  

٤٤ 

سما و صفات موصوف است بهر دو. و صوفیه گویند حق به حسب ذات منزه است از تنزیه و تشبیه و در مراتب ا
 دات.داند که تنزیه تشبیه است به مجر گریزد نمی و کسی که از تشبیه به تنزیه می

 »عربی الدّین ابن محیی«
 قُلت بالتّنزیه کنت مقیدافإن 

 و إن قُلت باألمرین کنت مسدَّدا
 

 

 شبیه کنت محدَّداو إن قُلت بالتّ
 لمعارف سیداو کُنت إماماً فی ا

 

ن خدا که در آم گفت: بیزارم از می و صوفیی مناظره کردند. متکلّمتکلّ «، گوید: ، قدس سرهضرت سید شریفح
حاضران مجلس جزم  سگ و گربه ظهور کند. و صوفی گفت: بیزارم از آن خدا که در سگ و گربه ظهور نکند.

اد کرده که سگ و گربه م اعتقتوجیه کرد به آنکه متکلّ کردند که یکی از این دو کافر شد. و کاملی سخن ایشان را
؛پس مقصود او بیزاری است از خدای ناقص، ند و مالبسه و مخالصه با ایشان نقصان تام استتدر غایت خسی 

، و صوفی اعتقاد کرده که در مالبسه و مخالصۀ سگ و گربه هیچ نقصان نیست و اگر حق در ایشان ظهور نکند
، پس باشد ، پس مقصود او نیز بیزاری است از خدای ناقص و شک نیست که ناقصشدفیض او ناقص با

، پس بیزاری است ایشان از مقصود او نیز بیزاری است از خدای ناقص و شک نیست که ناقص خدائی را نشاید
 »خدا نباشد و کفر هیچیک الزم نیاید.

 و زنهار که از لفظ ظهور و امثال آن که صوفیه گویند توهچنانچه بعضی اد قایلندم نکنی که ایشان به حلول یا اتح ،
هیچ لفظ  تابد. آید و اشارت بر نمی ، به عبارت در نمیایشان بسیار دقیق استاند. مقصود  ناقصان پنداشته

زیاده و نقصان کند. هرچه در این مسأله گویند اگر از وجهی تقریب ذهن  توان یافت که ادای مراد ایشان بی نمی
 ، از وجهی دگر تبعید است.به مقصوداست 

 عةست جن نَسیطَ مو أنّ قمصیاً خ 
 

 

قاصر یهعالرفاً عن مح شرینو ع 
 

و این را دو محمل است: یکی آنکه گفنت آن به ظاهر شریعت راست  ؛توان گفت عرفا گویند اسرار حقیقت نمی
بر تقدیر اول » أفشاء سر الربوبیة کفر«در » کفر«و کند.  ادای آن وفا نمیه نیست و یکی دگر آنکه عبارت ب

ت گویند سبب یعنی هر عبارت که برای فاش کردن سر ربوبی ؛مقابل اسالم است و بر تقدیر ثانی مقابل اظهار
 خفا شود.

ذرات ال ذرةَ من «فرماید:  می ١»واذَا سالَكَ عبادِي عنِّي فَانِّي قَرِيب«الدّین نیشابوری در تفسري  ا نظامو موالن
ال بمعنی  ، ال بمجردِ العلم فقط والعالم إّ و نور األنوارِ محیطٌ بها قاهر علیها قریب منها أقرب من وجودِها ألیها

واإلیجادِ فقطالص عنه غري الخیالنع المقال ال یکشف بل بضربٍ آخر ،عن بعض مع أنّ التّعبري ، ذلک یوجِب 
ال.شُنْعةَ الجه 

 تزمإرقیبالر ذارلیه ح 
    إذا ما تالشَیت فی نورِه

 

 بیبِ حبیب حسر ال وکتمانُ 
 عبدی فإنّی قریب عٱد یقول 

 

گفت:  ین عبدالرزاق کاشی را دیدم که منکر حلول و اتحاد بود و میالدّ موالنا کمال«قاضی عضدالدّین گوید: 
 »الدّار غريه دیار و هذا العذر أشدُّ من الجرم. گوئیم: لیس فی یتند و ما میاین دو مشعر  بغري

 فتح
ال مرتبۀ  ، و به شرطبه شرط احدیت جمع و هویت ساریه در جمیع موجودات استال صوفیه گویند وجود 

احدیت. و اطالق  جمیع اسما و صفات مرتبۀ الوهیت و مرتبۀ وو به شرط  ،احدیت و برزخ الربازخ و عما

 .١٨۶البقرة:  - ۱
                                                 



  

أین کان ربنا قبل « ،پرسیدملسو هيلع هللا ىلص  بر مرتبۀ احدیت موافق حدیث است. ترمذی گوید: ابورزین عقیلی از نبی» عما«
ر رقیق ابو عما » کان فی عماء ما فوقَه هواء و ما تحتَه هواء و خلَق عرشَه علّی الماء.«فرمود: » أن یخلق خلقَه؟

 تنبیه فرمود که مراد ابر معنوی است. الزم ، به نفیس را هوای فوق و تحت الزم استاست و چون ابر محسو
، و از ایشان به طریق رمز اند و قایلند به سریان نور حق در مراتب وجود موافق صوفیهو قدمای حکما در مسأله 

، و از حرکت سطح ، و از حرکت خطّ سطحنقطه پیدا شد و از حرکت نقطه خطّ منقول است که از تحیز وحدت 
 »حافظ«جسم. 

 خوریم ما می ببانگ چنگ نه امروز می
 کشیم ما باده زیر خرقه نه امروز می

 

 

 بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید
 صد بار پري میکده این ماجرا شنید

 

ه مثل ما یبجل الکبري العارف هشٌّ بشٌّ بسام یبجل الصغري من تواضع «و ابوعلی در نمط تاسع از اشارات گفته: 
ما ینشطُ من الّنبیه مثل و ینشطُ من الخاملشیء و بکل ال یهشُّ و هو فرحانٌ بالحق فإنّه یرٰى فیه  ؛، و کیف

.شیخ محمود شبسرتی« »الحق« 
 دىل کز معرفت نور و صفا دید

 

 

 بهر چیزی که دید اول خدا دید
 

کل مفهوم «فرماید:  ی شرح تجدید تحقیق سخن ایشان کرده می، قدس سره در حواشو حضرت سید شریف
فیها  ، فإنّه ما لم ینضم إلیه الوجود بوجه من الوجوه فی نفس األمرِ لم یکن موجوداً ، کاإلنسان مثالمغائرٍ للوجودِ

مفهوم مغائر للوجود فهو  فکل ، لم یمکن له الحکم بکونه موجوداً قطعاً و مالم یالحظ العقل انضمام الوجود ألیه
 ه موجوداً فی نفسفی کوناألمر محتاج ما هو محتاج و کل ه موجوداً ألٰى غريِه  ألٰى غريه الّذی هو الوجودفی کون

؛فهو ممکن  إأذا ال معنٰى  للممکن ما یحتاج ّ هوجود و لو کان ذلک الغري ه موجوداً إلٰى غريهفی کون فکل ،
 للوجود بواجب و مفهوم بواجبٍ فال شیء من المفهوماتِ المغائرة من الممکن و ال شیء مغائر للوجودِ ممکن

قد ثبت بالربهان أنّ الواجب موجود فهو ال یکونُ أّ عني الواجبِ الّذی هو موجود بذاته ال بأمر مغائر لذاته. و 
، وجب أن یکونَ بذاته و یکون تعینُه بذاته ال بأمر زائد علٰى ذاتهلما وجب أن یکون الواجب جزئیاً حقیقّاً قائماً 

، بل هو فی حدِّ ذاته أذ هو عینُه فال یکونُ الوجود مفهوماً کلّیاً یمکن أن یکونَ له أفراد ؛الوجود أیضاً کذالک
ه عارضاً لغريِه فیکون الواجب هو ته منزه عن کوناجزئی حقیقی لیس فیه أمکانُ تعدُّدٍ و ال انقسام و قائم بذ

واالنضمام إلیه و علٰى هذا ال یتصور عروض الوجود للماهیاتِ  المعری عن التّقید بغريهالمطلق أی وجود ال
الوجودِ القائمالممکنة أنّ لها نسبةً مخصوصةً إىل حضرة ّها موجودةً إه ، فلیس معنٰى کونسبةُ علٰىو تلک النّ بذات 

 و أنحاء مختلفة شتّٰى وجوهعلٰى ماهی االطَّالع ها،ایتعذَّراً حقیقّاً. هذا  تجزئی و إن کان الوجود کلّی فالموجود
، و مما یؤید کونَ الوجود : و ال یعلمه إّ الراسخون فی العلم، قالملخص ما ذَکَره بعض المحقّقني من مشایخنا

ألنّ ما عداه یمتنع عن  ؛الوجود فی حدِّ ذاته ینافی العدم و هو أبعدُ المفهومات عن قبول العدمعني الواجب أنّ 
، فإن قلت ته ال ینافیه بواسطة غريهاقبول العدم لذاته بل بواسطة و ال شک أنّ الواجب هو الّذی ینافی العدم لذ

اجب و غري قابل للتجزی واالنقسام قد انبسط علٰى هیاکل ماذا تقول فیمن یری أن الوجود مع کونه عني الو
امتازت و تعدَّدت بتقیداتٍ و وإنّما الموجودات فظهر فیها فال یخلو عنه شیء من األشیاء بل هو حقیقتُها و عینُها 

ناک إّ حقیقة البحر تعیناتٍ اعتباریة و تمثّل ذلک بالبحرِ و ظهورِه فی صورِ األمواج المتکثِّرة مع أنّه لیس ه
، و کل میسر ، قلت هذا طور وراء طورِ العقل ال یتوصل إلیه إّ بالمشاهدات الکشفیة دونَ المناظرات العقلیةفقط

 »شارح« »لما خلق له.
 ای دل ز طریق عقل پا بريون نه

 

 وانگاه قدم بر قدم مجنون نه

٤٥ 



  

 خواهی که چو الله رنگ و بوئی یابی
 

 اغ چو من بر جگر پر خون نهصد د
 

 »حافظ«
 هر دم دل بعشق دهی خوش دمی بود

 بیار ما را زمنع عقل مرتسان و می
 

 

 در کار خري حاجت هیچ استخاره نیست
 کان شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست

 

وحدت به واسطۀ آنکه  ؛»وجود«بهرت است از تعبري به » وحدت«تعبري از مبدأ به  و صاحب مفاحص گوید:
قدّد علی همدانیاشمل از وجود است. و حضرت سی ،ین عراقی فرموده و شیخ فخرالدّ  »نقطه«ه تعبري به س سر

 ». عشق«به 
 وللنّاس فیما یعشَقون مذاهب.

 »حافظ«
 کند بلند ساقی بیا که عشق ندا می

 

 

 کان کس که گفت قصۀ ما هم زما شنید
 

 ٭٭٭
 تعالَی العشق عن فهم الرجال

 ما جل شیء عن خیال إذا 
 

 

 والوِصال قوعن وصفِ التّفر 
 والمثال عن اإلحاطة یجل 

 

 »شیخ محمود شبسرتی«
 این همه گفت و گوی توحیدست

 سخن وحدتست همچو سراب 
 راه توحید در قدم زدنست

 

 

 راه وحدت برتک و تجریدست
 از سراب ای پسر که شد سرياب
 قعر دریا چه جای دم زدنست

 

 د بجود واجب آنکه سالکان طریقت را به منزل مراد رساند و طالبان حقیقت را شراب وصال چشاند.امی
 »شارح«

 یا رب ز جهان روی دلم برگردان
 راهم بسرا پرده توحید نما

 

 

 حاىل که مرا هست نکوتر گردان
 تا چند بهر طرف دوم سرگردان

 

 

٤٦ 



  

٤۷ 

 فاتحۀ ثالثه

 در اسما و صفات
 

»اال هلووهعنَى فَادساء الْحمس« 
»هآئمسي ادُونَ فلْحي واْ الَّذِينذَرا و١»بِه 

 
 

 فتح
، و سخن در این اسم است که عني مسما است یا غري صوفیه گویند اسم ذات است با صفتی معین و تجلّی خاص

ني است و از وجهی غري. و اطالق اسم پندارند. و حق آن است که از وجهی ع تکلّمانم، چنانچه ، نه در لفظاو
اسم «چه اطالق او بر ذات یا به اعتبار امری عدمی است و او را  ؛بر صفت هم شایع است و اسم سه قسم است

اسم «به اعتبار امری وجودی است که تعقّل او بر تعقّل غري موقوف نیست و او را  ؛»قُدّوس«، مثل گویند» ذات
اسم  «ل غري است و او را ل او موقوف تعقّبه اعتبار امری وجودی است که تعقّیا  ؛»حی«، مثل گویند» صفت

و  ٢»قُل ادعواْ اله اوِ ادعواْ الرحمن«است. » رحمن«و » اله» «اسم جامع«و . »خالق«، مثل خوانند »فعل
خفا است و اطّالع بر آن  است. و اما اسم اعظم در غایت» باطن«و » ظاهر«و » آخر«و » اول«امهات اسما 

 موقوف کشف و صفا است.
االسم األعظم « الدّین در باب هفتاد و سوم از فتوحات در جواب امام محمد بن علی ترمذی گفته: شیخ محیی

فإنّه یفعل  ؛، قلت ال أدریالّذی ال مدمول له سوٰى عني الجمع و فیه الحی القیوم فال بدَّ. فإن قلت فهو اله
اهر من الظّ ، ولکناالسم ذلک ، بخالفق إذا کان صفةً للمتلفِّظ بهادخاصیه و هذه اللّفظة إنّما تفعل بالصبال

و در باب  »جب جمیع األسماء إنّما هو اإلنسانُ الکبري و هو الکامل.ورأس األسماء الّذی است مذهبِ التّرمذی أنّ
الخاص والعام أنّ ثم اسماً عاماً یسمی االسم األعظم و هو فی آیة معلوم عندَ «صد و هفتاد و هفتم فرموده: 

الکرسی و أول سورة آل عمران. و من األسماء ما هی حروف مرکّبةٌ و منها ما هی کلمات مرکّبة مثل الرحمن 
، م أنّ الحروف کالطّبائع والعقاقرياعلَکالرحمن وحده. و  ة، والّذی هو حروف مرکّببکـالرحیم هو اسم مرکّب کبعلَ

 »، کلُّها لها خواص به انفرادها و لها خواص به ترکیبها.بل کاألشیاء
تو اسم اصغر به من «فرمود: » اسم اعظم کدام است؟«و گویند شخصی از حضرت شیخ ابویزد بسطامی پرسید: 

و گویا » همۀ اسمای حق عظیمند.«آن شخص حريان شد. پس فرمود: » نمای که من اسم اعظم به تو نمایم.
 ست.ا ، بلکه خدا این اسم را از خلق پوشیده و اظهار آن منافی ادبغرض او نفی اسم اعظم نیست

 فتح

 .١٨٠األعراف:  - ١
 .١١٠اإلسراء:  - ٢

                                                 



  

٤۸ 

در تحت  ، مستور گرددصوفیه گویند هر زمان نوبت ظهور و سلطنت اسمی است و چون نوبت او منقضی شود
كُل «بعه که هر یک هزار سال است به آن مربوط است و اسمی که نوبت دولتش رسیده باشد و ادوار کواکب س

ني شَاف وه مودُّونَ«اشارت به آن است  ١»يا تَعمم نَةلْفِ سكَ كَابندَ را عمونَّ يا٢»و 
 »شارح«
 ای نور تو در کسوت عالم ظاهر
 علم تو شد از دانش خاتم پیدا

 

 

 اسمای تو در طینت آدم ظاهر
 و شد از بخشش حاتم ظاهرجود ت

 

 زه در علم حق دارند و ایشان را و اسمای الهیی باشد و خواه جزئی. و ، خواه کلّ گویند» اعیان ثابته«ه صور متمی
اسما و این ص واند از ذات حق به فیض اقدس ه در ازل فایض شدهر علمیآیند با  به عني میه ، پس صور علمی

و  ؛و اعیان ثابته نسبت به اسما ابدانند و نسبت به اعیان خارجیه ارواحس. مقدّجمیع توابع و لوازم به فیض 
واسطه به هر  ، بلکه فیض بی، لکن فیض منحصر در این نیستاند در ایصال فیض به اعیان خارجیه واسطه

الوجود  حقایق ممکنةو جمیع  ٣»ولكُل وِجهةٌ هو مولِّيها«که او را با حق هست.  رسد از وجه خاص موجود می
األمور «شوند:  در خارج موجودند و تحقّق افراد موقوف اوقات معینه است و هر یک در وقت خود موجود می

 ».مرهونةٌ بأوقاتها
و اما ممتنعات بعضی آنند که صور ایشان در علم حق متحقّق است و مظهر اسمی چندند که هرگز از خلوتخانۀ 

اللّهم إنّی أسألُک بکل اسم سمیت به نفسک أو أنزلتَه فی کتابِک ملسو هيلع هللا ىلص: «، ی سید بشرآیند و دعا خفا بريون نمی
» مفاتیح غیب«اشارت به این اسم است و ایشان را » أو علَّمتَه أحداً من عبادِک أو استأثرت به فی علم غَیبِک

، مثل شریک ایشان در علم حق نیست و بعضی آنند که صور ؛اند گویند و مبادی آن اسمااند که مبادی اعیان ثابته
، و احاطۀ حق به ایشان به اعتبار علم اوست به وهم و عقل که توهم و فرض آنچه وجود باری و اجتماع نقیضني

 کنند. ندارد می
هو اجتماع له صورةٌ فی العقل و ال یمکن أن یتصور شیء  ال یحصل المستحیل «و شیخ ابوعلی در شفا گوید: 

، ثم إنّما یکونٌ علٰى سبیل التّشبیه بأن یعقل بني السواد و الحالوة أمر هو االجتماع ، بل تصور المستحیلقیضنيلنّا
واد والبیاضالس هو یقال مثل هذا ال یمکن بني بأنّه ال یمکن یوجدَ مفهوم العقل النّفی بأن یحکم أو علٰى سبیل ،

 »اجتماع السوادِ والبیاض.
ی مکّ بشیخ ابوطال شأنی است که نه در آن شأن داشته و نه در آن الحق خواهد داشت. آن ت حق را در هرو ذا

و اسمای جالىل در هر آن » ال یتجلّٰى الحق فی صورة مرتني و ال فی صورة إلثنني.«در قوت القلوب فرموده: 
بل هم «سازند:  ن را متلبس بلباس وجود میکنند و اسمای جماىل در همان آن ایشا خلع وجود از موجودات می
فیض حق مانند آب  ٥»وتَرى الْجِبال تَحسبها جامدَةً وهي تَمر مر السحابِ ٤٭ في لَبس من خلْق جدِيدٍ

آب است که درِ آن ، هر جزو از اجزای نهر که تعیني کنی آبی که در او باشد غري روان است و موجودات مانند نهر
بینی که شعلۀ او هر نَفَس هوا  را نمیسابق آنجا بوده و غري آبی است که در آن الحق آنجا خواهد بود. چراغ 

 یابد و تو پنداری که شعله به یک حال باقی و ثابت است. شود و شعلۀ تازه به مدد فتیله و روغن وجود می می

 .٢٩الرحمن:  - ١
 .۴٧الحج:  - ٢
 .١۴٨البقره:  - ٣
 .١۵ق:  - ٤
 .٨٨النّمل:  - ٥

                                                 



  

٤۹ 

 »شارح«
 هر جام که لطف ایزدش بر هم بست
 این لبس وجود و خلع دانی که چراست

 

 

 در آن وجود یابد از قهر شکست
 از بهر ظهور او بران وجه که هست

 

و حاضر کردن تخت بلقیس نزد سلیمان به آن بود که او در سبا بنابر خلع مذکور معدوم شد و در همان آن به 
و نظام از متکلّمان در این مسأله موافق  همت آصف که از کُمل اولیای آن زمان بود نزد سلیمان موجود گشت.

شود. د می، می گوید: جسم مرکب از اعراض است و وجود اعراض در هر آن متجدّه استصوفی 
 فتح

صوفی معلوم نیست ه گویند چنانچه کُنْه ذات حق،  ۀ صفات بر  ؛صفات او هم معلوم نیستکُنْهلیکن چون اشع
که انسان را نیست در فهم آن قاصر  ، و وجوب وجودتوان به میتدٌّ وجه مع ادراک آن به، ت انسان تابیدهماهی

است و » کالم«و » بصر«و» سمع«و » قدرت«و » ارادت«و » علم«و » حیات«هات صفات است. و ام
اند. و امام  آورده »مقسط«و  »جواد«و  »بصري«و  »سمیع«، و بعضی بجای گویند» ائمۀ سبعه«ایشان را 

به آن است  رو در اول و در اول نظ» معال«الدّین عبدالرزاق  است و نزد موالنا کمال» حی«معی االئمه نزد ج
 که حیات شرط علم است و در ثانی به آنکه علم اشرف از حیات است.

حق آنچه مرتتّب  د ذاتشود بر مجر  ب می، یعنی مرتتّو صفات حق عني ذات است به اتفاق صوفیه و حکما
اشیا بر تو و تا صفت علم که مبدأ  ، مثال ذات تو کافی نیست در انکشافممکن با صفت شود بر ذات می

ذات خدا که او در انکشاف اشیا محتاج ، به خالف ، انکشاف حاصل نشودانکشاف است به تو قایم نباشد
پس ذات و  ؛ت، بلکه ذات او مبدأ انکشاف است و به این اعتبار عني علم اسنیست به صفتی که قایم باشد به او

حدند در حقیقت و متغایرند در مفهوم. و مرجع این سخن نفی صفات است با حصول نتایج و ثمرات صفات متّ 
و » کمال التَّوحید نفی الصفاتِ عنه«فرموده: هيلع آن از ذات تنها. و اشارت به این است آنچه حضرت مرتضٰى 

چه مراد از  ؛م استه بر این تقدیر نتوان گفت خدا عالهم نکنی کو تو». کمال اإلخالص«یات: افی بعض الرو
این  و در ؛، خواه مبدأ انکشاف ذات باشد یا صفتی زاید بر ذاتو منکشف باشدا م ذاتی است که اشیا برعال

توان  ، و میتوان گفت غري ذات است به اعتبار مفهوم ، میتوان گفت خدا عني ذات است مسلک چنانچه می
 ت است و نه غري ذات.گفت که نه عني ذا

تعالٰى به ذات او عني ذات است و علم او به عالم صور  علم حق  و شیخ داود قیصری در شرح فصوص گوید:
و اگر  ١»َ يعزب عنْه مثْقَال ذَرة في السماواتِ وَ في اْرض«ی و خواه جزئی: ، خواه کلّ اشیا است در او

چه اشیا عني حقّ ؛، محذور نیستره باشدامور متکثّ ذات محلد ند به اعتبار وجود و حقیقت و غريند به اعتبار تقی
نو تعیپس در حقیقت حال ،  نیست و محلبلکه یک چیز به صورت حالی ،ت ظهور کرده و ت و به صورت محلی

ین واجه نصريالدّاست عبارت از این علم محیط است و آنچه خا حريت علما و حکم که محل» مرنفس األ«
؛، هم راست استعقل فعال است ۀطوسی گفته که نفس األمر صور علمی ۀچه صور علمی او صور علمی ه حق 

 است و ماهیو اگر گوئی عني اسما است ۀات و حقایق صور کلی .هم راست باشد. و شیخ اشیا است در علم حق ،
ین در حکمت اشراق تصریح کرده است و شیخ شهاب الدّ ابوعلی نیز بر آن است که علم خدا به عالم حصوىل 

، گفت: التّعقُّل ارسطو را به خواب دیدم و از حقیقت علم پرسیدم«گوید:  که حضوری است. و در تلویحات می

 .٣سباء:  - ۱
                                                 



  

ت. و بعضی دفع اشکال به آن امو این مشکل است در علم به معدو »اتِ المجردة عن المادة.حضور الشّیء للذّ
 د که معدومات در عقول عالیه مرتسمند و عقول عالیه نزد حق حاضر.نا کرده

 فتح
ی و ابوالربکات بغدادی ات بر وجه کلّ ات و به جزئی گویند خدا عالم است به کلی  مشهور آن است که حکما می

انی گوید: مراد قُدما آن است که علم حق زم حاکمات میین رازی در ممخالف ایشان است و موالنا قطب الدّ
نیست و در حق  بلکه امتداد زمان با حوادث که مقارن اجزای اوست توان کرد ر نمیاو ماضی و مستقبل تصو ،

 ؛چون خواهی که این معنی را نیک دریابیاند. و  به یک دفعه نزد او حاضر است و همه نسبت به او متساوی
، هر دم رنگی تحرک او را مشاهده کنداگر موری م ؛را ریسمانی فرض کن که هر جزو او به رنگی باشد زمان

 ، همه را به یک نظر توانی دید.ظاهر شود و رنگی غایب گردد و اگر تو مشاهده کنی
العاقل کما الیحتاج فی إدراک ذاته إلٰى صورة غري صورة ذاته الّتی بها «ق طوسی در شرح اشارات گوید: و محقّ
. ذلک الصادر الّتی بها هو هوذاته إلٰى صورة غري صورة ل ذاته عن ، فال یحتاج أیضاً فی إدراکِ ما یصدر هو هو
 هاواعتربرها و تستحضرتتصو شیئاً بصورة ک أنک تعقلبل ، فهی صادرةٌ عنک ال به انفرادِک مطلقاًمن نفس ،

، کذلک بها ء ی، بل کما تعقل ذلک الشّ و مع ذلک فأنت ال تعقل تلک الصورةَ بغريها ؛بمشارکة ما من غريک
ما یتضاعف اعتباراتک المتعلّقة بذاتک و بتلک ، بل رب تعقلُها أیضاً بنفسها من غريِ أن یتضاعف الصور فیک

، فما ظنُّک بحال ة فقط علٰى سبیل التّرکَّبِ. و إذا کان حالک مع یصدر عنک بمشارکة غريک هذه الحالالصور
مداخلة غريِه فیه؟ و ال تظنَّن أنّ کونَک محّ لتلک الصورة شرطٌ فی  العاقل مع ما یصدر عنه لذاته من غريِ 

، بل إنّما یکون کونُک محّ لتلک الصورة شرطاً فی ، فإنّک تعقل ذاتَک مع أنَک لست بمحل لهاتعقُّلک إیاها
ورةُ لک بوجه آخر غري الحلول حصلَت تلک الصحصول تلک الصورة لک الذی هو شرطٌ فی تعقُّلک إیاها. فإن 

معلوم أنّ حصول الشّیء لفاعله فی کونه حصوال لغريِه لیس دونَ ، حصل التّعقُّل من غريِ حلول فیک. و فیک
، عاقل إیاها من فإذن المعلومات الذّاتیه للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غري أن تحل فیه ؛حصول الشّیء لقابله

ذاته و بني  ، فأقول قد علمت أنّ األول عاقل لذاته من غريِ تغایرٍ بني تقدَّم هذایکونَ هی حالَّةً فیه. فإذا غري أن 
حکمت  فإذا ؛ه األوللو حکمت بأن عقلَه لذاته علَّةٌ لعقله لمعلو عقله لذاته فی الوجود إّ فی اعتبار المعتربین

ني ایضاً أعنی ل، فاحکم بکون المعلوشیئاً واحداً فی الوجود من غري تغایراته و عقله لذ ، أعنی ذاتهبکون العلَّتني
لألول و متقرراً  المعلول األول و عقل األول له شیئاً واحداً فی الوجود من غري تغایر یقتضی کون أحدهما مبایناً

فإذن وجود  ؛ني کذلکلَفی المعلو ه، فاحکم بکونمحضاً   فیه. و کما حکمت بکون التغایر فی العلَّتني اعتباریاً
صورة مستأنفة تجل ذات األول تعالٰى عن ذلک.  اه من غري احتیاج إلٰىل إیاألو المعلول األول هو نفس تعقل

ثم لما کانت الجواهر العقلیة تعقل ما لیس بمعلوماتٍ لها بحصول صورٍ فیها وهی تعقل األول الواجب وال 
 إال و هو  موجود ل  معلولة، کانت جمیع صور الموجودات الکلّالواجبلألوة علٰى ما علیه الوجود  یو الجزئی

، بل بأعیان تلک الجواهر ، ال بصور غريهاحاصلةً فیها و األول الواجب یعقل تلک الجواهر مع تلک الصور
  » ة.فإذن ال یعزب عن علمه مثقال ذر ؛والصور و کذالک الوجود علٰى ما هو علیه

فعل خري الزم ذلت ، نکند. اما اگر خواهد کند و اگر نخواهد ؛و فعل حق نزد حکما بر وفق ارادت اوست
ق است و مقدم حقّ، چنانچه علم و سایر صفات کمال الزم ذات است و مقدم شرطیۀ اولٰى واجب التّاوست
ن «کنند.  عتبار می، و اطالق ایجاب بر ذات خدا به این اقحقّۀ ثانیه ممتنع التّشرطیم لَتي قَدْ خالَّت هنَّةَ الس

٥۰ 



  

٥۱ 

ًدِيتَب هال نَّةسلَن تَجِدَ لو ل١»قَب اند چنانچه احراق و  م نکنی که ایشان نفی ارادت از حق کرده گفتهو توه
زاع میان متکلم ایجاب منافی اختیار نیست و نشود. پس  ، افعال از حق صادر مییابد اضاءت از آتش ظهور می
، نه ح بال مرجح استگوید ارادت منتهی سلسلۀ اسباب است و محال ترج  ، متکلم میو حکیم لفظی است. آری

ق است و او گوید ترجیح بال مرجح نیز محال است و منتهی سلسلۀ اسباب ذات ح ، و حکیم میترجیح بال مرجح
 منشأ اردت است. 

 فتح
اند که کالم لفظی به  و متأخران محاکمه کرده. که کالم اله حادث است یا قدیم تالف استخمیان متکلمان ا

 سبب ترتّب حادث است و کالم نفسی قدیم.
یجتني المتنافیتني الحاصلتني من قولهم: الکالم اعلَم أنّ األصحاب لما رأوا اجتماع النت«گوید:  و قاضی عضد می

، م بعضها علٰى بعض و کل ما هو کذلکب األجزاء مقدّوالکالم مرتتّ ؛قدیم ، فالکالم، فهو قدیمله تعالٰىصفةٌ 
حادثفهو حادث ة للّ  ؛، فالکالممقدَّمةً منها کالمعتزلة لألولٰى والکرامی طائفة انیة واألشاعرة للثّالثة ثمنع کل

 علٰى معنَی طلَقی أنّ الکالم ابعة. والحقوالحنابلة للر :و علی الکالني و قد یقسم األخري اللّسانیعلی م النّفسی ،
م بالفعل و ما للمتکلّم بالقوة و یتبین الکل بالضدَّ کالنّسیان لألول والسکوت للثّانی والخرس لّإلٰى حالتني ما للمتک

فالشیخ بالغري.  قائم یطلَق علٰى معنَیین: المعنَی الّذی هو مدلول اللّفظ والمعنَی الذی هو ال للثالث. والمعنٰى
حتّٰى قالوا بحدوثِ األشعری لما قال الکالم هو المعنَی النفسی اللّفظ منه مدلول منه أنّ المراد فهم األصحاب ،

علم بالضرورة من الدّین أنّه  ، لکنَّهتني، کعدم التکفريِ لمنکری کالمیة ما بني الدّفّو له لوازم کثريةٌ فاسدةٌ ؛األلفاظ
والتّحدی بالکالم. بل نقول المراد به الکالم النفسی بالمعنی الثّانی  ضةر، و کلزوم عدم المعام اله تعالٰىکال

الصدور و  شامال للّفظ والمعنٰى قائماً به ذات اله تعالٰى و هو مکتوب فی المصاحف مقروء باأللسنة محفوظٌ فی
، قولهم إنّه مرتتّبة األجزاءکما المشهور من أنّ القراءةَ غري المقروء. و  ،هو غري القراءة والکتابة والحفظ الحادثة

، نعم ، کما هو قائم بنفس الحافظ و ال ترتّب فیه، بل المعنَی الّذی فی النّفس ال ترتُّب فیه و ال تأخرقلنا ال نسلّم
حمل األدلّة الّتی علَی الحدوثِ علٰى حادث منه و ن و هو اآللةنّما یحصل فی التّلفّظ لضرورة عدم مساعدة إ

، لکن بعدِ التّأمل یعرف حدوثه جمعاً بني األدلّة. و هذا البحث و إن کانَ ظاهره خالف ما علیه متأخروا القوم
علیهته. والحق حقی الشیخ و ال غبار لکالم صحیح و هو یهدأنّ هذا المحمل محمل الحق ه یقولی ، فاحفظه وال

 .»السبیل
به همني معنی قایل است. و امام غزاىل در  ، در نهایة االقدام، صاحب ملل و نحلو حکیم محمد شهرستانی

، اله عنه نقل کند که در وقت خالفت امريالمؤمنني عمر رضیاز ابوهریره  امام احمد بن حنبل«اجام العوام گوید: 
و نزد وق است یا نه؟ عمر تعجب کرد و دست او گرفت پرسید: کالم اله مخلبه مجلس او بودم. شخصی 

ر ، متغیگوید: چون امري این سخن بشیند ، آورد و گفت: ببني که این شخص چه میاله عنه امريالمؤمنني علی رضی
 ها از این سخن پیدا شود و اگر من خلیفه  ، پس گفت: در آخر زمان فتنهلی فرمودشد و سر پیش افکند و تأم

که بواساطۀ این مسأله چه قدر اهانت به علمای دین  ،زهی کشف عاىل ».زدم گردن این شخص می ،بودم می
 رسید.

 فتح

 .٢٣الفتح:  - ١
                                                 



  

٥۲ 

و قدر تفصیل این حکم است به  ؛، مثل حکم به موت هر انسانیقضا حکم اجماىل است به احوال موجودات
فالن مرض. و قضا تابع علم ازىل تعیني اسباب و ازمنه به حسب قابلیات، مثل حکم به موت زید در فالن روز به 

ما اصاب من « اعیان ثابته و این علم تابع اعیان ثابته است.ه علم تابع علم است ب است به موجودات و این
» ٢ ما كَتَب اله لَنَا ٭ قُل لَّن يصيبنَا اال ١ مصيبة في اْرض وَ في انفُسكُم اَّ في كتَابٍ من قَبل ان نَّبراها

او  یدعا ٣»ادعوني استَجِب لَكُم«طلبد و به حکم  هر شیء به لسان استعداد فیض خاص از خدا می
 »حافظ«رسد.  شود و به مقصود خود می مستجاب می

 عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد
 

 

 ای خواجه دردنیست و گرنه طبیب هست
 

کفر است کفر   یابد و یکی که مستعدّ خل نیست. یکی که مستعدّ ایمان است از خدا ایمان میاز جانب مبدأ هیچ ب
وما ظَلَمهم اله ولكن كَانُواْ ٭  ٤انَّ الَّذِين كَفَرواْ سواء علَيهِم اانذَرتَهم ام لَم تُنذِرهم ال يومنُونَ «یابد.  می

مظْلي مهنفُسكُم ٭  ٥ونَ انفُسواْ الُومي وونتَلُوم حافظ.«»٦فَال« 
 اندام ماست هرچه هست از قامت ناساز بی

 

 

 ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست
 

 شود. از آب واحد در اراضی مختلفه االستعداد نباتات متنوعه ظاهر می
جاعل لیتوجه اإلیراد بأن یقال لم جعل عني األعیانُ لیست مجعولةً بجعل ال«قیصری در شرح فصوص گوید: 

کما ال یتوجه أن یقال لم جعل عني الکلبِ نجس العني  ،للضالللالهتداء و عني الضال مقتضیةً المهتدی مقتضیةً 
والصفات  ، بل عني األسماءالعلم بل األعیان صور األسماء اإللهیه و مظاهرها فی ؛و عني اإلنسان إنساناً طاهراً

ق الجعل و اإلیجاد ، ال یتعلّ، فهی الثّابتةُ أزال و أبداًات من حیث الحقیقةالذّ  ، بل عنيات القدیمةالقائمة بالذّ
، کرباس را سازد سازد و رنگ را رنگ نمی صباغ کرباس را کرباس نمی» ، کماال یتطرق الفناء والعدم إلیها.بها

سازد. از  می د، ذات را موجوسازد وجود نمیوجود را سازد و  ذات را ذات نمی سازد خدای تعاىل هم رنگني می
پرسیدند. فرمود: جاعل آلو را  »الماهیات لیست مجعولةً بجعل الجاعل«، معنی خورد ابوعلی در وقتی که آلو می

 کند. ، بلکه آلو را وجود میسازد آلو نمی
لَيس «ونه راه نماید؟ گ، چاگر موافقت قضا نباشد ؛است، چنانچه طبیب خادم طبیب و نبی خادم قضا است

ءرِ شَيماال ن٧لَكَ م تببحا ندِي متَه َ َنَّكیر که استعالم آن » ٨٭ ازقدر از بعضی انبیا مخفی بوده و ع و سر
اند و لهذا  یا واقف این سر بودهل انباما کم» لئن لم تنتَه ألمحونَّ اسمک عن دیوان النّبوة.«کرده خطاب آمده: 

 »أدعو إلَی اله علٰى بصرية.«تواند گفت:  میملسو هيلع هللا ىلص ، حضرت مصطفٰى
ت ماست. فعل و تطبیق قضا با نبوت فعل و نییت آن است که امر و نهی هم از قضا است و ثواب و عقاب خاص

قاتل  سقْمونیا مسهِل و زهر ، چنانچه و نیت نیک مقتضی بهشت است و فعل و نیت بد مقتضی دوزخ است
م شد و در مقام ، او خرکند که هر که حکم او شنید و محجوب خدا را مانند پادشاه مجاز مالحظه می است.

 .٢٢دید: الح - ١
 .۵١التوبه:  - ٢
 ۶٠غافر:  - ٣
 .۶البقره:  - ٤
 .٣٣النّحل:  - ٥
 .٢٢ابراهیم:  - ٦
 .١٢٨آل عمران:  - ٧
 .۵۶القصص:  - ٨

                                                 



  

٥۳ 

، سخن خدا مثل او ملول شد و در مقام ایذا و ایالم است. هیهات ،احسان و انعام است و هر که حکم او نشنید
انَّ «ت و مرض فارغ است. مرض ماند و او از صح ،و هرکه نشنید ، صحت یافتهر که شنید ،سخن طبیب است

نيالَمالْع نع يلَغَن هحافظ« .١»ال« 
 زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

 

 

 زیبا را روی حاجت چه بآب ورنگ وخال وخط
 

 فتح
است که سريی در عقب نان خوردن  ، لیکن سنّة اله به آن جاریگویند مؤثر در وجود غري خدا نیست بعضی می

 »ابن فارض« کند و قاصران پندارند که نان خوردن سبب سريی است. خلق می
 و کل الّذی شاهدْتَه فعل واحدٍ 
 إذا ما أزال السرت تر غريه

 

 

بمفردِه لکن بحجبِ األکنّة 
ریبة إشکال باألشکال ولم یبق 

 

 »شارح«
 ن زقضاستشود چو هر نیک و بدی که می

 در چشم کسی که مظهر صدق و صفاست
 
 

 

 دانسنت آن زغري حق عني خطا است
 حق فاعل مطلق است اگر پرسی راست

 

در باب سیصد و شصت و نهم از فتوحات است: اند. و  ، جربیهو این طایفه اگر گویند عبد را هیچ قدرت نیست
»ةَ قأمفال یرون أنّ ثم ها العارفونَ من أهل الفی شیء.درةً حادثةً أصال یکون عنها فعل ،« 

 »حافظ«
 رضا بداده بده وز جبني گره بگشای

 

 

 که بر من و تو در اختیار نگشادست
 

اند و ایشان گویند فعل عبد مخلوق حق  ، اشاعرهاو ندارد ، اما قدرت او تأثري در افعالو اگر گویند قدرت دارد
ت. و این معنی شبیه است به آنکه شخصی باری بردارد و کسی یعنی مقارن قدرت اوس، است و مکسوب او

در بار برداشنت داشته باشد. و سبب ظهور قدرت در او آن است که او آئینه  آنکه تأثري ، بیدست در زیر بار او نهد
و فایده این قدرت آن است که وقایۀ حق باشد از نسبت فعل شر به او. و چه  صف به قدرت استذات متّ 

 از سامع.» ال حول و ال قوةَ إال باله«از مؤذّن و » حی علّی الصالة«مذهب است سب این منا
 »حافظ«

 گویم ام و بار دگر می بارها گفته
 اند در پس آینه طوطی صفتم داشته

 من اگر خارم و گر گل چمن آرائی هست
 

 

 پویم که من دلشده این ره نه بخود می
 گویم آنچه استاد ازل گفت بگو می

 رویم پروردم می که ازان دست که می
 

که ابوداود از ابن عمر » قدریه«اند  و معتزله گویند عبد را قدرت هست و افعال او مخلوق اوست و این طایفه
ه ب چه مجوس» هذه األمة. القدریةُ مجوس«، در شأن ایشان فرموده: ملسو هيلع هللا ىلصکند که حضرت مصطفٰى روایت می

لُعنَت «گویند یزدان فاعل خري است و اهرمن فاعل شر. و هم آن حضرت فرموده:  تعدّد فاعل قایلند و می
گویند خري و شر بقَدَر است. و قرآن  اند که می گویند قدریه جمعی و ایشان می »علٰى لسان سبعني نبیاً. القدریةُ

جعلُواْ له  ٭ ٣لَه اال هو خالق كُل شَيءال ا  ٭ ٢واله خلَقَكُم وما تَعملُونَ«بخالف سخن ایشان ناطق است: 

 .۶العنکبوت:  - ۱
 .٩۶الصافات:  - ٢
 .١٠٢األنعام:  - ٣

                                                 



  

٥٤ 

اردُ الْقَهاحالْو وهو ءشَي كُل قالخ هال قُل هِملَيع لْقالْخ هفَتَشَاب هلْقلَقُواْ كَخكَاء خ٭ ١شُر  ءشَي نَّا كُلا
هل من  ٭ ٣اَ يعلَم من خلَق ٭وِ اجهروا بِه انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِواسروا قَولَكُم ا ٭ ٢خلَقْنَاه بِقَدَرٍ

 هال رغَي قال٭ ٤خ هندِ الع نم كُل حافظ« .»٥قُل« 
 گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم

 ای که ره فضل و عقل نیست در کارخانه
 ل نمرداج مطرب بساز عود که کس بی

 

 

 نسبت مکن بغري که اینها خدا کند
 وهم ضعیف رای فضوىل چرا کند
 وانکو نه این ترانه سراید خطا کند

 

، بر منرب کوفه هيلعو حضرت امريالمؤمنني علی  »و أن تؤمن بالقدرِ خريه و شره.«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصحضرت مصطفٰى 
فاتحه «اله عنه با قدریئی گفت:  رضی ،جعفر صادق و امام »لیس منّا من لم یؤمن بالقدرِ خريه و شره.«گفت: 
، چه چون تو در افعال خود مستقل و متمکّنی« ، فرمود:رسید ٦»اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعني «چون به » بخوان.

سفراینی قاضی عبدالجبار که از معتزله است در خانۀ صاحب بن عباد شیخ ابوسحق ا» کنی؟ استعانت از خدا می
سبحانَ من ال یجری فی «شیخ در حال فرمود: » سبحانَ من تنزةَ عن الفحشاء.«را دید و بر سبیل تعریض گفت: 

 »حافظ» «ملکه إال ما یشاء.
 سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

 

 

 رود ارادت اوست که هر چه بر سر ما می
 

 »خلق اله آدم علٰى صورتة«و صوفیه گویند بحکم 
 نسبت اقتدار فعل بما
 جام گیتی نمای او مائیم

 

 

 ما شد هم ازان روی بود کو
 که بما هرچه هست پیدا شد

 

 . ، هم حق است، از حق است، راست باشد و اگر گوئیمپس اگر گوئیم افعال از ماست
ن ایشان معطی خالف ، لیکن امعان نظر در کالم محققااند و مشهور آن است که حکما در این مسأله موافق معتزله

این معنی است و مذهب ایشان آن است که فاعل حقیقی غري خدا نیست و وسایط آالتند و مقصود از ترتیب 
امور متکثّره از واحد حقیقی صدور یابد. از  وجود تعیني جهات مختلفه است که به اعتبار آن جهات ۀسلسل

اإلنسانُ هدف واألفالک قسمی والحوادث سهام واله  العالم کرةٌ واألرض مرکز و«کند:  افالطون نقل می
اً هو بالحقیقة مبدَع و بتوسطه ی األول یبدِع جوهراً عقل«و شیخ ابوعلی در اشارات گوید: » ، فأین المفر؟الرامی

یمکِّن النّور األضعف من  إنّ النّور القوی ال«و شیخ مقتول در هیاکل گوید: » جوهراً عقیّ و جرماً سمائیاً.
و هم در  »قالل لوفورِ فیضه و کمال قوته.تمن االس االسقالل باإلنارة فالقوة القاهرة الواجبیة ال یمکّن الوسائطَ

، ولکنّها تحصل االستعدادات و یعطی الحق األول لکل لیس أنّ حرکاتِ األفالکِ توجِد األشیاء « هیاکل گوید:
قد شّنع علیهم إبو الربکات «و خواجه نصريالدین طوسی در شرح اشارات گفته: » یق باستعداده.شیء ما یل

البغدادی بأنّهم نسبوا المعلوماتِ الّتی فی المراتبِ األخرية إىل المتوسطة والمتوسطةَ إىل العالیة والواجب أن 
، فإنّ إلفاضته تعالٰى مؤاخذةٌ تشبه المؤخذات اللّفظیة ینسب الکل إىل المبدأ األول و یجعل المراتب شروطاً معدّةً

 .١۶الرعد:  - ١
 .۴٩القمر:  - ٢
 .١٢،١٣الملک:  - ٣
 .٣فاطر: - ٤
 .٧٨النساء:  - ٥
 .۵ه: فاتح - ٦

                                                 



  

، ، فإن تساهلوا فی تعالیمهمو إنّ الوجود معلول له علی اإلطالق ؛، جل جاللهالکل متّفقون علٰى صدورِ الکل منه
 »بنوا مسائلَهم علیه. لک یکن منافیاً أسسوه و

الحق عندی أنّه ال مانع من إسناد کل «گوید:  ته و میو امام فخرالدین در مباحث مشرقیه به این مذهب رف
، ، منها ما إمکانه الّزم لماهیته کافٍ فی صدوره عن الباری تعالٰى، لکنّها علٰى قسمنيالممکناتِ إىل اله تعالٰى

یکون وجود فال جرمحدوثِ أ ، بل ال بدَّ منمنها ما ال یکفی إمکانُه ؛ه فائضاً عن الباری من غري شرط مورٍ قبل
، إىل األمورِ الّحقة و ذلک إنّما ینتظم بحرکة سرمدیة دوریة للعلّة الفیاضة ، لتکونَ األمور السابقة مقربةً حدوثها

، صدرت عن الباری تعالٰى و وجدت عنه و ال تأثري ثم إنّ تلک الممکنات متَی استعدّت للوجود استعداداً تاماً 
 »، بل فی اإلعداد.ی اإلیجادللوسائط أصال ف

 فتح
بر شر او و ترک خري کثري برای شر یا خري او غالب است حکما گویند هرچه موجود است یا خري محض است 

، و در این صورت سالمت قلیل شر کثري است. گاه باشد که انگشت مار گزیده باید برید تا باقی اعضا سالم بمانند
، هم راست شت مراد است و غري مرضی. و اگر گوئیم شر قلیل برای خري کثري است، و قطع انگمراد است و مرضی

 »حافظ« باشد.
 در طریقت هرچه پیش سالک آید خري اوست

 

 

 بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
 

و  ؛فریدن عالم چیستآداند که احسن نظام و اصلح اوضاع در  ، پس میو تحقیق مقام آنکه خدا حکیم است
، و فیاض مطلق است و هیچ بخل در او نیست ؛تواند که بر طبق علم خود عالَم را خلق کند ، پس نمییر استقد

عالم در حدّ ذات خود بر احسن میسر نیست که هر جزو از اجزای پس آنچه داند و تواند به فعل آورد. اکنون 
باشد و مالحظۀ کل انسب است از  اوضاع باشد و کل من حیث هو کل من حیث هو کل نیز بر احسن اوضاع

اوضاع مخلوق شده. و نزد ایشان قضا و عنایت علم حق است به احسن ، بنابراین کل به احسن مالحظۀ جزو
، نه محل مناقشه است. تواند بود ه وضع جزئی از اجزا بهرت از آنکه هست میکاوضاع کل. و اگر چنني نماید 

 ین گوید:خواجه نصرالدّ 
 می که ملک را شاید نیستجز حق حک

 باید هر چیز که هست آنچنان می
 

 

 حکمی که ز حکم حق فزون آید نیست
 باید نیست آن چیز که آنچنان نمی

 

، اما طرح کل مقتضی آن کند شاید که بعضی اجزای او بهرت از آنکه هست طرح توان کرد معمار که طرح خانه می
 »شیخ محمود شبسرتی« ن طرح واقع شود که هست.آباشد که جزء بر 

 گفت بابا فرج که بد خود نیست
 احمقی دید کافری قتّال
 گفت هست اندرو دو خري نهان
 قاتلش غازی است در ره دین
 نظر پاک اینچنني بیند

 اند درویشان این چنني بوده
 نیک خواهی نه در بداندیشی است
 از حکیم ای عزیز بد ناید

 

 

 ای تو آن بد نیست وانچه بد دیده
 د از خري او ز پري سؤالکر

 که نبی و وىل ندارد آن
 باز مقتول او شهید گزین 
 نازنني جمله نازنني بیند 
 ای دریغا ز صحبت ایشان
 عیب جوئی خالف درویشی است
 هر چه او کرد آنچنان باید

 

٥٥ 



  

٥٦ 

ه ، خواه کچه ما به همه حال مجبوریم ؛ای درویش جزع در فوت امور و حرص در طلب آن عالمت جهل است
افعال ما به قدرت حق باشد و خواه که به قدرت ما باشد و اول محتاج بیان نیست و ثانی به سبب آنکه فعل ما 

که موجود شود  ، ممکن نیستممکن الوجود است و هر ممکن الوجود تا بواسطۀ علّت تامه واجب الوجود نشود
آنچه در شأن تو مقتدر است به مثابۀ  سایۀ تو ، ممکن نیست که موجود نشود. و ق شودحقّتو چون علت تامه او م

 »حافظ« ، سایۀ تو نه کم خواهد شد و نه زیاده.اگر رو به آفتاب حقیقت کنی و اگر پشت ؛تتس
 ای در کار کرد بر در شاهم گدائی نکته

 

 

 گفت برهرخوان که بنشستم خدا رزّاق بود
 

، امید که ، از سایۀ خود اجتناب کنیاب کنی و تا توانیت پس انسب آن است که روی دل به جانب این آفتاب عالم
ربنَا ال تُزِغ «این تحقیق در ازل سبب هدایت ما بوده باشد و تخم سعادت ابدی در زمني استعداد ما پاشد. 

ابهالْو نتنَّكَ اةً امحن لَّدُنكَ رلَنَا م بهتَنَا ودَيذْ هدَ اعنَا ب١»قُلُوب 

 .٨آل عمران:  - ۱
                                                 



  

٥۷ 

 

 اتحۀ رابعهف

 رـدر انسان کبی
 

 ١»الَر كتَاب احكمت آياتُه ثُم فُصلَت من لَّدُنْ حكيم خبِيرٍ«
 

 فتح
ات یک بدن است که عقل اوات و عنصریه گویند مجموع فلکیصوفیه قلب او و ل روح او است و نفس کلی

  ٢».ا خلْقُكُم وَ بعثُكُم اَّ كَنَفْس واحدَةم«روحانیات کواکب سبعه و ثوابت و غري آن قوای او: 
و شیخ  »الکبري. نسانُ ، فهو اإلر لهالحق و هو روح العالم المدب العالم صورةُ«و شیخ در فص هودی گوید: 

کل له نفس کان الحکماء أخذوا العالم حیواناً واحداً سموا جسمه جسم ال«الدّین در تلویحات گوید:  شهاب
 العقول واحدٌ هو مجموع النفوس و عقل و  واحدةٌ ناطقةٌ هی مجموع نفس الکل النّفوس وا مجموعو سم

بکل کل من  اعقل الکل و أکثرهم خص العالم بالسماء غري ملتفتٍ إىل الکائن الفاسدِ و ربما عنومجموع العقول 
األعلٰى و نفس ه و عقله.الثّالثة الجرم« 

وجود است و نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم دو قسم الوجود که ذات او مغایر  و حکما گویند ممکن
که محتاج است به او. و جوهر پنج قسم است:  »عرض«، و که محتاج نیست به موضوع» جوهر«است: 

نفس «، و ت از این دوکه مرکب اس» جسم طبیعی«، و که حال است »صورت«، و هیولٰى که محل است«
که اهل شرع ، مثل چشم زخم که اکثر عالقۀ او به اجسام تدبري و تصرف است و گاه تأثري در اجسام کند »ناطقه

که عالقۀ او » عقل«و  ».العني حق«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصدارند و ترمذی از ابن عباس نقل کند که مصطفٰى  هم مسلّم می
 ٣»٭ وما َ تُبصرونَ فََ اقْسم بِما تُبصرونَ«در آیت » ال تبصرون ما«با اجسام منحصر است در تأثري و 

 اشارت به نفس و عقل است.
 و صوفیو واقف نیستند که ، نه به تأثري و نه به تدبريندارندادت هستند که هیچ عالقه با اجسام ه گویند بعضی مجر ،

 خوانند.» کروبیان«گویند. و مجموع مهیمه و عقول را » همالئکه مهیم«خدا غري ایشان آفریده و ایشان را 
مني مذکوره کنند و گویند جسم مطلق ه و حصر جوهر در این اقسام مذهب مشائني است. و اشراقیان نفی هیوالی

، به اعتبار آنکه محل صورت نوعیه ائني صورت جسمیه است و اطالق هیولٰى بر جسم مطلق کننداست که نزد مشّ
، ، قایم به ذات خودصورت نوعیه نزد ایشان عرض است و نیز مکان پیش ایشان بعدی است موجوداست و 

منطبق بر جسم تعلیمی که مقدار جسم طبیعی است و نزد مشائني سطح باطن جسم حاوی است که مماس سطح 
د و نود و هشتم از الدین در این مسأله موافق اشراقیني است و در باب ص ظاهر جسم محوی است. و شیخ محیی

و هم در این باب  »الخأل. إّ ، ألنّه ما مأل، ما استدار الجسمالخأل مستدیر ولو لم یکن کذلک«فتوحات گفته: 

 .١هود: آیه  - ١
 .٢٨لقمان:  - ٢
 .٣٩-٣٨الحاقّة:  - ٣

                                                 



  

و عجب که شیخ مقتول در اینجا بر مذهب » الخأل حکم علّی الجسم باالستدارة فأظهر فلکاً مستدیراً.«گفته: 
 »، ال مکانَ له.ما ال حاوی له«گوید:  چه در حکمت اشراق می ؛ائني استمشّ

چه خواهد آمد که هر یک از ، و هیوالی هر فلک مغایر هیوالی فلکی دگر است و مغایر هیوالی عناصر است
، یعنی لبس و خلع صور نوعیه. و به دلیل کَون و فساد، ، اما هیوالی عناصر یکی استاینها معلول عقلی خاصند

های چوب را هیوالی  ، مثال قطعهه جسمی دگر است، به اعتبار آنکه ماد بر جسم کنندگاه باشد که اطالق هیولٰى 
، مراد نَفَس رحمانی است که قابل صور روحانی و جسمانی است. سریر گویند. و چون صوفیه اطالق هیولٰى کنند

و  گوید. » سنْخه«و » عنْقاء«و » جوهر هبائی«و  »هباء«و آنچه حکیم او را هیولٰى گوید صوفی او را 
، اله عنه رضی ،إنّ أطالق الهباء علیه منقول عن أمري المؤمنني علی بن أبی طالب«البابِ السابع من فتوحات:  فی

، بل هی کالبیاض فی کل أبیض بذاته و لما رآها منبثّةً فی جمیع الصورِ و هی مع کل صورة ال ینقسم و ال یتجزٰى
و وجه تسمیه به عنقا آن است که » ی هذا األبیض.فل قد نقص من البیاض قدر ما حصل منه ته و ال یقاحقیق

معقولةُ عةُ بیالطّ«فرماید:  هیولٰى پیش صوفی معدوم است. و شیخ در باب صد و نود و هشتم از فتوحات می
یر و ما یلزم من تقدیرِ الشّیء وجوده. التقد، ألنّ الخلق ، فمعنٰى قولنا هی مخلوقةٌ مقدّرةٌالوجودِ غري موجودة العني

الجوهر الهبائی مثل الطّبیعة ال «پس گوید:  »، فمن خلق فقد قدَّر أو أوجد.فالخالق له معنَیان المقدَّر و الموجِدُ
ی و وجه تسمیه به سنخه خفا» الوجود و انّما تظهره الصورةُ فهو معقول غري موجود الوجود العینی. عني له فی

ین عبدالرزّاق در الدّ  و موالنا کمال». بیت له سنخه«و  »اسناخ االسنان«، گویند: چه سنخه اصل است ؛اوست
، ال ، إّ بالصورِالسنخةُ هی الهباء المسماة به هیولٰى لکونها غري واضحة و ال موجودةً«اصطالحات گوید: 

 »بنفسها.
صورت «اند: یکی  و تمام شود. و حکما دو صورت اعتبار کردهکه آن چیز به ا و صورت هر چیز آن است

» صورت نوعیه«کی یو  ؛گویند »جسم کل«، و صوفیه جسم مطلق را که هیولٰى با او جسم مطلق است» جسمیه
که جسم مطلق با او نوعی از انواع جسم مطلق است. و نفوس نباتیه و نفوس حیوانیه و نفوس منطبعۀ فلکیه در 

دارند. و ظاهر آن است که صورت جسمیه مرتبۀ تنزل  اند. و متکلمان حلول جوهر مسلّم نمی صور نوعیهتحت 
 است و صورت نوعیه مرتبۀ تنزل صورت جسمیه.» هیئت اُولٰى«است که مخفّف  هیولٰى

 فتح
و مرکّب را  »دفارِ «گویند و بسیط را  »برزخ«، و اشراقیان جسم را »مرکب«و » بسیط«جسم دو قسم است: 

و هر جسم را مکانی طبیعی و شکلی طبیعی هست و شکل طبیعی بسایط کروی است که به وحدت ». مزدوج«
، آب بیشرت گريد از همان طاس که در قلّۀ کوه پر آب کنند باقرب است. بنابراین اگر طاسی در وری زمني پر آ

ای محیط باشد به کره دگر و  م است و چون کرهای است از کره که مرکز او مرکز عال چه سطح آب قطعه ؛کنند
ای دگر هست که چون آب  اینجا لطیفه، نُتُو محاط بیش از نُتُو محیط خواهد بود. و سطحان ایشان متوازیان باشند

جسم بسیطْ افالک است و کواکب و عناصر. و جرم مرادف ، هر قطره به شکل کروی ظاهر شود. و را برافشانند
 رت در فلکیات استعمال کنند.جسم است و بیش

، ، پس فلک مریخ، پس فلک مشرتی، پس فلک زحل، پس فلک الربوجو افالک کلّیه نُه است: فلک األفالک
الدین عّمه در تحفه گوید  ، پس فلک قمر. و موالنا قطب، پس فلک عطارد، پس فلک زهرهپس فلک شمس

ای  گویند کره» فلک اعظم«و » فلک اطلس«و را فلک شمس است. و فلک االفالک که اباالی  فلک زهره
است متوازی السطحني که مرکز او مرکز عالم است و هیچ کوکب در او نیست و فلک الربوج مثل اوست و جمیع 

 ثوابت در او مرکوزند و آنچه مرصود شده هزار و بیست و پنج است.

٥۸ 



  

٥۹ 

دو نقطۀ متقابل ه ب وج که دائرة الربوج استو منطقه فلک االفالک که معدّل النّهار است و منطقۀ فلک الرب
و غایت بعد دائرة ». اعتدال خریفی«گویند و یکی را نقطۀ » اعتدال ربیعی«اند: یکی را نقطۀ  تقاطع کرده

» انقالب شتوی«است و در جانب جنوب نقطۀ » انقالب صیفی«الربوج از معدّل النهار در جانب شمال نقطۀ 
ی را فصلی است از ود و مدت قطع آفتاب هر ربعش به چهار ربع منقسم میائرة الربوج و به این چهار نقطه د

متالصق را به چهار نقطۀ دگر به شش بخش متساوی قسمت کنند  فصول اربعۀ مشهوره در اکثر معموره. و دو ربع
گذرد و یکی به نقطۀ ه عظیمۀ متقاطعه بر قطبني بروج فرض کنند که چهار از آن به این چهار نقطه رو شش دای

اعتدال و یکی به نقطۀ انقالب. و فلک به این شش دایره به دوازده برج مقسوم شود و دائرة الربوج هم به 
گویند و هر برجی سی درجه باشد از سیصد و شصت درجۀ » برج«دوازده قوس قسمت یابد و ایشان را هم 

سیصد و شصت است. و » رفیع«چه عدد  ؛مالیم این مقام است ١»رفيع الدَّرجاتِ ذُو الْعرش«منطقه. و لفظ 
برجی دو منزل و ثلث همني فلک را به بیست و هشت بخش متساوی قسمت کنند و آن منازل قمر است و هر 

اند و اکنون  منزىل باشد. و اسامی بروج و منازل به اعتبار کوکبی چند است که در وقت تسمیه مسامتِ بروج بوده
 افته و دور نیست که احکام متعلق به بروج هم از این قبیل باشد.تغیري ی

دوازده ملَک به دوازده برج متعلقند و به نوبت حکومت در عالم تدوین «گوید:  و شیخ محیی الدین در عقْله می
است به  کنند و نوبت ملَکی که متعلق است به حمل دوازده هزار سال است و نوبت ملَکی که متعلق و تسطري می

 »شود تا حوت که نوبت ملَک متعلق به او هزار سال است. ثور یازده هزار سال و بر این منوال کم می
چه ربیع پیش ایشان از ابتدای نشو اشجار است  ؛هیئت در تعیني فصول مخالف عرف اطبا است ارباب فو عر

، و صیف زمان شدّت ت برودت، و خریف از ابتدای ریخنت اوراق است تا زمان شدتا زمان شدت حرارت
 ، و شتا زمان شدّت برودت.حرارت است

 فتح
گویند و در ثخن » ممثّل«ای است متوازی السطحني که مرکز او مرکز عالم است و آن را فلک  فلک آفتاب کره

و محدّب  گویند» فلک خارج مرکز«ای است متوازی السطحني که مرکز او غري مرکز عالم است و او را  ممثّل کره
چون خارج مرکز را از ممثّل جدا ، و مقعر اوست به نقطۀ حضیض. و ممثّل مماس محدّب اوست به نقطۀ اوج

گویند و » متمم حاوی«و اول را  ؛، و یکی محوی او، دو کره مختلف الثِّخن بماند: یکی حاوی خارج مرکزکنیم
و غلظ او از جانب حضیض و رقّت و غلظ محوی  و رقّت حاوی از جانب اوج است». متمم محوی«ثانی را 

خارج مرکز است به دو ای است مصمت مرکوز در خارج مرکز و سطح او مماس سطحني  بعکس. و آفتاب کره
 نقطه بر این هیئت:
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نام دارد  »خارج مرکز«، لیکن آنچه در فلک آفتاب زهره و مریخ و مشرتی و زحل مانند فلک آفتابند و فلک
گویند و این کواکب مرکوزند در » تدویر«گویند و بجای جرم آفتاب فلکی است که او را  می» حامل«اینجاش 

 ، و سطح ایشان مماس تدویر است به یک نقطه بر این هیئت:تدویر
  

 
 

و  ،گویند» مایل«نام دارد در اینجاش  »ممثّل«، لیکن آنچه در آن افالک و فلک قمر مانند این افالک است
 :، بر این هیئتگویند» ممثّل«و » جوزَهر«به مایل فلکی متوازی السطحني که او را  محیط است

 
گویند و محدّب » مدیر«ثخن ممثّل فلکی است خارج مرکز و او را  و در ،عطارِد مشتمل است بر ممثّل و فلک

ر مقع ر او مماس نند و مقعخوا» اوج مدیر«و » اوج ممثلی«ای که او را  او مماس محدّب ممثّل است به نقطه
خوانند و در ثَخن مدیر حامل است و » حضیض مدیر«و » لیحضیض ممثّ«ای که او را  ل است به نقطهممثّ

ر او مماس گویند و مقع» اوج حامل«و » اوج مدیری«ای که او را  ب مدیر است به نقطهمحدّ  ب او مماسمحدّ
طارِد را دو اوج و دو » حضیض حامل«و » ض مدیریحضی«ای که او را  ر مدیر است به نقطهمقعگویند و ع

 باشد بر این هیئت: حضیض و چهار متم 

 
، و دوازده فلک زهره و مریخ و ، ممثّل و خارج مرکزپس مجموع افالک بیست و پنج است: دو فلک آفتاب

ی و مل و تدویر و فلک کّ مشرتی و زحل به اعتبار ممثّل و حامل و تدویر و پنج فلک قمر ممثّل و مایل و حا
و آنچه در تمام دور از مشرق به  ؛چهار فلک عطارِد و ممثّل و مدیر و حامل و تدویر و فلک ثوابت و فلک اعظم

٦۰ 



  

٦۱ 

و آنچه در تمام دور از مغرب  ؛اعظم است و مدیر جوزَهر و مایلمغرب حرکت کند بر خالف تواىل بروج فلک 
و آنچه در قطعۀ علیا از مشرق به مغرب حرکت کند و  ؛ه محیط ارضندکند باقی افالک است ک به مشرق حرکت

خمسۀ متحريه. و فلک اعظم در و آنچه بعکس این حرکت کند تداویر  ؛در قطعۀ سلفٰى بعکس تدویر قمر است
محرک جمیع افالک است که در جوف اوست. و فلک ثوابت نزد  قریب شبانه روزی دوره کند و نفس او

ین طوسی به بیست و پنج ی و شش هزار سال شمسی دوره کند و نزد ابن اعلم و خواجه نصرالدّ به س بطلمیوس
ین مغربی به بیست و سه هزار و صد و شصت و هفت سال. و زُحل به سی الدّ هزار و دویست سال و نزد محیی

و زُهره و عطارِد به یک ، و مریخ به یک سال و دو ماه و نیم، و آفتاب دوره کند و مشرتی به دوازده سالسال 
ین در عقْله تصریح کرده که حرکات جمیع الدّ  و ماه به بیست و هفت روز و ثُلثی. و شیخ محیی ،سال تقریباً

 افالک از مشرق است به مغرب واله اعلم.
 فتح

ن نُه محتاج مراد ایشان از حصر افالک در نُه آن است که ما برای ضبط حرکات و اوضاع کواکب مرئیه به غري ای
نباشیم. و مثل این سخن در حصر عقول در ده و تواند بود که غري این نیز باشد و ما بر آن مطّلع  نیستیم و می

گویند. و صاحب تحفه بر آن است که اکتفا به افالک سبعۀ  مقوالت عرض در نُه و حواس ظاهره در پنج می
دوایر بروج بر محدّب ممثّل زحل فرض کنیم و مجموع توان کرد به آنکه ثوابت در ممثّل زحل و  سیاره می

و فلک سابع را نَفْسی باشد که او را افالک سبعه را یک نَفْس باشد که ایشان را حرکت دهد به حرکت اولٰى 
در تحفه چند فلک جزئی ، نه بطیئه. و حرکت دهد به حرکت ثانیه و دوایر بروج متحرک باشند به حرکت سریعه

 ، از آنجا بطلب.عاىل داری اگر همت ؛آورد ور شد و میان جمهور مشهور است میغري این که مذک
و ارباب هیئت از دانسنت حرکات و اوضاع کواکب بر صد و غري آن افالک که این امور به آن منتظم و متّسق 

و لهذا بعضی  ؛ست، منعی نیدارد م، و اگر کسی تواند که به وجهی دگر این امور را منتظکنند تواند بود اثبات می
 »حافظ«اند.  ضبط احوال شمس به تدویر و حامل موافق مرکز کرده

 چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش
 

 

گاه نیست  زین معما هیچ دانا در جهان آ
 

عمر بن خیام پیش عمر انبريی «ین در تفسري کبري گوید: امام فخرالدّ و هیئت فنی لطیف و علمی شریف است.
افَلَم ينظُروا الَى السماء «خوانید؟ گفتند: تفسري  اند. بعضی فقها گفتند: این چیست که شما میخو مجسطی می

 »گوئیم. می ١»فَوقَهم كَيف بنَينَاها
ین بر آن است که الدّ دانند و فلک ثوابت را کرسی. و شیخ محیی فلک اطلس را عرش می عهو جمهور متشر

، و عرش محیط است به کرسی و مجموع افالک یازده است. و موالنا این نُه فلکعرش و کرسی محیطند به 
، و از ین عبدالرزاق در شرح فصوص فرموده: ظاهر آن است که مراد او از فلکِ عرشْ عقل اول استالدّ  کمال

 لیکن عبارات فتوحات و عقْله و غري آن به خالف این معنی منادی است. ؛فلک کرسی نفس کلیه
ثوابت قابل خرق و التیام نیستند و باقی عنصریند و استعداد هر ب شیخ آن است که عرش و کرسی و فلک و مذه

، اما دلیل ایشان مخصوص فلک األفالک است و دو دارند. و حکما گویند هیچ فلک قابل خرق و التیام نیست
متمسک  ٢»سبعاً شدَداً«کنند به  بعضی که تقویت جانب حکما میفالک هم تمام نیست. و در فلک األ

 .۶ق:  - ١
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٦۲ 

بر غري » سما«چه  ؛معطی خالف این است و منافی سخن شیخ نیست ١»اذَا السماء انشَقَّت«، لیکن شوند می
 وارد شده؟ ٢»سبع سماواتٍ«بینی که در آیات قرآنی  کنند. نمی افالک کواکب سیاره اطالق نمی

 فتح
، فوق به محیط او و شوند و هر دو به فلک اعظم محدود می، تحکما گویند جهت حقیقی دو است: فوق و تح

شوند.  ، یعنی حجاب ابصار نمیگویند. و جمیع افالک شفافند» محدّد جهات«بنابراین او را  به مرکز او تحت
مرکز. و نه سردند و نه گرم. و نه ترند و نه  چه خفت میل به محیط است و ثقل میل به ؛نه خفیفند و نه ثقیلو 

متحرکند به استدارت به  . و نُمو و ذُبول و شهوت و غضب ندارند و قابل کَون و فَساد نیستند و همیشهخشک
 »شیخ محمود شبسرتی«  ارادت و حی ناطقند.

 از ملَک چو گردانست
 عرش و کرسی و جرمهای کرات
 خنفَسا و مگس حمار قُبان

 

 

 فَلَک آمد تن و ملَک جانست
 تبهایم و حشرا کمرتست از

 جان همه با جان و مهر و مه بی
 

» حی«چه مراد از  ؛مانع نباشد »حیوان ناطق«، تحدید انسان به و تصور نکنی که چون افالک حی ناطقند
 جسم نامی حساس متحرک به ارادت. »حیوان«، و از صاحب حیات است

شد باشد و به وجهی متجدد و و عالقۀ قدیم به حوادث بر وجه علیت موقوف امری است که به وجهی مستمر با
 حرکت فلکیه است.، و آن به اعتبار استمرار مستند باشد به قدیم و به اعتبار تجدد واسطۀ صدور حوادث شود

 ، اّو مشائني گویند عقل را جمیع کماالت ممکنه بالفعل حاصل است و فلک را هیچ کمال ممکن بالقوه نیست
ت بفعل آورد و آن به یک دفعه خواهد که اوضاع مختلفه از قو ند و میک عقل میه ، پس تشبه باوضاع مختلفه

هر فلک متشبه بعقلی است که واسطۀ ایجاد اوست. و آورد. و  ، پس به تدریج بوسیلۀ حرکت بفعل میمیسر نیست
ه میاشراقیان گویند حرکت افالک مثل رقصی است که اهل حال بواسطۀ بوارق قدسید. کنن ه و شوارق اُنسی 

 »شیخ محمود شبسرتی«
 صوفیان کبود پوش همه
 آتش اندر دل و هوا در جان

 

 

 از غم دوست در خروش همه
 کرده بر خاک آب دیده روان

 

ه تعالٰى و فلک بواسطۀ هر  النّوع اوست که شرح آن خواهد آمد إن و مبدأ اشراق انوار بر هر فلک ربشاءال
، چنانچه صوفیه را شراق و بواسطۀ هر حرکت مستعدّ اشراقی دگر استاشراقی مستعدّ حرکتی است مناسب آن ا

 شود. در سماع فتوح عظیمه می
و نور او از آفتاب است. و در وقت اجتماع روی تاریک ماه ، اّ جرم ماه که تريه است و نور کواکب ذاتی است

روشن و تاریک منطبق است بر  ، و دایره ضوء که فاصل است میانمواجه ماست و روی روشن او مواجه آفتاب
، این دو دایره تقاطع کردند و هالل پیدا چون از هم گذشتنددایره رؤیت که فاصل است میان مرئی و غري مرئی. و 

آن  ، تا وقت مقابله که باز دایرتني متطابق شدند و بدر مرئی شد و برافزاید شد و به قدر انفراج دایرتني روشنی می
رتني تحقق یافت و محاق شد. و در وقت اجتماع پذیرد تا باز تطابق دای ، نقصان میدش میمنوال که نور زیاده 

نور شده و آن کسوف است و در وقت استقبال  چنان نماید که آفتاب بی ،اگر ماه حایل شود میان بصر و آفتاب
 نور شود و آن خسوف است. ، ماه بیزمني حایل گردد میان ماه و آفتاباگر 
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ند که کواکب را رنگ هست: زحل را کُمودت و مشرتی را بیاض غري خالص و مریخ را حمرت و زُهره و اکثر بران
را بیاض صافی و عطارد را صفْرت. و بعضی برانند که این اختالف اضواء است، نه اختالف الوان. و محو قمر 

ح جبال و بحار به او منعکس ، یا او به مثابۀ آئینۀ است و شبکواکب صغار مظلمه است که در جوف اوست
نصريالدین در تذکره اختیار اول کرده و در شرح اشارات اختیار ثانی. و مجره کواکب صغار   خواجهشود. و  می

 نماید. متقاربه است که یک لخت می
 فتح

، ثقیل مضاف ، خفیف مضاعف حار رطْب که هوا استعناصر چهارند: خفیف مطلق حار یابِس که آتش است
اند. و بعد از فلک قمر  کره و این چهار بر شکل ؛، ثقیل مطلق بارد یابِس که خاک استد رطْب که آب استبارِ

اند  سطح محدّب و مقعر آتش بر کرویت حقیقّه مانده، پس کره زمني. و ، پس کره آب، پس کره هواکره آتش است
چه نسبت ارتفاع اعظم جبال  ؛، اما کروی حسیندندو باقی اگر چه بواسطۀ تأثري امور خارجیه کروی حقیقی نیست

، به ذراعی که بیست و ای که قطر او یک ذراعی است سبع عرض شعری است بر کرهبه قطر زمني چون نسبت 
، بر ای است مجوف که بعضی از آن قطع شده و از خاک مملو گشته چهار انگشت باشد. و آب بر هیئت کره

کره است. اشراقیان گویند کره هوا به مشایعت فلک حرکت کرده و کره آتش  وجهی که مجموع آب و زمني یک
ن مذکور تا  نیست که حرکت نزد منطقه اسرع است و به تدریج آن سرعت می پیدا شده و شککاهد. اگر تکو

ناقص و محدّب  ، مقعر اهلیلَجیو اگر نبوده ؛، مقعر آتش اهلیلَجی تام و محدّب او کروی تام باشدقطبني بوده
شود. اهل اکسري بقَرع و انبیق خاک را آب کنند و  و هر عنصر به همسایۀ خود منقلب می کروی ناقص باشد.

بب بسآب بجوشانیدن هوا شود و هوا در کوره حدّادان آتش شود و آتش در کوره مذکوره هوا شود و هوا به 
 مجاورت طاس سرد آب شود و آب مرمر شود.

کند و جمیع نقاط که بر منطقة الربوج فرض کنیم به حرکت اولٰى  سمت منطقة الربوج حرکت میو آفتاب بر 
ای است  گویند. و افق که دایره» مدارات یومیه«کنند و ایشان را  ای در وهم می متحرکند و هر یک احداث دایره

ای است بر روی زمني  ا که دایرهکند در خطّ استو فاصل میان مرئی و غري مرئی از فلک تنصیف مدارات یومیه می
اما در مواضع شمالیه قطع مدارات شمالیه  ؛، پس شب و روز آنجا در جمیع سال برابر باشدمسامتِ معدّل النّهار

، و قطع مدارات جنوبیه بعکس این ؛بر وجهی کند که آنچه فوق افق است اعظم باشد از آنچه تحت افق است
و در اول ،، و از اول سرطان تا اول جدی بعکستر ن روز درازتر شود و شب کوتاهپس از اول جدْی تا اول سرطا

 حمل و اول میزان شب و روز برابر باشد.
اند و اقالیم سبعه به آن متعني شده و ابتدای اقلیم اول  استوا بر روی زمني فرض کرده و دوایر صغار موازی خطّ 

 پنج دقیقه باشد و در ابتدای هر اقلیم سی دقیقه بر اطول ایام دوازده ساعت و چهل و آنجا است که اطول ایام
اند  زیاده شود و آخر اقلیم سابع آنجا است که اطول ایام شانزده ساعت و پانزده دقیقه باشد. و بعضی گفته

ابتدای اقلیم اول خطّ استوا است و آخر اقلیم سابع آخر عمارت که عرض او شصت و شش درجه است و اطول 
 نجابیست و سه ساعت است.ایام آ

 فتح
گویند و ثانی را  »تام«، اول را جسم مرکب یا مزاج دارد و زمانی دراز امید به حفظ ترکیب او هست یا نه

 »مزاج«، کیفیت متوسطه که حادث شود و چون عناصر متصغّر و ممتزج شوند و درهم تأثري کنند». ناقص«
کیفیات  گویند آنشود. اطبا  وند و کیفیت واحده حادث میش یماست. و طبیعیني گویند کیفیات عناصر معدوم 

بعضی در زمان شیخ ابوعلی احداث مذهبی کردند و گفتند شوند. و  ، اما به هم نزدیک میگردند معدوم نمی

٦۳ 



  

گردد. و مزاج معتدل حقیقی که عناصر  شود و بر مجموع صورتی دگر فایض می صورت نوعیه هر یک معدوم می
، ، لیکن هر چند که مزاج به اعتدال حقیقی اقرب استحسب کم و کیف متساوی باشند محال استاربعۀ او به 

شود اکمل است. و ابعد همه از اعتدال حقیقی معدن  فیضی که از مبدأ بواسطۀ وحدت مرتتّبه بر مزاج فایض می
است برای حفظ  ، پس نبات و فایض برو نفس نباتیاست و فایض برو صورت نوعیه است برای حفظ ترکیب

است برای امور مذکوره و حس و  ، پس حیوان و فایض برو نفس حیوانیو تغذیه و تنمیه و تولید مثل ترکیب
، بعد از آن خلع آن صورت و لبس اوست شود که حافظ ترکیب و اول بر منی صورتی فایض می ؛حرکت ارادیه

بعضی توهم کنند که شود. و  ستعدّ نفس ناطقه می، پس منفس حیوانیهآن و لبس ، پس خلع کند نفس نباتیه می
بدن انسان مشتمل است بر صورت معدنی برای حفظ ترکیب و بر نفس نباتی برای تغذیه و تنمیه و تولید مثل و 

، و این شود به او نفس ناطقه برای ادراک معقوالت بر نفس حیوانی برای احساس و حرکت ارادی و متعلق می
 غلط است.
میه الّتی أفادها الشّیخ و غريه أنّ نفس کما تقتضیه القواعدُ الح«ق الطوسی فی شرح االشارت: قال المحقّ

مولّدة مادةَ المنی و تجعلها ، ثم تجعلها أخالطاً و یفرز منها بالقوة الاألبوین تجمع بالقوة الجاذبة أجزاء غذائیةً
ة لصريورتها أنساناً فتصري بتلک القوة منیاً و تلک القوةُ تکون صورةً لقبول قوة من شأنها اعداد الماد دّةًعمست

، ثم إن المنی یتزایدُ کماال فی الرحم بحسب استعداداتٍ یکتسبها هناک حافظةً لمزاج المنی کالصور المعدنیة
نفس مستعدّاً لقبول ة األفعال ا ألٰى أن یصريالماد عنها مع حفظ ضیفها  ،لّنباتیةأکمل یصدرو ی فیجذب الغذاء

، فتصري تلک الصورة مصدراً مع ما کان یصدر عنها لهذ ، فینمیها و یتکامل المادة برتتیبها إیاهاإلٰى تلک المادة
 ،و هکذا إلٰى أن تصري مستعدّةً لقبول نفس أکمل تصدر عنها مع جمیع ما تقدَّم األفعال الحیوانیة أیضاًاألفاعیل 

األفعال فیتم البدن و یتکامل إىل أن یصري مستعدّاً لقبول نفس ناطقة یصدر عنها مع جمیع ما فیصدر عنها تلک 
فی أحوالها من مبدأ حدوثها إلَی  تقدَّم النطق و تبقی مدبرةً إلٰى أن یحل األجل. و قد شبهوا تلک القوی

حم من نارٍ مشتعلة تجاوره ثم یشتدّ فإن الفحم بتلک الحرارة یستعدّ استکمالها نفساً مجردةً بحرارة تحدث فی ف
ألن یتجمر و بالتَّجمرِ یستعدّ ألن یشتعل ناراً شبیهةً بالنار المجاورة. فمبدا الحرارة الحادثة فی الفحم کتلک 

 »فعال الحیوانیة و اشتعالها ناراً کالّناطقة.فظ واشتدادها کمبدأ األفعال الّنباتیة و تجمرها کمبدأ األالصورة الحا
، و نزد امام فخرالدین و اعدل انواع حیوان انسان است و اعدل اصناف انسان نزد ابوعلی سکّان خطّ استوا

 سکان اقلیم رابع.
 چه از حرکت ؛»اُمهات«و عناصر را » آباء«گویند و افالک را » موالید ثالثه«و معدن و نبات و حیوان را 

 شود. ، چنانچه از حرکت آب بر باالی اُم فرزند متولد میشوند افالک بر باالی عناصر این سه متکون می
 فتح

، و ایشان و نامیه و مولده و مصورهگویند: غاذیه » قوای طبیعیه«نفس نباتی را چهار خادم است که ایشان را 
م حرارت و برودت و رطوبت و یبوستند. و قوای ، و این چهار مخدواند مخدوم جاذبه و هاضمه و ماسکه و دافعه

، و اند یا باطنه ، و مدرکه یا ظاهرهاند یا محرکه خوانند یا مدرِکه» قوای نفسانیه«نفس حیوانی که ایشان را 
ثانی ذائقه که در عصب لسان است و آلت او لعابی  ؛مدرکۀ ظاهره پنج است: اول المسه که در پوست بدن است

کند در آن  شود به اجزای لطیفۀ صاحب طعم و غوص می طعم یا ممتزج میه شود ب ه متکیف میاست عذب ک
ثالث شامه که در واقع است در زائدتني مقدم دماغ که شبیهند به دو سر پستان و آلت او هوائی است  ؛عصب

ن صماخ است و آلت او رابع سامعه که در عصب باط ؛متکیف به رایحه یا ممتزج به اجزای لطیفۀ صاحب رایحه
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رسد و بر پوستی که بر باالی صماخ کشیده مانند  هوای مجاور صماخ می ج است که موج او بههوای متمو
 فتني متالقیتني متقاطعتني است.خامس باصره که در ملتقای عصبتني مجو ؛خورد پوست طبل می

، پس حدوث صورتی مثل آن در ني جلیدّیتنيو ابصار نزد طبیعیني و ارسطو بواسطۀ ارتسام صورت است در رطوبت
و نزد ریاضیني و افالطون به واسطۀ خروج شعاع است از حدقه و اتصال او به مبصر. و فارابی  ؛عصبتني ایقملت

، نه حقیقت و أرسطو گفته که غرض ایشان تبیني ابصار است به نوعی از تشبیه در رسالۀ الجمع بني رأیی أفالطون
اند به  اند. و بعضی گفته ، و به سبب ضیق عبارت اطالق این دو لفظ کردهحقیقت انطباع خروج شعاع و نه

واسطۀ هوائی است متکیف به شعاع بصری. و شیخ مقتول گوید به مقابلۀ مستنري با چشم درست که در او 
 شود و هیچ انطباع و شعاع نیست. رطوبتی صافی صقیل باشد علم حضوری اشراقی حاصل می

کۀ باطنه دو است و بر سبیل مسامحه مشهور شده که پنج است: اول حس مشرتک که مدرک صورت است و مدر
او نسبت با حواس ظاهره چون حوضی است که از پنج جو آب به ، یعنی لَوح نَفْس. و گویند» بِنْطاسیا«و او را 

و  ؛و ترکیب و استنباط مشغول است او آید. ثانی خیال که خزانۀ حس مشرتک است. ثالث متصرفه که به تفصیل
، متخیله ، و اگر وهم او را در محسوسات استعمال کند، متفکّره استاگر عقل او را در معقوالت استعمال کند

، است. رابع وهم که مدرِک معانی جزئیه است و مزاحم عقل است در معقوالت و موافق اوست در محسوسات
الهیات بسیار. و بعضی گویند ابلیس واهمه است و مراد از اینکه مالیکه و لهذا غلط در ریاضیات کم است و در 

اوست. و  ، مگر وهم که معارضاند ، آن است که جمیع قوٰى منقاد نفس ناطقهسجده آدم کردند و ابلیس نکرد
انیة و به جاءت م هو السطانُ األعظم فی هذه الصورة الکاملة اإلنسالوه«ین در فص الیاسی گوید: الدّ  شیخ محیی

  »هت فی التَشبیه بالعقل.بهت فی التّنزیه بالوهم و نُز، شُهت و نُزهت، فشُبالشّرائع المنزلة
 عدل     ابلیس   

١٠٤              ١٠٣ 
 س ا ل ا م     قح        

 ١٣٢         اف م   
 قلب            ١٣١

اول محل حس مشرتک و خیال است را سه تجویف است و جویف وهم است. و دماغ  خامس حافظه که خزانۀ
، و تجویف ثانی محل متصرفه است و مقدم این و مقدم این تجویف بحس مشرتک اخص و مؤخر او بخیال

تجویف به او اخص است. و جمیع تجاویف محل وهم است و مؤخر تجویف ثانی به او اخص است. و اول 
 تجویف ثالث محل حافظه است.

واهمه و مفکّره یک قوت است که به اعتبار ادراک معانی جزئیه واهمه است و به اعتبار «و شیخ مقتول گوید: 
، بلکه این صور در شود هیچ صورت در حواس و آئینه منطبع نمی«و گوید: » تفصیل و ترکیب و استنباطْ متفکره.

معانی جزئیه در حافظه «و گوید: » آت مظاهرند.کند و خیال و مر عالم مثال موجودند و نفس مشاهده از آنجا می
 » ، چنانچه کلیات در مجردات.لکیه است، بلکه در نفوس منطبعۀ فمخزون نیست

یا  ؛، یعنی غضب، یا به دفع منافرتو، یعنی شهاستصیل مالیم حو قوت محرکه یا باعثه است و آن شوق به ت
 عضالت است.  فاعله است که سبب قبض و بسط و تشنّج و ارخاء

 فتح
گویند. و هوای ممزوج به آب بخار است و آتش » کائنات جو«از مرکبات ناقصه آثار علویه است که ایشان را 

بخار متصاعد مجتمع سحاب است و اجزا شود. و  ، و گرمی آفتاب سبب صعود هر دو میممزوج به خاک دخان
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چکد. و گاهی  می است قطرات سرد که از سقف حمام، و از این وادی آید برف و باران و نظایر آن که فرو می
و گاهی از شدت حرکت مشتعل  ؛، آواز آن رعد استشکافد شود و او را می دخان در جوفِ سحاب محتبس می

، و نماید ، شهاب میاگر لطیف است ؛شود ، آتش میشود و آن برق و صاعقه است. و چون دخان بکُره رسید می
شود و آن باد  ج و متحرک میاز حرکات اَبخره و اَدخنه و غري آن هوا ممتو ات و نَیازِک. و ، ذُؤاباگر کثیف است

 است.
، بر وضعی که خطوط شوند میو مشهور میان قوم آن است که اجزای رشّیۀ صغريه صقیله میان ما و ماه مجتمع 

، پس محاکی ضوء ماهند به شکل اوو ایشان بواسطۀ صغر  شود یشعاعیۀ بصریه از ایشان منعکس به ماه م
، قَوس و چون پشت به آفتاب کنیم و اجزای مذکوره در نظر باشد ؛شود و آن هاله است ای نورانی مرئی می دایره

الدین حسن فارسی در اواخر تنقیح المناظر تخطئه قوم کرده و وجهی بغایت دقیق  ، لیکن موالنا کمالقُزح نماید
 طلب.از آنجا ب ؛گوید می

شکافند و آن زلزله است. و آب چشمه بعضی بخار  زانند و میرل و گاهی بخار و دخان محتبس در زمني او را می
، و بعضی آب است که به عمق آید شود و بريون می است که در زمني محتبس شده و بواسطۀ برودت او آب می

 شود. ب چشمه به سبب برف و باران زیاده میآو لهذا  ؛زمني نفوذ کرده
 فتح

، یا گویند یا انسانی است و شرح آن در فاتحۀ خامسه خواهد آمد »اسفهبد نور«نفس ناطقه که اشراقیان او را 
، و یکی فلکی است. و امام فخرالدین گوید فلک را دو نفس است: یکی مجرده که مبدأ ارادت کلیه است

، فإنّ الجسم لک شیء لم یذهب إلیه ذاهب قلَبهذ«منطبعه که مبدأ ارادت جزئیه است. و خواجه نصرالدین گفته: 
 »، أعنی ذا ذاتَني متبائنتَني هو آلةٌ لهما معاً.نفسني الواحد یمتنع أن یکونَ ذا

است و بس. و صاحب منطبعه است و بس. و شیخ ابوعلی بر آن است که مجرده و مشائني برانند که نفس فلک 
الکلّی  ألنّ نسبةَ المراد ؛ال تتحصل من اإلرادة الکلیة ألوضاع الجزئیةو ا الحرکات الجزئیةُ «محاکمات گوید: 

جزئیة ، فال یحصل بعض تلک األفرادِ إّ بإرادة یتخصص بعضها بالوقوع ، فالإلٰى سائرِ األفراد علَی السویة
، بل فی فال ینتقش فی الذات المجردة، ، والمراد الجزئی ال بدَّ أن یکونَ مدرکاً تنبعث من تلک اإلرادة الکلیة

ةقو ةفال بدَّ أنجزئی ، فیها المرادات ة ترتسمة جسمانیولتشابه ئالجز یکون فی الفلکِ قو .ةة و األوضاع الجزئیی
فتلک القّوةُ  الفلک. ، بل هی ساریةٌ فی جمیعال یتخصص بعض أجزائه بتلک القوة دونَ البعض جرم الفلک

و گویا  »قة اإلنسانیة.، إّ أنّه غري سارٍ و هی فی جمیع الجرم والذّاتِ المجردة کالنّفس الناطبعةُ کالخیال فیناالمنط
 لیکن مسامحه نموده و تعبري از قوت خیالیه به نفس منطبعه کرده. ،مراد امام فخرالدین همني است

فالک جزئیۀ او مانند سایر اعضا. و نفس متعلق است هر یک از کواکب سیاره مانند دل است و ا و بعضی گویند
ابوعلی گوید هر ، پس نفوس فلکیه نُه باشد به عدد افالک کلیه. و اول به کوکب و بواسطۀ کوکب به این افالک

پس نفوس به عدد افالک و  ،فلک را نَفْسی است و هر کوکب را نَفْسی که محرک اوست به حرکت وضعیه
 کواکب باشد.

تواند  واحد صادر نمیگویند خدا واحد محض است و از واحد محض غري  عقل نزد مشائني ده است. و می و
گویند. و از عقل اول به » بهمن«شد. و آن واحد که از خدا صادر شده عقل اول است که حکمای فُرس او را 

و از عقل ثانی عقل ثالث و  اعتبار وجود و امکان و وجوب بالغري عقل ثانی و فلک اطلس و نفس او صادر شد
فلک بروج و نفس او و همچنني تا ده عقل و نُه فلک و نُه نفس پیدا شد. و موجود شدن عقل یا نفس از عقل 

 آنکه از چراغ اول چیزی کم شود. ، بیمثل آن است که چراغی از چراغی روشن کنند
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و اَعراض و نفوس و قوای ایشان صادر است هیوالی عناصر و صور » جربئیل«و از عقل عاشر که بلسان شرع 
گوید:  گویند. و شیخ مقتول در حکمت اشراق به اعتبار کواکب ثابته می» نور قاهر«شد. و اشراقیني عقل را 

و نزد مشائني نوع هر عقل مغایر نوع عقلی دگر است و » القواهر ال یقدر البشر علٰى اإحصائها و ضبط ترتیبِها.«
 » إنّ األنوار سیما المجردة غري مختلفة الحقائق.«و فی حکمة االشراق: شخص.  انواع عقل منحصرند در

 ی دارند که عقلده ربه و مرکبات و اَشباح مجرو اشراقیني گویند هر نوع از افالک و کواکب و بسایط عنصری
این افعال از قوت عدیم چه ممتنع است که  ؛و مولِّد در اجسام نامیه مدبر آن نوع است و اوست غاذی و منمی

پستان مادر ، ما را شعور به این افعال بودی. و قصد ، و اگر این افعال از نفوس ما صادر شدیالشّعور صادر شود
در اطفال امتصاص شري و غري آن مستند به رب  النّوع است. و الوان غریبه و نقوش متناسبه در پر طاوس مثال

گویند و رب » خرداد«است که در اوست. و حکمای فُرس رب آب را  ظالل اشراقات نوریه و نسب معنویه
 ».اسفند ارمذ«و رب ارض را » اردیبهشت«و رب آتش را » مرداد«اشجار را 

من خلع تعلقات «وافالطون گوید: ». اتانی ملَک الجبال و ملَک البحار«و این سخن موافق است با حدیث 
قال: » من أنت؟«و نُقل عن هرمس أنّ روحانیاً ألقٰى إىل المعارف فقلت: » دم.بدنیه کردم و رب النوع رادی

».ک التّامالنّوع. » أنا طباع إلٰى رب و کأنِّه أشار 
، و و فرق میان نفس و رب النّوع آن است که نفس متعلق به یک بدن است و رب النوع به جمیع ابدان نوع

گویند به معنی » کلّی نوع«او را ع نه. و وکند و رب النّ دن و استکمال بوسیلۀ بدن مینفس متألّم است به تألُّم ب
نه به معنی منطقی. و مثُل افالطونی عبارت از این عقول است و این غري مثُل معلقّه است که شرح آن ، اصل نوع

 شاءاله تعالٰى. خواهد آمد إن
 فتح

مراد از مقوله جنس عاىل است. و مقوالت تسعه اول ر یک مقوله. و ، و جوهعرض نُه مقوله است به استقرا
»ضی است که بذات خود قابل قسمت باشد» کمرو متصل و عددیعنی  و دو قسم است: منفصل ،است و او ع ،

 یعنی مقدار که خط است و سطح و جسم تعلیمیات استالذّ او یا قار ،یعنی زمان که مقدار اتالذّ، یا غري قار ،
، و حق آن است که این دو موجود نیستند و موجود آن سیال و حرکت توسط است و نسبت این قطع استکت حر

ابوالربکات گوید زمان شود. و  دو به آن دو چون نسبت قطره نازله است به خطّ مستقیم که در خیال مرتسم می
، نباشد و اقتضای نسبت نکند و او عرضی است که به ذات خود قابل قسمت» کیف«مقدار وجود است. ثانی 

، ات مثل زوجیت و تثلیث، و کیفیات مختصه به کمی و چهار قسم است: کیفیات استعدادیه که ضعف است و قوت
» ملکه«، و راسخ را و کیفیات نفسانیه که حیات است و علم و قدرت و اردت و لذت و الم و صحت و مرض

، و ، و مسموعات که صورت است و حرفکه مشمومات استو کیفیات محسوسه  ؛»حال«گویند و غري راسخ را 
و عفوصت و حموضت و قبض و مذوقات که طعوم است و بسایط آن نُه است: مرارت و حرافت و ملوحت 

، و ملموسات که حرات است و برودت و رطوبت ، و مبصرات که ضوء است و لونحالوت و دسومت و تَفاهت
گویند و غري راسخ را  »انفعالیات«، و راسخ را و لني و مالست و خشونتو یبوست و خفّت و ثقل و صالبت 

و او هیئتی است که عارض شیء شود به سبب نسبت اجزای او به یکدیگر و به » وضع«ثالث ». انفعاالت«
 و او نسبت متکرره است.» اضافت«امور خارجه. رابع 

و او هیئتی » متٰى«حصول او در مکان. سادس و او هیئتی است که عارض جسم شود به سبب » اَین«خامس 
او هیئتی است که و  »جِده«و » ملْک«است که عارض شیء شود به سبب حصول او در زمان یا آن. سابع 
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و او تأثري است. » فعل«عارض شیء شود به سبب چیزی که محیط اوست و منتقل است به انتقال او. ثامن 
 و او تأثّر است.» انفعال«تاسع 

ما گویند مطلق هیولٰى و مطلق صورت جسمیه و صورت نوعیۀ فلکیات و اجرام و نفوس فلکیه و جمیع و حک 
اعراض شاءاله تعالٰى. و  ، إنعقول قدیمند. و در نفوس ناطقۀ انسانیه خالف است و تفصیل آن خواهد آمد

یمند و به حسب شخص ، اّ حرکت و وضع که این دو به حسب نوع قدفلکیات هم به حسب شخص قدیمند
ه انواع متوالده هم قدیمند و انواع متولده احتمال قدَم و حدوث دارند. قدَم منافی استناد قدیم بحادث. و 

حرکت خاتم از  ، و، شعاع بودهبینی که شعاع از شمس موجود است و تا شمس بوده واجب الوجود نیست. نمی
، دم نیست؟ از حکیمی پرسیدند که خدا کی عالم را آفریدحرکت انگشت است و ثانی به حسب زمان بر اول مق

، نه و غرض او آن است که ترتیب اصول موجودات در عقل است »کردند. آن روز که قَول را به قال می«گفت: 
 در خارج.

 »حافظ«
 مشکل خویش بر پري مغان بردم دوش
 دیدمش خرم و خوشدل قدح باده بدست

 لندگفت آن یار کزو گشت سر دار ب
 بني بتو کی داد حکیم گفتم این جام جهان

 

 

 کرد کو بتأیید نظر حل معما می
 کرد وندران آینه صد گونه تماشا می
 کرد جرمش این بود که اسرار هویدا می
 کرد گفت آن روز که این گنبد مینا می

 

 و میزان صحیح در دانسنت اشیا کالم انبیاست و متابعت غري ایشان غلط و خطا است.
 »حافظ«

 باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
 از آستان پري مغان سر چرا کشم

 

 

 پرور من از که کمرت است شمشاد سایه
 دولت دراین سرا و گشایش دراین درست

 

دم من الکفرة الّذین ال یحل نکاحهم و ذبیحتُهم و ال یقررون بالجزیة إجماعاً الدّهریةُ القائلون بق«و فقها گویند: 
 »العالَم علی الصورة الکائنة آنفاً.

 فتح
 صوفیه گویند نفَس انسانی مطابق نفَس رحمانی است و چنانچه نفَس انسانی به سبب عروض تعینی خاص

شوند بیست و هشت حرف  صوت شود و صوت به سبب عروض هیئتی چند مختلف که در مخارج طاری او می
رق «و » کتاب مسطور«و  »هیوالی کلیه«، نفَس رحمانی که او را دشود و از ترکیب حروف کلمات تحقق یاب

، و جوهر به سبب تعینات مختلفه ، جوهر باشد که به منزلۀ صوت استگویند چون در خارج تعین یافت» منشور
مات بیست و هشت مرتبۀ وجود شود که به منزلۀ حروف است و از ترکیب ایشان اشیا تحقق یابد که به منزلۀ کل

و چنانچه طبیعت  ١»قُل لَّو كَانَ الْبحر مدَادا لِّكَلماتِ ربي لَنَفدَ الْبحر قَبل ان تَنفَدَ كَلمات ربي«است. 
بدم حقایق و  ، فیض رحمان مقتضی آن است که دمبدم نفَس از باطن او ظاهر شود انسان مقتضی آن است که دم

بارز گردد و هر مرتبه از این بیست و هشت مراتب مناسب خاص با اسمی از اسمای صور که در او مستور است 
حرفی از بیست و هشت مراتب مناسب خاص با اسمی از اسمای حق و با حرفی از بیست و هشت حق و با 

ور ، و بر وجهی که در باب صد و نود و هشتم از فتوحات مسطحرف و با منزىل از بیست و هشت منزل قمر دارد
 است مذکور خواهد شد.

 .١٠٩الکهف:  - ۱
                                                 



  

و » اُم الکتاب«و » لوح قضاء«و » عرش مجید«عقل اول که محیط است به حقایق اشیا بر وجه اجمال و او را 
 »  عقاب«و » ظل اول«و » دره بیضاء«و » حقیقت محمدیه«و » روح اعظم«و » روح القدس«و » قلم اعلٰى«

، و همزه و شَرطَین که دو کوکب است و ابداع که ایجاد شیء عاست به معنی مبدِ» بدیع«گویند مناسب اسم 
 نمونه. است بی

لوح «و » لوح قدَر«و » عرش کریم«و نفس کلیه که محیط است به حقایق اشیا بر وجه تفصیل و او را 
هو « گویند و شیخ محیی الدین گفته:» یاقوتۀ حمراء«و » زُمرده«و » ورقاء«و » کتاب مبني«و » محفوظ

است و هاء و بطَین که سه کوکب » باعث«مناسب » الروح المنفوخ منه الصورِ المسواة بعدَ المسواة بعدَ تعدیلها
 است.

است و عني مهمله و ثریا که شش کوکب است. و قیصری » باطن«گویند مناسب » عقاب«و طبیعت که او را هم 
ةٌ عن معنی روحانی سارٍ فی جمیع الموجودات عقوال کانت أو الطّبیعةُ عندَهم عبار«در شرح فصوص گوید: 

، و إن کانت عندَ أهل النّظرِ عبارةٌ عن القوة الساریة فی األجسام بها یصل غري مجردة أو أجساماً و  ةًدمجر نفوساً 
إلٰى کماله الطّبیعی الکلیة.الجسم من تلک الطّبیعة النّظر نوع ر اجسام در  »، فما عند أهلوبائی که صو جوهر ه

» غُراب«است و حاء مهمله و دبران که یک کوکب است. و جسم کل که او را » آخر«او ظاهر شده مناسب 
است و غني معجمه و هقْعه که سه کوکب است. و شیخ محیی الدین در باب یازدهم از » ظاهر«گویند مناسب 

اند و طبیعت با هبا نکاح کرد و جسم کل  واهر یک پدری یک مادریطبیعت و هبا برادر و خ«فتوحات گوید: 
 »محیط«است و خاء معجمه و هنْعه که دو کوکب است. و عرش مناسب » حکیم«و شکل مناسب » متولد شد.

است و کاف و نَثْره که دو کوکب است. و » شکور«است و قاف و ذَراع که دو کوکب است. و کرسی مناسب 
، و ظهور ایام از این فلک است و او مظهر است و جیم و طرفه که دو کوکب است» غنی«فلک اطلس مناسب 

است و شني معجمه و  »مقدِّر«عرش روحانی است که عقل اول است و لهذا ساده است. و فلک منازل مناسب 
، و این فلک ارض جنّت و سقف جهنم است و مظهر کرسی روحانی است که نفس جبهه که چهار کوکب است

دو نقطۀ تحتانیه و ه است و یاء ب »رب«لیه است و لهذا کواکب بسیار در او مرکوز است. و فلک زحل مناسب ک
است و ضاد » علیم«اقلیم اول و ابراهیم خلیل و یوم السبت و زُبره که دو کوکب است. فلک مشرتی مناسب 

است و » قاهر«ست. و فلک مریخ مناسب ثانی و موسٰى و یوم الخمیس و صرفه که یک کوکب ا معجمه و اقلیم
است و نون و » نور«الم و اقلیم ثالث و هارون و یوم الثّالثاء و عوا که پنج کوکب است. و فلک شمس مناسب 

، و ظهور لیل و نهار از این فلک است. و اقلیم رابع و ادریس و یوم األحد و سماک اعزل که یک کوکب است
ست و راء مهمله و اقلیم خامس و یوسف و یوم الجمعه و غَفْر که سه کوکب است. ا »مصور«فلک زهره مناسب 

است و طاء مهمله و اقلیم سادس و عیس و یوم األربعاء و زبانَیان که دو » محصی«و فلک عطارِد مناسب 
لیل که سه است و دال مهمله و اقلیم سابع و آدم و یوم األثنني و اک» مبني«کوکب است. و فلک قمر مناسب 

است و تاء معجمه به نقطتني فوقانیتني و قلب که یک کوکب است. و » قابض«کوکب است. و کره آتش مناسب 
است و سني » محیی«است و زاء معجمه و شوله که دو کوکب است. و کره آب مناسب » حی «کره هوا مناسب 

است و صاد مهمله و بلده که خاىل است از  »ممیت«ه زمني مناسب کرمهمله و نعایم که چهار کوکب است. و 
» رزّاق«است و ظاء معجمه و سعد ذابح که دو کوکب است. و نبات مناسب » عزیز«کواکب. و معدن مناسب 

است و ذال معجمه و » مذِل«سه نقطه و سعد بلَع که دو کوکب است. و حیوان مناسب ه است و ثاء معجمه ب
است و فاء و سعد األخبیه که چهار کوکب است. و جن » قوی«و ملک مناسب  سعدُالسعود که دو کوکب است.

است » اله«غ مقدم که دو کوکب است. و انسان مناسب رفَاست و باء معجمه به یک نقطه و » لطیف«مناسب 

٦۹ 



  

۷۰ 

یک کوکب است و واو و رشا که » الدّرجات رفیع«و میم و فَرغ مؤخر که دو کوکب است. و مرتبۀ جامعه مناسب 
 است.

 اند. ، و بعضی مخالف این هم گفتهو عدد کوکب هر منزل از تحفۀ شاهی نقل شده

 
 فتح

، لیکن موجودات ترتیب منازل قمر بر این وجه است که مذکور شد و حروف هم به حسب مخارج بر این ترتیبند
سیاره و ابتدا از خاک است و و عناصر نزد شیخ محیی الدین مقدمند بر افالک کواکب  بر این ترتیب نیستند.

اکثر مفسران در تقدم عناصر بر سموات موافق شیخند و بسی ، و جن مقدم است بر معدن. و انتها به فلک زحل
قُل ائنَّكُم لَتَكْفُرونَ بِالَّذِي خلَق اْرض في يومين «، منها قولُه تعالٰى: از آیات قرآنی به این معنی ناطق است

ونيالَمالْع بكَ را ذَلندَادا لُونَ لَهعي  ٭ تَجا فاتَهقْوا ايهف قَدَّرا ويهكَ فاربا وهقن فَوم ياسوا ريهف لعجو
نيلائاء لِّلسوس اميا ةعبر٭ ا لا ولَه انٌ فَقَالخد يهاء وملَى السى اتَواس ا قَالَتَا ثُمهكَر وا اعا طَويتىا ضرْ

نيعنَا طَائتَي٭ ا  نيموي ياتٍ فاومس عبس ناه١»فَقَض. 
، و آسمانها و شنبه و چهارشنبه و گویند زمني در یکشنبه و دوشنبه آفریده شد و سایر آنچه در زمني است در سه

نه. و واحدی در تفسري بسیط از مقاتل نقل کرده که خلق آسمان مقدم بوده ان است در پنجشنبه و آدیشیا آنچه در
٭ رفَع  ام السماء بنَاها« بر خلق زمني. و امام فخرالدین در تفسري کبیري موافق اوست و استشمام رایحۀ آن از

 توان کرد. می ٢»ض بعدَ ذَلكَ دحاها٭ واْر  واغْطَشَ لَيلَها واخرج ضحاها ٭ سمكَها فَسواها 
معاونت نفوس  ،، اگر خريندانکار جن کنند و گویند نفوس ناطقه که از بدان انسانیه مفارقت کردندو مشائني 

کنند و ایشان را  ، معاونت نفوس شریره میو اگر شریرند ؛گویند» جن«کنند و ایشان را  خريه متعلقه با بدان می

 .١٢ -٩فصلت:  - ۱
 .٣٠ -٢٧النّازعات:  - ٢

                                                 



  

ای  نند. و شیخ مقتول بوجود ایشان قایل است و در حکمت اشراق گوید: اهل دربند و اهل مدینهخوا »شیاطني«
 کنند. گویند مشاهده جن بسیار می» میانه«که آن را 

، چنانچه ن اجرام غالب استآ و صوفیه گویند جن روحی چندندقوی متجسد در اجرام لطیفه که آتش و هوا بر
بر تشکل به  اشکال مختلفه و مزاولۀ  ن بواسطۀ لطافت اجساد و قوت ارواح قادرندو ایشا ؛بر انسان آب و خاک

در ملسو هيلع هللا ىلص ، و لهذا حضرت مصطفٰى و غذای ایشان هوائی است متکیف به رایحۀ طعام ؛اعمال خارجه از وسع بشر
عض المکاشفني أنّه أخربنی ب«و قال الشّیخ محیی الدین: » إنّها زاد إخوانکم من الجن.«شأن استخوان فرمود: 

ظْمیأتونَ إىل الع یرجعون.رأی الجن ونه ثمفیشم ،« 
و چون  شود و بعضی گردبادها از حرب ایشان است. اند و حربها میان ایشان واقع می ه قبیلهدو گویند ایشان دواز

د و مقید باشند. و چون ، غایب نتوانند ش، مادام که کسی نظر به ایشان داشته باشدبه صورت حسیه ظاهر شوند
 ، منتقل شوند به برزخ.قتل صورتی از آن صور اتفاق افتد
، ، عن الشّیخ العالم العامل التّقی الکامل، خلّد اله ظاللهالدین محمد الدّوانی نقل أستادنا العّمة موالنا جالل

حمن اإلیجیالدین عبدالر هالسید صفیالعالم المتّقی، أنّه قال: ذکر ىل ا، قدّس سر الشیخ أبوبکر عن لفاضل ،
إنا توجهنا من مصر إلٰى مکّةَ نرید الحج. «الشیخ برهان الدین الموصلی و هو رجل عالم فاضل صالح ورع: 

ناس ، و تبادر ال، فاختُطف و نحن نرٰى سعیهابن عمی فقتله ،فنزلنا منزال و خرج علینا ثعبانٌ فسار الناس إلٰى قتله
، فحصل لنا من ذلک أمر عظیم. فلما کان آخر النهار ؛، فلم یقتدروا علٰى ذلکعلی الخیل و الرکاب یریدون رده

، فصنع بی ، فسألناه: ما شأنُک؟ فقال: ما هو إّ أن قتلت هذا الثّعبانَ الّذی رأیتموهجاء و علیه السکینةُ والوقار
، و بعضهم: قتلت ابن عمی. ، و بعضهم: قتلت أخین یقول بعضهم: قتلت أبیکما رأیتم و إذا أنا بني قوم من الج

علی و إذا رجل لصق بی وقال ىل: قل أنا باله و بالشّریعة المحمدیة. فقلت ذلک فأشار إلیهم أن سريوا فتکاثروا 
 فلم .عوا علیه. فقال ني یدَیها صرنا بإىل الشّرع فسرنا حتی وصلنا إلٰى شیخ کبريٍ علٰى مصطبةا سبیلَه و ادقال: خلو ،

ه :األوالدحاشَ ل :الحرامإنّما نحن وفُ، ندَّعی علیه أنَّه قتل أبانا فقلت هفخرج علَینا ، د بیتِ ال نزلنا هذا المنزل
، سمعت به بطن نخلةَ عن وا سبیلَه، قال: خلّسمع الشّیخ مقالتی، فضربتُه فقتلتَه. فلما ثعبانٌ فتبادر النّاس إلٰى قتله

 ملسو هيلع هللا ىلصالنّبیله فقُتٰى یغري زییفال دیة و ال قود.، من تَز ،« 
نام داشت. و بعضی » حراث«که به شیطان مسمی شد  و هر جن که عاصی است شیطان است و اول کسی

 ، چنانچه قابیل اول اشقیای بشر بود.گویند نسبت ابلیس به جن است
إنّ اله أعانَنی «، و حدیث گویند نشود اند که شیطان مسلمان شود یا نه. بعضی می خالف کردهریعت و علمای ش
، و و بعضی گویند شود ؛، یا بفتح میم خوانند به معنی انقاد، أی کنت سالماً بضم میم خوانند »علیه فأسلم

 »أسلم«، و و بعضی گویند شود ؛معنی انقاد ، أی کنت سالماً یا به فتح میم خوانند بهبه فتح میم خوانند »أسلم«
 »هو األولٰى و األوجه.«به معنی آمن. و صاحب فتوحات گوید:  به فتح میم خوانند

، شیطان آمد و بعد از بیست و سه سال که سلوک طریق حق کردم«گوید:  و در عروه دیدم که شیخ عالء الدوله می
، گفت: من یاری کننده مخلصانم در چون او را الزام کردماب بدن. و کرد در بقای نفس بعد از خر مرا وسوسه می

، آن زمان که در شطّ پرسیدم که تو دست شبلی گرفتیمعارف و مشوش جماعتیم که متزلزلند در اعتقاد. پس 
 »گريم. ، گفت: آری من دست مردان میافتاد

 فتح
ثانی حضرت غیبت  ؛لق و آن اعیان ثابته استصوفیه گویند حضرات کلیۀ الهیه پنج است: اول حضرت غیب مط

ثالث حضرت غیب مضاف که به  ؛مضاف که به غیب مطلق اقرب است و آن عقول و نفوس مجرده است

۷۱ 



  

۷۲ 

 ؛حضرت شهادت مطلقه که از مرکز ارض است تا عرش رابع ؛شهادت مطلقه اقرب است و آن عالم مثال است
سان با جمال. و سري نقطۀ وحدت در نصف دایره وجود و جامعه آن عالم است به تفصیل و ان خامس حضرت

تَنَزل الْمَئكَةُ والروح فيها «، ناظر به آن است» لیلة القدر«نزوىل است و منتهی به حقیقت انسان است و 
رج الْمَئكَةُ تَع«، مطابق آن است »یوم القیامة«و در نصف دگر عروجی است و  ١»بِاذْن ربهِم من كُل امرٍ

نَةس لْفا نيسمخ هقْدَاركَانَ م موي يف هلَيا وحالر٢»و. 
و عالم شهادت مظهر عالم مثال است و او مظهر عالم ارواح و او مظهر اعیان ثابته و او مظهر اسمای الهی و 

، و اسرافیل به عرش است و پا به زمنيحضرت واحدیت و او مظهر احدّیت. و اینجا ظاهر شود معنی آنکه سر 
ای است که چند هزار سر دارد و هر سر چند  ، و معنی آنکه خدا را فرشتهمعنی نفخ او در صور که صورت است

، باید چون باطن عارف با او گوید که سر حقیقت اظهار کن«هزار زبان. و شیخ عزیز نسفی در این مقام گفته: 
 »زبانی دگر این سخن بگو. ، بهگفت تو زبان بسیار داری

، اما در جربوت و ملکوت خالف است. و به اتفاق الهوت ذات است و ناسوت انسان و ملک عالم شهادت
أهل «قیصری در شرح فصوص گفته: بعضی گویند جربوت صفات است و ملکوت مجردات و عالم مثال. و 

البسیطة و المرکّبة الّتی هی الموالیدُ  ماویه والعنصریةالسالجربوتِ العقل األول والمالئکةُ المهیمة والعقول 
الوجودِ  البسیطة والمرکّبة. و مافی والنّفوس المجردة السماویة والعنصریة هالکلّی ، و أهل الملکوتِ النّفسالثالث

.و نفس و لها من الجربوت والملکوت عقل ّإ إنّ لک«و این سخن مطابق است با حدیث » شیء ملکاً  ل شیء
ملک قطرة مع کل ونَ. «»و ینزلعجتُر هلَياو ءشَي كُل لَكُوتم دِهانَ الَّذِي بِيحب٣»فَس 

 .۴القدر:  - ١
 .۴المعارج:  - ٢
 .٨٣یس:  - ٣

                                                 



  

۷۳ 

 فاتحۀ خامسه

 در انسان صغري که انسان العني انسان کبريست
 رٍ ـلَی بمستنکَـس عـلی

 

 

 أن یجمع العالَم فی واحدِ 
 

 
 ١»اس وهدًى ورحمةٌ لِّقَوم يوقنُونَهذَا بصائر للنَّ«

 فتح
، ، حتٰى خواب و اغما و مستینفس تو مشعوربه است و در جمیع اوقات حکما و امام غزاىل و امام راغب گویند

پس نفس غري بدن و اجزای او باشد. و نیز بدن به سبب حرارت غریزیه و غریبه  ؛و اجزای او چنني نیستندو بدن 
چه به حدس معلوم  ؛، و این دلیل در سایر نفوس حیوانیه جاری استحلّل است و نفس متبدّل نیستدایم مت

شود و شعور دارد به استمرار ذات خود. و لهذا شیخ مقتول بر آن  است که فرس مثال در هر وقت متبدّل نمی
در جواب اسولۀ بهمنیار  است که حیوانات را نفوس ناطقۀ مجرده هست، چنانچه مذهب قدما است. و ابوعلی

تصریح کرده به صعوبت فرق میان انسان و حیوانات در این حکم. و چون بهمنیار ابدای احتمال تبدّل ذات در 
 »کردی. پس من نه آن کسم که سؤال از او می«، فرموده: انسان کرده
راک الکلیات ال التّکلم مع ما قال المتأخرون من أنّ المراد بالنّطق هو إد«در شرح فصوص گوید:  و قیصری

ألنّه موقوف علٰى أنّ النّفس النّاطقةَ المجردة لإلنسان فقط و ال دلیل لهم  ؛، ال یفیدُهمکَونه مخالفاً لوضع اللّغة
 ، و إمعانُ النّظره، والجهل بالشّء ال ینافی وجوداتشعور لهم بأنّ الحیوانات لیس لها إدراک الکلی علٰى و ال

ود که مراد ش و از سخن قیصری فهم می »ات.یکون لها إدراک الکلیفیما یصدر عنها من العجائب یوجب أن 
 نامۀ عالئی تصریح به این فرموده. متقدّمان از نطق معنی لغوی است. و شیخ ابوعلی در اول دانش

س موقوف اعتدال مزاج انسانی ، لیکن ظهور نطق بر همه ک، حتٰى جماداتو صوفیه گویند عالم همه حی ناطقند
نني مو ترمذی از امريالمؤ ٢»وان من شَيء اال يسبح بِحمدَه ولَكن ال تَفْقَهونَ تَسبِيحهم«اله تعالٰى:  است. قال

 سالمال«، مگر که گفت: نیامد ، هیچ شجر و حجر پیش، روایت کند که با پیغمرب از مکه بريون آمدیمهيلععلی
کند و در شأن حق  شنوم از احجار که ذکر خدا می من می«فرماید:  و شیخ محیی الدین می »، یا رسول اله.علیک

و از اینجا ظاهر شد که اعجاز تسبیح گفنت سنگریزه » گویند که هر انسان درک آن نتواند کرد. تعالٰى سخنی چند می
وبان است و وقوع این حال درعالم مثال است که شرح ، به اعتبار اسماع محبو سلّمملسو هيلع هللا ىلص در کف حضرت رسول 

 .٣»وانَّ الدَّار اْخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانُوا يعلَمونَ«آن خواهد آمد. 
آدم  اّ اهل کشف.  کند آن را از بنی کنند که مشاهده نمی و این طایفه گویند حیوانات مشاهده چیزی چند می

، باید که حیوان مطلق شود جوب اسفل سافلني است. و اگر انسان خواهد که به این مقام رسدبنابراین انسان مح
اکثر مردم که به این مقام رسند گنگ شوند. و شیخ محیی الدین در فص الیاسی تا عقل مزاحم او نباشد. و 

 .٢٠: الجاثیة - ١
 .۴۴االسراء:  - ٢
 .۶۴العنکبوت:  - ٣

                                                 



  

۷٤ 

حقُّقاً کلیاً و کنت أرٰى و أریدُ أن أنطق ، تحقّقت به حیوانیتی تلما أقامنی اله تعالٰى فی هذا المقام«فرماید:  می
 »، فال أستطیع.بما أشاهدُه

 فتح
و حرارت این تجویف در  شود حکما گویند دل دو تجویف دارد و خون از جگر به تجویف اَیمن او منجذب می

کند و  او تأثري میرود و حرارت این تجویف در  خیزد و به تجویف اَیسر می کند و بخاری از او برمی او تأثري می
، و شود شود شبیه به اجرام سماوی در لطافت و نور و بحسب استعداد آئینۀ صور عالم مثال می بخاری پیدا می

و مثل چراغی است که آتش او نفس ناطقه و ا، و متعلق اول نفس ناطقه است گویند »روح حیوانی«اطبا او را 
 ن و روغن او خون منجذب از جگراست و فتیلۀ او بخارات منبعث از تجویف اَیو حرکت و م و نور او حس ،

 ؛، و این غلط است، و دود او غضب. و جالینوس گوید روح حیوانی در دماغ است، و حرارت او شهوتحیات
 بار دست و روح حار. غچه دما

نفس ناطقه به انی. و ، و از جان روح حیومراد از روان نفس ناطقه استو شیخ ابوعلی در رسالۀ معراجیه گوید: 
و ابوالربکات گوید: جنس است و در تحت او انواع و در تحت هر نوع  ؛مذهب ارسطو و ابوعلی نوع است

النّاس «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص کنند که مصطفٰى  افراد. و مناسب مذهب اوست آنچه مسلم و ابوداود از ابوهریره نقل می
، و األوراح جنود مجنّدةٌ فما ا، إذا فقهواهلیة خیارهم فی اإلسالمی الجفمعادنُ کمعادن الذّهبِ والفضة خیارهم 

و بمذهب اشراقیني ازىل » هو المختار عندنا.«و امام رازی گوید: » تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف.
فیاض برو فایض  و به مذهب مشائني در وقت کمال استعداد نطفه از مبدأ ، و این سخن نزد فقها کفر است.است

فَاذَا سويتُه ونَفَخت فيه من «آیت گريد. و  ، چون شعله که در حني کمال استعداد فتیله از آتش در او میشود می
 اشارت به این است. و امام غزاىل و شیخ مقتول موافق مشائینند. ١»روحي

النّفس الّتی هی لطیفةُ العبدِ المدبرةُ «د: گویالدین در باب دویست و شصت و هشتم از فتوحات  و شیخ محیی
، فظهرت النّفس ، فحینَئذٍ نفخ فیه الحق من روحهلهذا الجسم لم یظهر لها عني إال عندَ تسویة هذا الجسدِ و تعدیله

اله  رضی، أخربنی شیخی اإلمام األکمل«و شیخ صدرالدین قونوی گوید: » بني النّفخ اإللهی والجسد المسوٰى.
إذ من  ؛، مشرياّ إلٰى حاله أنَ ثمةَ من یکون مدبراً ألجزاء بدنه قبل اجتماعها بعلم و شعورٍ و ذلک لکلیة نفسهعنه

، فال وجود لها قبل ، ألنّ النّفوس الجزئیة ال تتعین إّ بعدَ المزاج و بحسبهیستحیل علیه ذلک یکون نفسه جزئیةً
 »تدبري األجزاء البدنیة بعلم و شعور. ذلک حتی یتأتٰى لها

 »إنّکم خلقتم لألبدِ و إنّکم تنقلون من دارٍ إلٰى دار.«،فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصو بهر حال ابدی است. و حضرت رسول 
چه نسبت مبدأ فیاض به نفوس چون نسبت ابرست به  ؛و مشائني نزاع نیست، میان اشراقیني و اگر تدقیق نظر کنیم

هاست و توان گفت که  ، بنابر آنکه ابر عني قطرهها قدیمند ، توان گفت که قطرهگر ابر قدیم باشدا ؛های باران قطره
شود و شک نیست که مبدأ فیاض  ، به سبب آنکه صورت قطره در وقت جدا شدن او از ابر حادث میحادثند

 ه التّوفیق.،و من ال، هر یک به اعتباری، پس اطالق قدم و حدوث بر نفوس صحیح باشدقدیم است
». نفس«و » روح«نزد صوفیه مسمٰى است به » روح حیوانی«و » نفس ناطقه«و آنچه نزد حکما مسمٰى به 

 الکاشی القوم هی اللّ«االصطالحات:  فی قال المحقّق وح فی االصطالحدةطالرةُ المجرو فی یفةُ اإلنسانی ،
بِ القابل لقوة الحیاة و الحس والحرکة و یسمٰى هذا فی اصطالح األطباء هو البخار الّلطیف المتولد فی القل

 .۲۹الحجر:  - ۱
                                                 



  

۷٥ 

والروح ال یفرق الحکماء بني القلبِ اصطالحهم النّفس والمتوسط بینهما المدرک للکلیات والجزئیات القلب و 
 »األولو یسمونَهما النّفس النّاطقة.

مطلق در موجودات و از وجهی عني بدن  و قیصری گوید که نفس ناطقه در بدن ساری است مثل سریان وجود
و معنی قرآن و حقیقت انسان  لفظ قرآن و جسم انسان توأمانند«است و از وجهی غري. و شیخ جنید فرمود: 

و مالیم این سخن است آنکه قرآن را هفت بطن است و حقیقت انسان نیز در سلوک هفت مرتبه .» توأمانند
 دارد.

 فتح
قوت «و » عقل عملی«گویند و یکی را » قوت نظریه«و » عقل نظری« یکی رانفس را دو قوت است: 

و عقل بالملکه که بعضی  ؛، و به اعتبار اول چهار مرتبه دارد: عقل هیوالی که هیچ علم حصوىل نیست»علمیه
و عقل بالفعل که قادر باشد  ؛بدیهیات معلوم است و استعداد انتقال به نظریات حاصل و او مناط تکلیف است

و عقل مستفاد که تعقل معلومات  ؛، تعقل کند بی کسب جدید، هرگاه که خواهدنکه معلومات نظریۀ مخزونه راآبر 
 ، بر نفس در این مراتب اطالق کنند.نظریۀ خود کند. و این چهار لفظ چنانچه بر مراتب اطالق کنند

و اگر به  ؛گویند» حضوری«، آن را ما، مثل علم ما بما و به صفات و علم اگر بحضور معلوم است و نزد عالم
 گویند. »حصوىل«، آن را حصول صورت اوست نزد عالم

شود و صور  او مرتسم می مجرده در ذات ، لیکن صور کلیات و جزئیاتو مدرِک کلیات و جزئیات نفس است
اختالف در وجود ت و الت او. و بعضی برانند که این صورت عني معلوم است به حسب ماهیآجزئیات مادیه در 

ماهیت نیز قایلند.  و بعضی به اختالفاصیل و وجود ظلّی است. و حضرت سید شریف و صوفیه موافق ایشانند. 
، ، لیکن مراد اکثر نفی صورت عقلیه است. و فرفوریوسو این است مراد بعض متکلمني از نفی وجود ذهنی

چه  ؛، غلط استاگر حقیقت اتحاد خواستهقایل است. و  معقوله ، به اتحاد نفس و صورصاحب ایساغوجی
، محال است. و ابوعلی در اشارات تشنیع بلیغ برو کرده و در کتاب مبدأ و اتحاد میان هر دو چیز که فرض کنی

، و خواجه نصريالدین عذر خواسته که مقتول در تلویحات تشنیع بر شیخ کرده شیخمعاد به آن قایل شده. بنابراین 
 ام. أ و معاد فرموده که من این کتاب برای تقریر رأی فرفوریوس نوشتهدر صدر کتاب مبد شیخ

اند حصول صورت شیء را در عقل به حصول  آید و تشبیه کرده اند نفس به صورت معلوم برمی و بعضی گفته
، قدس ق رومیصورت فَرسیت در موم. و فرق است میان این تشبیه و تشبیه به حصول صورت در آئینه. و محقّ

 »مثنوی: «گوید سره
 ای ای برادر تو همني اندیشه

 گرگل است اندیشۀ تو گلشنی
 
 

 

 ای مابقی تو استخوان و ریشه
 ور بود خاری تو همیۀ گلخنی

 

، و دو طرف که افراط و و نفس را در قوت عملی و قوت غضبی و قوت شهوانی وسطی است که اعتدال است
الَّذِين اذَا انفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم « ست و اخالق سیئه اطراف سته.تفریط است. و اخالق حسنه اوساط ثالثه ا

 .٢»ال تَجعل يدَكَ مغْلُولَةً الَى عنُقكَ وال تَبسطْها كُل الْبسط  ١٭ يقْتُروا وكَانَ بين ذَلكَ قَواما
 »شارح«و جربزه و بالهت. و اعتدال قوت عملی حکمت و دو طرف افراط و تفریط ا

 زاهد که طریق نیکنامی دارد
 

 هر چند که سوخت رنگ خامی دارد

 .۶٧الفرقان:  - ١
 .٢٩اإلسراء:  ٢

                                                 



  

 فرمود نبی که خواب ارباب کمال
 

 بهرت ز عبادتی که عامی دارد
 

 »شارح«و اعتدال قوت غضبی شجاعت است و دو طرف او تهور و جنب. 
 هر کس که حریف جام و ساغر نشود

 ابیخواهی که چو آئینه صفائی ی
 

 

 آئینه طبع او منور نشود
 باید که کسی از تو مکدّر نشود

 

 »شارح«و اعتدال قوت شهوانی عفّت  است و دو طرف او فجور و خمود. 
 تا چند اسري جاه و حشمت باشی
 خواهی که ز هر کدورتی پاک شوی

 

 

 در بند هوٰى و حرص و شهوت باشی
 باید که مقیم کوی عفّت باشی

 

خوانند.  »عدالت«، امری متوسط معتدل از امتزاج ایشان پیدا شود و آن را لیت ممرتج شوندو چون این سه فض
اخالق حسنه است که هر که از آن و صراط مستقیم که از شمشري تیزتر و از مو باریکرت است در نشأت انسانیه 

 افتد. ، به دوزخ اخالق سیئه میمنحرف شد و میل به افراط یا تفریط کرد
ذکر کردیم غري حکمتی که مقسوم به نظری و عملی شده. قال الشّیخ فی آخر الشفاء:  که ما اینجاو حکمتی 

و من ، رأس هذه الفضائل عفّةٌ و حکمةٌ و شجاعةٌ و مجموعها العدالةُ و هی خارجةٌ عن الفضیلة النظریة«
إنسانیاً و یکاد أن  نبویة کاد یصري رباًواص ال، و من فاز مع ذلک بالخاجتمعت له معها الحمةُ النظریة قد سعد

و تحقیق اجناس اخالق و تفصیل انواع آن  »تحل عبادتُه بعدَاله و هو سلطانُ العالَم األرضی و خلیفةُ اله فیه.
 از اخالق ناصری بطلب.

 فتح
، اسب بحور با یکدیگرشود طبع موزون است و تن از غرایب آثار که در پیکر عجایب اطوار انسانی مدرک می

، بحر رجز شود که چهار انجام» مفا«آغاز باشد و » علني«است و اگر  »مفاعلني«مثال بحر هزج چهار 
و علٰى  ؛است »فاعالتن«، بحر رمل شود که چهار انجام» مفاعی«آغاز باشد و » لن«و اگر  ؛است »مستفعلن«

دور به مثابۀ مصراعی است و ازمنۀ متخلله میان نقرات  چه هر ؛اصول ایقاعیه هذا القیاس. و از این وادی است
به مثابۀ حروف. و از همه اغرب آنکه جسنت رگ بر طرز نسب موسیقی است که باحث است از احوال نغم و از 

 ».علم ایقاع«گویند و ثانی را  »صناعت تألیف«، و اول را ازمنۀ مذکوره
صناعة الموسیقی تتم به تألیفِ أنّ النّبض طبیعةٌ موسیقاریة و کما أن  ینبغی أن یعلم«قال أبو علی فی القانون: 

، ، کذلک حال النبضالنغم علٰى نسبة بینهما فی الحدَّة والثّقل و بأدوارِ إیقاع مقدّرٍ لألزمنة التی تتخلّل نقراتها
رعةه ف فإنّ نسبة أزمنته فی السة.والتّواتر نسبةٌ إیقاعیةٌ و نسبةُ أحوالواضعفِ و فی المقدارِ نسبةٌ کالتّألیفی ی القوة«  

، یا باشد مانند هشت و چهار و مدار میالمیت هر دو بعد بران است که تفاوت میان آن دو مثل یکی از متفاوتني
، مثل دو و شش. ، یا اصغر به تکرار مثل تفاوت شود، مانند شش و چهارحاصل شوند به تکرار تفاوت متفاوتني

، و ، و ثالثۀ اضعاف و مافوق آنگویند» ذی الکل«سه قسم است: کبار که نسبت ضعفني است و او را  نسبتو 
، و نسبت مثل ، و صغار که نسبت مثل و ربع است و ما تحت آناوساط که نسبت مثل و نصف است و مثل و ثلث

ثۀ اضعاف است و ضعفني و گوید: نسبت محسوسه در نبض نسبت ثال خوانند. و جالینوس می» طنینی«و ثُمن را 
مثل و نصف مانند سه و دو و مثل و ثلث مانند چهار و سه و مثل و ربع مانند پنج و چهار. و تمام تحقیق این 

 قطب الدین عالمه نوشته مسطور است.سخنان در شرح کلیات قانون که موالنا 

۷٦ 
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 ای«ربئیل آمد و گفت: جمروی است که و گاه فیضی بر کمل وارد شود که باعث ایشان باشد بر سماع. از اَنَس 
، خوش وقت شد و فرمود که ملسو هيلع هللا ىلصرسول » ، فقرای امت تو پانصد سال پیش از اغنیا به بهشت روند.رسول اله

 ، یکی خواند:هیچ کس در میان شما هست که شعری بخواند
 عتةُ الهوٰى کبدی قد لسحی 

 ذی شُغفت بهإال الحبیب الّ
 

 

 راقفال طبیب لها و ال 
 فعندَه رقْیتی و تریاقی

 

فارغ شدند و هر ای که ردا از دوش مبارک آن حضرت بیفتاد. چون  ، به مرتبهپس نبی و اصحاب و جد کردند
، یا مه«پیغمرب فرمود:  »!، یا رسول الهما أحسن لعبکم«، معاویة بن ابی سفیان گفت: یک بجای خود بنشستند

پس ردای خود را به چهار صد پاره کرد و به هر کس » ز عند سماع ذکر الحبیبـت، لیس بکریم من لم یهمعاویة
 » ابن فارض«ای بداد.  وصله

 عجبفا من سکری بغري مدامة 
 فريقص قلبی و ارتعاشُ مفاصلی

 

 

 وأطرب فی سری و منّی طربتی
 یصفِّق کالشّادی و روحی قَینّتی

 

کردند نشسته بود. تصور  اند. جنید در مجلسی که صوفیه سماع می  ورزیدهو بعضی اولیا در این حال و تمکني
وتَرى الْجِبال تَحسبها جامدَةً وهي تَمر مر «، فرمود: کردند که مگر رقص پیش او حرام است. پرسیدند

نجم اکربٰى: بجست. قال ، ناگاه خون از پیشانی او و ابوالحسن نوری در مجلس سماع نشسته بود ١»السحابِ
، انتفخت ، فإنّ الحالةَ إذا انتهت و مقامها الروح و الدّم عرشُ الروحذلک ألجل ترقّی الحالة إلٰى نهایتها«

 »العروق وامتألت و انظرت.
 فتح

صوفیه گویند برزخی هست میان عالم اجسام ارواح و مشتمل است بر صور هرچه درعالم اجسام است و شبیه 
عالم «، و او را به ارواح از آن حیثیت که نورانی است ، وبا اجسام از آن حیثیت که محسوس مقداری است است
عالم المثال «خوانند. و قال المحقّق الکاشی فی شرح الفصوص:  »ارض حقیقت«و  »خیال منفصل«و  »مثال

 »لم.باصطالح الحکاء عالم النفوس المنطبعة و هو فی الحقیقة خیال العا
خوانند. و موالنا سعدالدین » عالم اشباح«و » مثُل معلّقه«و » اقلیم ثامن«و حکمای اشراقی این عالم را 

فیه لکل موجودٍ من المجردات واألجسام واألعراض حتَّی «نقل کند: تفتازانی در شرح مقاصد از ایشان 
 وائح مثالکنات واألوضاع والهیئات والطّعوم والرالحرکات و الس و محل ةه معلَّق ال فی مادبذات قائم و یظهر ،

أفالکه  هو عالم فسیح غري متناه یحذو حذو العالم الحسی فی دوام حرکةللحس بمعونة مظهرٍ کالمرآة والخیال. و 
ألقدمون إنّ فی المثالیة وقبول عناصره و مرکباته آثار حرکات أفالکه و إشراقات العالم العقلی. و هذا ما قال ا

به و ال تحصٰى مدنُه. من جملة تلک المدن جابلقا و ئالوجود عالماً مقداریاً غري العالم الحسی ال تتناهی عجا
جابرصا و هما مدینتان عظیمتان لکل منهما ألف بابٍ ال یحصٰى ما فیها من الخالئق. و علیه بنوا أمر المعادِ 

 الجسمانی فإنّ البدن المثاىل ، فالّذی تتصر  ه حکم البدن الحسفیه النفس حکمی  الحواس فی أنّ له جمیع
، و أیضاً یکونُ من الصور المعلّقة نورانیةٌ فیها نعیم الظّاهرة والباطنة فیلتذُّ و یتألَّم بالّلّذات واآلالم الجسمانیة

، فإنّ جمیع ما یرٰى فی المنام أو ت و کثري من اإلدراکاتکذا أمر المناماالسعداء و ظلمانیةٌ فیها عذاب األشقیاء. و 
من الصور المقداریة التی ال تحقق لها  ، بل یشاهدُ فی األرض و عندَ غلبة الخوف و نحو ذلکیتخیل فی الیقظة
ء أنّه ، کما یحکٰى عن بعض األولیا، کلها من عالم المثل و کذا کثري من الغرائب و خوارق العاداتفی عالم الحس

 .۸۸النّمل:  - ۱
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 ، أو خرج من بیتٍ حاضری المسجد الحرام أیام الحج و أنّه ظهر من بعض جدران البیت مع إقامته ببلدته کان من
، و أنّه أحضر بعض األشخاص أو الثمار أو غري ذلک من مسافة بعیدة فی زمان قریبٍ مسدود األبواب والکوات

 ».إلٰى غريِ ذلک
من وراء هذا العالم سماء و أرض و بحر و حیوان و نبات و ناس سماویون و کل من «اثولوجیا گوید:  و ارسطو در

، ال فی ذلک العالم سمائی و لیس هناک شیء والروحانیون الذین هناک مالئمون لألنس الذی الذی هناک
 »، بل یسرتیح إلیه.ینفر بعضهم عن بعض و کل واحدٍ ال ینافر صاحبه و ال یضاده

يسبحونَ اللَّيل «فی کل نفس خلق اله فیها عوالم «و شیخ محیی الدین در باب هشتم از فتوحات گوید:
، یشاهد نفسه فیها. و ، إذا أبصرها العارف و خلق اله من جملة عوالمها عالماً علٰى صورنا ١»والنَّهارَ  يفْتُرونَ

أربعة عشر بیتاً و بن عباس فیما روی عنه فی حدیث هذه الکعبة و إنّها بیت واحد من قد أشار إلٰى ذلک عبدُاله 
، و صدقت هذه الروایةُ عندَ أهل عباس مثلی، حتٰى أنّ فیهم ابن إنّ فی کل أرض من األرضني السبع خلقاً مثلُنا

، ، إنّما یدخلون بأرواحهمو إذا دخلها العارفون، الکشف. و کل ما فیها حی ناطق و هی باقیة ال تفنٰى و ال تتبدَّل
هذه األرض الدنیا و یتجردون. و فیها مدائن ال تحصٰى و بعضها یسمٰى ، فیرتکون هیاکلَهم فی ال بإجسامهم

کل مصطفی مختار. و کل حدیثٍ و آیة وردت عندنا مما صرفها العقل عن ، ال یدخلُها من العارفني إّمدائن النور
و کل صورة  ،ل فیه الروحانی من ملکٍ و جنکل جسدٍ یتشکّ، و جدناها علٰى ظاهرها فی هذه األرض. و هرهاظا

 »، فمن أجساد هذه األرض.یری اإلنسانُ فیها نفسه فی النوم
أویال ولکل إنّ لکل ظاهرٍ باطناً و لکل شخص روحاً ولکل تنزیل ت«و اتباع ابوهاشم بن محمد بن حنیفه گویند: 

به علی الذّی استأثر و هو العلم فی هذا العالم حقیقةً فی ذلک العالم ه عنه رضی، مثالابنَه محمد بن ال ،
 »اللحنیفّة.

 فتح
بنابراین کامل به فراست از صورت شخص احول او معلوم  ؛اند صور محسوسه در عالم شهادت ظالل صور مثالیه

٭ يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم فَيوخذُ  ٢سيماهم في وجوههِم من اثَرِ السجودِ: «کند. قال اله تعالٰى
قْدَامْاي واصفرمود: ملسو هيلع هللا ىلصو ترمذی از ابوسعید روایت کند که نبی  ٣»بِالنَّو ،»بنورِ أ، فاتَّقوا فراسةَ المؤمن نّه ینظر

 »الدّجال مکتوب بني عینَیه ک ف ر.«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصروایت کنند که مصطفٰى  و بخاری و مسلم از اَنَس »اله.
به دریا و نسبت  اول به ثانی نسبت جداول استاست و نسبت  و مثال مقید که خیال است نمودار مثال مطلق

الم چه این ع ؛، احوال که مشاهده کند صواب باشدروازن به آفتاب. و چون سالک در سلوک به مثال مطلق رسد
 ، گاه صواب باشد و گاه خطا.، و چون امری در خیال خود بیندمطابق علم حق است

لم ارواح و عادت براستی و طهارت از اخالق ذمیمه و اعه بحق و ب و اسباب دیدن صواب توجه تام است
قیام به  اتصاف به اخالق حمیده و اعراض از اَغراض دنیه و اَعراض بدنیه و صحت بدن و اعتدال مزاج و

شود به نفوس  چه نفس در این احوال به سبب نور و صفا منجذب می ؛طاعت و عبادات و دوام وضو و ذکر
ه که الواح نقوش حوادث سفلیاطالع دارد بر آن نقوش به ، و چون بیدار شداند که لوازم حرکات افالکند هفلکی ،

ه میسر است. و اسباب دیدن خطا سوء مزاج ظدر یق سبب انطباع آن در خیال. و انبیا و کمل اولیا را این حال

 .٢٠األنبیاء: - ۱
 .٢٩الفتح:  - ٢
 .۴١الرحمن:  - ٣
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دماغ است و اشتغال نفس به شهوات و لذات حسیه و استعمال قوت متخیله در تخیالت فاسده و تصورات 
شوند و او را از عالم  ، این مزخرفات متجسد میچه نفس در این حال چون از ظاهر متوجه باطن شد ؛کاسده

 بیند. که متخیله تخیل کرده بعینه میدارند و چیزی  علْوی باز می
و قوت عروج کند. و کسی که به حدّت نظر  و آنچه در علم حق است در وقت نزول بهر عالَمی مدتی مکث می

روزی که یوسف ، نتیجۀ خواب او دیر ظاهر شود. از موسوم است و مشاهده حال هر چیز از عني ثابتۀ او کند
تا روزی که پدر و  ١»حدَ عشَر كَوكَبا والشَّمس والْقَمر رايتُهم لي ساجِدِينانِّي رايت ا«گفت: هيلع صدیق 

چهل سال بود. و کسی که حدت  ٢»هذَا تَاوِيل روياي من قَبل«خاله و یازده برادر را منقاد خود یافت و گفت: 
 ، نتیجۀ او زود ظاهر شود.ب تنزالت او کندنظر و قوت عروج ندارد و مشاهده احوال هر شیء از مرات

 فتح
، فال رسول بعدی و ال بعدی لرسالةُ والنّبوةُ قد انقطعت ا«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، ترمذی از اَنَس روایت کند که مصطفٰى

آمد. پس فرمود:  .»نبی ه یا رسول«گفتند: » لکن المبشِّرات.«و این سخن بر مردم شاقات؟ ،الچیست مبشر «
و بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداود از عبادة بن صامت »النّبوة. رؤیا المسلم و هو جزء من أجزاء«ود: فرم

و سر این کالم آن  »من ستَّة و أربعني جزءاً من أجزاء النّبوة. رؤیا المؤمن جزء «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، روایت کنند که رسول
 وت بیست و سه سال.است که وحی به طریق رؤیا شش ماه بود و مدت نب

و تعبري واقعه مرتبۀ عاىل است. بعضی خوابها که بر ظاهر خود باید گذاشت و محتاج نباشد بیهقی در دالئل 
ژولیده موی و غبار آلود بخواب ملسو هيلع هللا ىلص النّبوة از ابن عباس روایت کند که در روز قتل امام حسني رسول خدا را 

هذا «فرمود: » ، این چیست؟مادر و پدر من فدای تو باد«فتم: ای پر از خون بود. گ دیدم و با آن حضرت شیشه
أال تعلم ما صنعت أمتّی «و غزاىل در اواخر احیا گوید فرمود:  »ألتقطُه منذ الیوم. دم الحسني و أصحابِه لم أزل

ار روز خرب قتل آن و بعد از بیست و چه» بعدی؟ قتلوا ابنی الحسني و هذا دمه و دماء أصحابِه أرفعها إلَی اله.
 حضرت بیاوردند.

ای بر روی او  و بعضی خوابها محتاج به تعبري است. سالکی خدا را به خواب دید که به او ملتفت نشد و طپانچه
آن محل «فرمود: » دهلیز خانه.«گفت:  »این حالت کجا بود؟«، فرمود: زد. چون خواب را بر شیخ عرض کرد

 وده شده بود.مبه صورت خدا نبود که فروخته بودند و حق شرعی ص کردند مسجد تفح» مغضوب است.
، ، بر قول بعضی، دید که اسمعیل را، صلوات الرحمن علیهو گاهی انبیا و صدیقني از تعبري فرو مانند. ابراهیم خلیل

ح است که ذبخو کرد پنداشت که این خواب بر ظاهر خود محمول است و می ، ذبح می، بر قول بعضییا اسحق
، به پسر کند و حال آنکه اشارت به ذبح گوسفند شده بود و گوسفند را به صورت پسر خود مشاهده کرده بود

 ، و حق تعالٰى او را تنبیه فرمود.عالقه سالمت نفس و کثرت نفع
امشب به «آمد و گفت: ملسو هيلع هللا ىلص ، و بخاری و ترمذی و ابوداود از ابن عباس روایت کنند که شخصی نزد رسول خدا

ریسمانی ، بعضی بیشرت و بعضی کمرت. ناگاه گرفتند بارید و مردم از آن فرا می دم که روغن و عسل میخواب دی
دیدم که از زمني به آسمان پیوسته بود و تو آن ریسمان گرفتی و باال رفتی. پس مردی دگر گرفت و باالرفت. پس 

ابوبکر گفت:  »کردند و باال رفت.ی دگر گرفت و ریسمان گسیخت و وصل ردمردی دگر گرفت و باال رفت پس م
ابر اسالم است و روغن «گفت: » بگو«حضرت فرمود: » که من تعبري این خواب بگویم.  ، بگذاریا رسول اله«

، تو آن را نیآ ، و ریسمان حقی است که تو برو عسل قرآن که فیض بعضی از او بیشرت است و فیض بعضی کمرت

 .۴یوسف:  - ۱
 .۱۰۰یوسف:  - ۲
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. پس مرد دگر بگريد و باال رود. پس د از تو مردی دگر بگريد و باال رودپس بع» گرفتی و خدا ترا باال برد.
» بفرما که تعبري من صواب است یا خطا. ،مردی دگر بگريد و منقطع شود و وصل کنند و باال رود. یا رسول اله

یز است. نبی پس ابوبکر سوگند داد که بیان فرما که خطای من در چه چ» أصبت بعضاً و أخطأت بعضاً.«فرمود: 
 » ال تُقسم.«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص 

تواند شد. و  ه و شیطان به آن صورت ظاهر نمید، پیغمرب را دیو هر که پیغمرب را به صورتی که در دنیا بوده بیند
فإنّ الشيطانَ ال یتمثّل  ؛، فقد رآنیمن رآنی فی المنام«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ترمذی از ابن مسعود روایت کند که مصطفٰى 

، و برای آنکه پیغمرب مظهر اسم هادی است و شیطان مظهر اسم مضل ؛شود صورت خدا ظاهر می لیکن به» بی.
است. و هرکه صورتی بیند مخالف صورت مذکوره از جمیع وجوه یا مطابق آن  خدا رب مهتدین و ضالني

، در یغمرب استصورت از وجهی و مخالف از وجهی و جازم باشد که این پیغمرب است یا به او بگویند که این پ
، بلکه صورت نسبت خود به شرع مطّهر دیده. و تصور نکنی که تعبري مخصوص حقیقت نه پیغمرب را دیده

، رسل حقند و هر یک رسالتی کنی شنوی یا مالحظه می بینی یا می ، هرچه بیداری مینومیه استصورت 
کنند و حال آنکه از آن  اعتبار نمی را گوید آن تقریب می رسانند. عادت خلق آن است که اگر کسی سخنی بی می

  ١».كَاين من آية في السماواتِ واالرض يمرونَ علَيها وهم عنْها معرِضونَ«باید گرفت:  بیشرت اعتبار می
 فتح

لم برزخ ، او را جسدی مثاىل ابدی در عاتواند بود و چون از بدن عنصری محلول جدا شود ینمجسد  روح بی
 .٢»ومن ورائهِم برزَخ الَى يوم يبعثُون«گویند:  »بدن مکتسب«هست که آن را 

فرمود:  نشسته بودم.هيلع و ابوجعفر طوسی در تهذیب األحکام از یونس بن ظبیان نقل کند که پیش امام حسني 
» ان سبز باشند در قنادیل زیر عرش.گویند در حواصل مرغ می«گفتم: » ما یقول النّاس فی أرواح المؤمنني؟«

، المؤمن إذا أکرم علَی اله من أن یجعل روحه فی حوصلة طائرٍ أخضر. یا یونس منؤ، المسبحانَ اله«فرمود: 
فإذا قدم علیه القادم عرفه به تلک  ؛فیأکلون و یشربون ؛، صیر روحه فی قالبٍ کقالبِه فی الدنیاقبضه اله تعالٰى

 »الصورة الّتی کانت فی الدنیا.
و شیخ محیی الدین در باب سیصد و یکم از فتوحات گوید: برزخی که روح بعد از مفارقت به آنجا منتقل 

غیب «گویند و ثانی » غیب محاىل«و اول را  ؛شود غري برزخی است که میان ارواح و اجسام است می
، به خالف غیب از حوادث آینده واقف باشند بسیارند و جمعی که مشاهده غیبت امکانی کنند و ؛»امکانی
 که مکاشفۀ احوال موتٰى نادِرست. ؛محاىل

، فرموده که هر که هفتاد هزار بار ملسو هيلع هللا ىلصام که شیخ ابوالربیع مالقی شنیده که مصطفٰى  در وصایای فتوحات دیده
این ذکر ، آن آزادی متحقّق شود. او ندو نیت آزادی خود یا کسی دگر از آتش دوزخ ک »ال إله إّ اله«بگوید 

در اثنای طعام خوردن بگریست و  ،کرده بود. و شخصی او را به ضیافت برد و جوانی از اهل کشف حاضر بود
، جوان ابوالربیع در دل خود این ذکر را وسیلۀ نجات مادر او ساخت» بینیم. مادر خود را در دوزخ می«گفت: 

 »مادر من از دوزخ خالص شد.الحمدله که «در حال گفت: 
 »إنّما هی أعمالُکم تُرد إلیکم.«شوند.  و راحت و عذاب قرب و امثال آن اعمال و اخالق ماست که متجسد می

 »حافظ«

 .١٠۵یوسف:  - ١
 .١٠٠المؤمنون:  - ٢
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 ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق
 

 

 هر عمل اجری و هر کرده جزائی دارد
 

»خ نم لَتما عم نَفْس تَجِدُ كُل مويدًايعدًا بما نَهيبا ونَهينَّ با لَو دتَو ءون سم لَتما عما ورضحرٍ م١»ي 
 رسد اه بال میگگاه بما لطف او 

 

 

 رسد صورت اعمال ماست هرچه بما می
 

 »ی الدُّنیا.وا من غراس الجنّة ف، لیس فیها عمارةٌ فأکثرإنّ الجنةَ قاع صفصف«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص حضرت مصطفٰى 
دوزخی آتش با «و هم آن حضرت فرمود: » التّسبیح والتّهلیل.«فرمود: » ، ما غراس الجنة؟یا رسول اله«گفتند: 

 ».برد. خود به دوزخ می
 »شارح«

 هر دل که بوادی فنا راه نربد
 ای وای بر آنکه وقت رفنت زجهان

 

 

 پی جانب بحر ىل مع اله نربد
گاه نربدبا خود دل پاک و جا  ن آ

 

ببني که صور ذهنیۀ  ؛و استبعاد نکنی که چگونه عمل ما که در این موطن عرض است در آن موطن جوهر باشد
 جواهر قایم بذهنند و در خارج قایم بذات خودند.

 فتح
، بصورت هر صفت که در دنیا بر تو غالب است در برزخ بصورتی مناسب آن خواهی بود. اگر کرب غالب است

، به صورت ، و اگر حرص، به صورت خوک، و اگر شهوت و عدم حمیت، به صورت گرگو اگر غضب ،پلنگ
یحشَر النّاس یوم القیامة علٰى نیاتهم. « ٢»٭ اَّ من اتَى اله بِقَلْبٍ سليم يومَ  ينفَع مال وَ بنُونَ« موش.

بینی که آنچه در  نمی» دها القردةٌ والخنازیر. فعلیک بالتَّقوٰى ثم بالتَّقوٰى.یحشَر بعض النّاس علٰى صورٍ تحسن عن
اله يتَوفَّى اْنفُس حني موتها والَّتي لَم تَمت « »النّوم أخو الموت.«بینی؟  ، در شب بخواب میکنی روز می

وا الْمهلَيى عي قَضكُ الَّتسما فَيهنَامي مف ماتٍ لِّقَويَ َكي ذَلنَّ فى امسم لجلَى اى ارخْا لسريو ت
 »کما تَنامونَ تَموتونَ و کما تستَیقظونَ تُبعثون.« ٣»يتَفَكَّرونَ

، دانند بعضی نمی ؛بینند ، بخواب میکنند دانند که آنچه مشاهده می بعضی می ؛سایر مردم در این نشأت بخوابند
، به تعبري خواب خود رسند. و نفس تو لوحی است که علوم و اخالق و اعمال ر وقت مردن که همه بیدار شوندد

یک  روزی که این غبار مرتفع شود، یک ؛تو ارقام و نقوش آن لوحند و بدن تو غباری است بر باالی آن ارقام
 .٤»حدِيدٌ فَكَشَفْنَا عنكَ غطَاءكَ فَبصركَ الْيوم«رقم ظهور یابند: 

، أی مصدِّق بما جاءت بض اله أحداً إّ و هو مؤمنقلیعلم أنَّه ما ی«الدین در فص موسوی فرماید:  و شیخ محیی
 »موت الفجاءة و قتل الغفلة. ، و لهذا یکرهبه األخبار اإلهیة و أعنی من المحتضرین

إلٰى  الجنّةٌ أقرب«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصمسعود روایت کند که نبیو بهشت دوزخ در دنیا هم با تست. بخاری از ابن 
، لیکن او گزد آن مار که در قرب عاصی را خواهد گزید امروز هم می »أحدِکم من شراکِ نَعله والنّار مثل ذلک.

، الم سابق و الم روزی که به خمار افتد ؛کند چندان شراب نخوت و بنگ غفلت خورده است که ادراک الم نمی
و عمده عذاب آخرت محبت دنیاست و  ٥»وانَّ جهنَّم لَمحيطَةٌ بِالْكَافرِين«حاضر هر دو احساس خواهد کرد. 

 .٣٠آل عمران:  - ۱
 .٨٩-٨٨الشعراء:  - ٢
 .۴٢الزمر:  - ٣
 .٢٢ق:  - ٤
 .۴٩التوبه:  - ٥

                                                 



  

، غلط کرده. ، چون نیک نظر کندکم کسی باشد که از این علت خاىل است. و آنکه پندارد که این علت ندارد
، و در وقت فراق خالف آن ظاهر زایل شدهشود که محبت معشوق از دل او  م آن میتوه گاهی عاشق را

 »شارح« گردد. می
 ای دل به هوای نفس پژمرده مشو
 خواهی که چو گل بر همه عالم خندی

 

 

 با آتش عشق باش و افسرده مشو
 چون غنچه دگر مقید خرده مشو

 

کمال او بشکسنت دانند که روح در بدن چون جوجه است در بیضه و  و کامالن را هیچ عالقه با دنیا نیست و می
 »حافظ«بیضه است و بريون آمدن از آنجا. 

 صوفی صومعۀ عالم قدسم لیکن
 نشني خیز و سوی میکده آی با من خاک

 

 

 گاهم حالیا دیر مغان است حوالت
 جاهم تا دران حلقه ببینی که چه صاحب

 

»ی عبدی المؤمن روح ضدی فی قَبلُه کتَردأنا فاع فی شیء تدنْهما تَردَّ متَه و ال بساءم هکْرو ا الموت هکْر« 
 »شارح«

 ای دل چه اسري فکر بیهوده شوی
 خواهی که دلت بنور توحید رسد

 

 

 تدبري خطا کنی و آلوده شوی
 باید که زهست و نیست آسوده شوی

 

و در وقت قصد ابن » .، أم یقع علی الموتال اباىل أقع علَی الموتِ«فرمود: ،هيلعحضرت امريالمؤمنني علی 
 »شارح» «فُزت و رب الکعبة.«مجلم فرمود: 

 آن نور که بود در پس پرده غیب
 هرگز ننهیم دل بدنیای دنی

 

 

 دارد همه جا ظهور بی شهبه و ریب
 ما را که بود نقد حقیقت در جیب

 

 و منصور گفت:
 اقتلونی یا ثقاتی
 و مماتی فی حیاتی

 

 

 إنَّ فی قتلی حیاتی
 اتی فی مماتیو حی

 

 »حافظ«
 زمانه گر فکند آتشم بخرمن عمر

 

 

 بگو بسوز که بر من بربگ کاهی نیست
 

أن تغفر لمن ابتغٰى  ، فبحق ناسوتیتی علٰى الهوتیتکناسوتیتی استهلکت فی الهوتّیتک«و هم منصور گفت: 
 »حافظ« »قتلی.

 شود غبار تنم حجاب چهره جان می
 

 

 چهره پرده برفکنمخوشا دمی که ازین 
 

 »ابن فارض«
 و إنّی إلَی التَّهدیدِ بالموتِ راکن 
 ولَم تُعسفی بالقتل نَفْسی بل لها
 فإن صح هذا القال منکِ رفعتنی

 

 

 و من هوله أرکانُ غَیری هدَّتِ 
 به تُسعفی إن أنتِ أتلفتِ مهجتی
 و أعلَیتِ مقداری و أغلَیتِ قمیتی

 

 فتح
، او را به حکما گویند چون نفس از بدن مفارقت  کند و غفلتی که بواسطۀ اشتغال به تدبري بدن داشت زایل شود

لذات و آالم عقلی ازحسب علوم و اخالق و اعمال ه ه که به مراتب اتماند خواهد بود.  لذات و آالم حسی» هإنّ ل
٭ الَّتي تَطَّلع  نَار اله الْموقَدَةُ» «، یتجلّٰى فیها ربنا ضاحکاً.نبجنّةً لیس فیها حور و ال قصور و ال عسل و ل

۸۲ 
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دَةفْئْلَى ااهل نجات است. هر نفس که از نقوش خاىل است ١»ع ،».لْهالب الجنّة أهل و اگر به علوم و  »أکثر
، به عذاب الیم و اخالق ردیه متّصف استاگر به علوم ای عظیم فایز شود. و  ، به مرتبهاخالق فاضله حاىل است

، لیکن صاحب جهل مرکب را عذاب ابدی خواهد به تدریج آن آالم به زوال اسباب زایل شوندمبتال گردد. و 
 بود.

هذه األنفس إذا کانت زکیةً و فارقت البدنَ و کانت متصورةً المورٍ قیلت لها فی أمر عاقبتها من « و فارابی گوید:
و تکون آلةُ ، فإنّها تتخیل جمیع ما قیل لها فی الدنیا ، ولم یکن لها علوم تُسعدُها و ال جهل یشقیهالقصورالحورِ وا

ةماویالس ها لذلک جرماً من األجراملما قیل لها فی الدنیاتخی القربِ والبعثِ والخرياتامن أحو ، فتشاهدُ جمیع ل ،
، فإنّ الصور الخیالیةَ لیس تضعف عن الحسیة ؛دُ العقاب المصور لهم فی الدنیاو تکونُ األنفس الردیةُ أیضاً تشاه

 »، کما تشاهد فی المنام.بل یزیدُ علیها تأثرياً
و بعضی گویند جرمی مرکب از بخار و دخان موضوع تخیالت نفوس سعیده و شقیه شود. و میل شیخ مقتول در 

وع تخیالت اهل جنّت است و زیر فلک قمر و باالی کره آتش جرمی تلویحات به آن است که جرم سماوی موض
 کروی غري منخرق است برزخ میان عالم عنصری و عالم اثريی که موضوع تخیالت اهل نارست.

 »باب األبواب«گريد و او را  و بعضی از تناسخیه گویند هر نور اسفهبد که هست اول تعلق بصیصۀ انسانی می
، و اگر خلق بد دارد ٢»َ يذُوقُونَ فيها الْموت اَّ الْموتَةَ اْولَى«یک دارد، خالص شود: اگر خلق ن ؛گویند

، یعنی ارواح حیوانات نفوس ، و حیوان منحصر در انسان استبه بدن حیوانی مناسب آن خلق نقل کند
و هرگز این  ٣»ال طَائرٍ يطير بِجنَاحيه اال امم امثَالُكُموما من دآبة في االرض و«اند:  اند که تنزل کرده انسانیه

و منسوب به هرمس و  ٤»كُلَّما ارادوا ان يخرجوا منْها اعيدُوا فيها«کنند.  ناقصان عود به بدن انسانی نمی
دان انسانیه مرتددند و از بدنی به نفوس ناقصه در اب اغاثاذیمون و فیثاغورس و سقراط و افالطون آن است که

، و گویند می  »نَسخ«کنند و آن را  ، و در وقت کمال قطع تعلق از ابدان میند تا کامل شوندشو یبدنی منتقل م
، و جمعی که تجویز نقل به نبات هم کنند آن را گویند» مسخ«جمعی که تجویز نقل به بدن حیوان هم کنند آن را 

، و درکات جهنم نزد ایشان عبارت گویند »رسخ«جمعی که تجویز نقل به جماد هم کنند آن را  ، وگویند »فَسخ«
 » ابن فارض« از این مراتب است. و اخوان الصفا موافق ایشانند.

 واقع والمسخ بالنَّسخ قائل نو م 
 الئق سخی الفسخ فالرعوه و دعود 

 

 

 لة بِه ابرا وکُن عما یراه بعز
رةود فی کُل صح أبداً لَو بِه 

 

، بعضی و گویا مذهب قدما آن بوده که نفس را در آخرت بدنی مکتسب مثاىل مناسب اخالق و اعمال او هست
 ، و اتباع ایشان پنداشتند که سخن در بدن عنصری است.به صورت انسان و بعضی به صورت حیوانات

و حضرت  ، لیکن به بروز قایلند.و ایشان ابعد طوایفند از این مذهب و بعضی سخنان صوفیه رنگ تناسخ دارد
الفرق بني التّناسخ والربوز أنّ التّناسخ وصول روح إذا فارق من جسدٍ إلٰى «فرماید:  ، می، قدس سرهنوربخش

کانت تلک المفارقةٌ من ، یعنی فی الشّهرِ الرابع من وقتِ سقوط النّطفة و قرارها فی الرحم و جنني قابل للروح

 .٨-٧الهمزة:  - ١
 .۵۶الدخان:  - ٢
 .٣٨النعام:  - ٣
 .٢٠السجده:  - ٤

                                                 



  

۸٤ 

جسدٍ والوصول إلٰى آخر معاً من غريِ تراخعلٰى کامل لالکم من أرواح روح علیه ، والربوزُ أن یفیض کما یفیض ،
 »التّجلّیات و هو یصري مظهره و یقول أنا هو.

 فتح
آالم عقلیه خواهد بود و بهشت و  امام غزاىل و امام راغب و بسی از معتزله و امامیه و صوفیه برانند که لذات و

 ، هم خواهد بود. اهل حق است ، بر وجهی که معتقَددوزخ جسمانی
اله و بقاء باله که آفتاب ذات از  و جمیع انبیا و اولیا بر وقوع قیامت کربٰى متّفقند و مطابق آن است فناء فی

 ١٭لِّمن الْملْكُ الْيوم له الْواحدِ الْقَهارِ «دد. مغرب اشیا طالع شود و وحدت تامه ظهور کند و کثرت مقهور گر
 ههجو َّكٌ االه ءشَي ٢كُل ا فَانهلَيع نم ٭ كُل امكْرْاو لَكَ ذُو الْجبر هجقَى وبي٣»٭ و 

تکذیب انبیا نیست. ایشان به قیاس فاسد مبنی بر نفی نبوت و ، اند و اگر بعضی از حکما نفی حشر اجساد کرده
پندارند که حشر اجساد محال است و سخن انبیا در ارواح است و اگر بعضی از عبارات انبیا معطی حشر اجساد 

دانند که حق تعالٰى از صفات جسمانیه مربا  چنانچه اهل حق به برهان صحیح می ؛، برای تفهیم عوام استاست
 کنند.  نی که داللت بر اتصاف او به صفات مذکوره دارد میاست و تأویل آیات قرآ

یجب «گوید:  و شیخ ابوعلی که بر فساد قیاس ایشان مطلع شده در شفا و نجات تصدیق حشر اجساد کرده و می
، و نّبوةما هو مقبول من الشرع و ال سبیل إلٰى إثباته إال من طریق الشریعة و تصدیق خرب الأن تعلم أنّ المعاد منه 

قد بسطت الشریعةُ الحقّة ، ال یحتاج إلٰى أن تعلم. و البعثِ. و خريات البدن و شروره معلومةٌ  هو الذی للبدن عندَ 
حال السعادة و الشّقاوة الّتی بحسب البدن. و منه ما هو مدرک بالعقل و ملسو هيلع هللا ىلص الّتی اتانا بها سیدُنا و موالنا محمدٍ 

، و إن کانت األوهام د صدَّقته النّبوةٌ و هو السعادة والشّقاوة الثّابتتان بالقیاس اللّتان لألنفسالقیاس الربهانی و ق
 »منّا تقصر عن تصورهما اآلن.

النهار منطبق شود و کره آب احاطۀ کره زمني کند و بر روی زمني متنفّس  الربوج بر معدل و بعضی بر آنند که منطقة
الربوج از معدل النهار جدا  برسد و منطقة ٤»يا ارض ابلَعي ماءكِ ويا سماء اقْلعي«طاب نماند و بعد از آن خ

کرد  شود و زمني منکشف گردد و حق تعالٰى به حسب تأثري اوضاع فلکیه که پیشرت اقتضای خلق آدم و اوالد می
 »رحشا«نشأهم أول مرة. ، کما ا بار دگر انشای افراد انسان کند

 هر هیئت و هر نقش که شد محو کنون
 چون باز همني وضع شود وضع فلک

 

 

 در مخزن روزگار گردد مخزون
 از پرده غیبش آورد حق بريون

 

 ٥»انَّ ربكَ هو يفْصل بينَهم يوم الْقيامة فيما كَانُوا فيه يختَلفُونَ«
 فتح

أما أهل «نار مخلّد خواهند بود. و شیخ محیی الدین در فص یونسی گوید: مذهب اهل شرع آن است که کفار در 
العقاب أن تکونَ برداً و سالماً علٰى  ؛، لکن فی النارالنار فما لهم إىل النعیم مدَّة النار بعدِ انتهاء إذ ال بدَّ لصورة
نیست و نصی که وارد است بخلود  و زعم او آن است که هیچ نص بخلود عذاب وارد »من فیها و هذا نعیمهم.

 در آتش است.

 .١۶غافر:  - ١
 .٨٨القصص:  - ٢
 .٢٧-٢۶الرحمن:  - ٣
 .۴۴هود:  - ٤
 .٢۵السجده:  - ٥

                                                 



  

۸٥ 

إنّ العالم باسرِه عباداله و لیس اعلم أنّ من اکتحلت عینُه بنورِ الحق یعلم «و قیصری در شرح فصوص گوید: 
من شأن من  ، و، و کلُّهم محتاجون إلٰى رحمته و هو الرحمن الرحیملهم وجود وصفة و فعل إّ باله و حوله و قوته

هو موصوف بهذه الصفاتِ أن ال یعذّب أحداً عذاباً أبدیاً و لیس ذلک المقدار من العذاب إّ الجل إیصالهم 
، فهو یتضمن ، کما یذاب الذهب و الفضة بالنار ألجل الخالص مما یکدَّره و ینقص عیارهإلٰى کماالتهم المقدَّرة
 ، کما قیل:أمنت اللّطفِ والرحمة

 و سخطُکم رضی کم عذبو تعذیب 
 

 

کم عدلوجور کم وصلوقطع 
 

والحضرت اإللیةُ تطلب الثّناء المحمود  ؛، ال بصدق الوعیدالثّناء بصدق الوعد«و شیخ در فص اسمعیلی گوید: 
 ١»حسبن اله مخلف وعدِه رسلَهفَال تَ«، بل بالتّجاوزِ: ، ال بصدق الوعیدِ، فیثنٰى علیها بصدق الوعدِبالذات

 »مع أنّه یوعدُ علٰى ذلک. ٢»ونَتَجاوزُ عن سيىاتهِم«، بل قال: ولم یقل: و وعیدَه
و محیی السنه در معالم التنزیل در » سیأتی علٰى جهنّم زمانٌ ینبت فی قَعرها الجِرجري.«و مالیم این سخن است 

ن سعدُواْ فَفي الْجنَّة خالدِين فيها ما دامتِ السماوات واالرض اال ما شَاء ربكَ عطَاء غَير الَّذِي«تفسري 
لیأتني علٰى جهنّم زمانٌ لیس فیها أحدٌ و ذلک بعد ما یلْبثونَ فیها «گوید: ابن مسعود گفت:  می ٣»مجذُوذٍ
 »أحقاباً.

، آنگاه به کنم آن است که اول به رحمت تطهري خلق از کدورت مالحظه می» غضبی سبقت رحمتی«و معنی 
حضرت حق سؤال ، عقوبت زایل گردد. و هر وقت که طهارت حاصل شودآورم. پس  غضب آن تطهري به فعل می

»كَ الْكَرِيمبكَ بِرا غَرانُ منسْا اهيا اتعلیم عباد می ٤»ي  فرماید که در جواب »کمبگویند.» کَر 
هنار جو إن تأج الکریم غضب 

 

 

 سواد مسکٍ لیس فیه کدخان 
 

 »حافظ«
 از نامۀ سیاه نرتسم که روز حشر

 

 

 با فیض لطف او صد ازین نامه طی کنم
 

گذشت. زنی سوگند داد  های مدینه می با اصحاب در بعضی کویملسو هيلع هللا ىلص ام که پیغمرب  و در اصطالحات کاشی دیده
 کردند. گفت: ، دیدند که آتشی افروخته و اوالد او گرد آتش بازی میبه خانۀ او نزول فرمایند. چون در آمدندکه 

گفت: » ، فإنّه هو أرحم الراحمني.بل اله أرحم«فرمود: » بعباده أم أنا باوالدی؟ ، اله أرحمیا نبی اله«
 پس پیغمرب »و هو أرحم بهم؟ ، فکیف یلقی اله عبیدَه فیهاالنارِ ولدی فی ، یا رسول اله احب أن ألقیاتَرانی«

 » هکذا أوحی إىل.«بگریست و فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص 
 ؛و صراط مستقیم آن است که در امتثال اوامر و نواهی الهی هیچ تقصري نکنی و در جمیع احوال امیدوار باشی

هیچ چیز انفع از رجا نیست. و اکثر بر آنند که بعد از چه معلوم نیست که قبض روح کی خواهد و در آن وقت 
 يا ايها الَّذِين آمنُواْ انفقُواْ مما رزَقْنَاكُم من قَبل ان ياتي يوم ال بيع فيه وال خلَّةٌ «موت ترقّی نخواهد بود. 

تواند بود که خلیفۀ حق باشی و خود  ، میتصفیۀ باطن کوشه هار بزن ٥»وال شَفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ
 »:مصراع« ای. را در گلخن طبیعت بنده نفس اماره کرده

 .۴٧ابراهیم: - ۱
 .١۶األحقاف:  - ٢
 .١٠٨هود: - ٣
 .۶االنفطار:  - ٤
 .٢۵۴ره: البق - ٥

                                                 



  

۸٦ 

 دانی چکنم قدر خود نمی
 یا خادم الجسم کَم تسعٰى بخدمته
 اقبل علّی النّفس واستکمل فضائلَه

 

 

 بح فیما فیه خسرانُرتطلب الو 
نت بالنّفسإنسانُ  فا ال بالجسم 

 

 »حافظ«
 کنی ای دل بکوی دوست گذاری نمی
 زنی میدان بکام خاطر و گوئی نمی

 ترسم از این چمن نربی آستني گل
 مشکني از آن نشد دم خلقت که چون صبا

 

 

 کنی اسباب جمع داری و  کاری نمی
 کنی  بازی چنني به دست و شکاری نمی
 کنی کز گلشنش تحمل خاری نمی

 کنی کوی دوست گذاری نمیبر خاک 
 

نَّاس واالنْعام حتَّى انَّما مثَل الْحياة الدُّنْيا كَماء انزلْنَاه من السماء فَاختَلَطَ بِه نَبات االرض مما ياكُل ال«
منَّها الُهها ظَنو نَتازَّيا وفَهرزُخ ضرذَتِ االخذَا اا  الْنَاهعا فَجارنَه وا ًنَا لَيرما اتَاهآ اهلَيونَ عقَادِر

 »شارح«١»حصيدًا كَان لَّم تَغْن بِاالمس كَذَلكَ نُفَصل اآلياتِ لقَوم يتَفَكَّرونَ
 ای دوست بدان مرتبه و پایۀ خود
 خواهی که شوی اهل سعادت چون هما

 

 

 ر گرانمایۀ خودبر باد مده عم
 بر جیفۀ دنیا مفکن سایۀ خود

 

گوید: بعد از موت ترقی هست و من افاده جنید و شبلی و بایزید کردم و ترقی کردند.   و شیخ محیی الدین می
 إذا مات«. و حدیث ٢»من كَانَ في هذِه اعمى فَهو في اآلخرة اعمى«شود:  لیکن در معرفت خدا ترقی نمی

آدم عنه عملُهابن بلکه به فضل و رحمت چه ترقی مذکور نه بعمل است ؛منافی سخن شیخ نیست» ، انقطع ،
 ٣»قُل بِفَضل اله وبِرحمته فَبِذَلكَ فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ«خداست: 

 .٢۴یونس:  - ۱
 .٧٢اإلسراء:  - ٢
 .۵٨یونس:  - ٣

                                                 



  

 سادسهفاتحۀ 

 در نبوت و والیت
 

 »اس قَدْ جاءكُم الْحق من ربكُم فَمن اهتَدَىقُل يا ايها النَّ «
»يلككُم بِولَينَاْ عا اما وهلَيع لضا ينَّمفَا لن ضمو هنَفْستَدِي لها ينَّمفَا« 

 
 

 فتح
 ، و رسولحی شدهه او وبمتکلمان گویند نبی انسانی است که خدا او را برانگیخته باشد برای رسانیدن آنچه 

، و اولوالعزم جمعی که بعد از تبلیغ رسالت قه باشدبنبیی که صاحب کتاب یا ناسخ بعضی از احکام شریعت سا
إنّ النّبی هو الذی یأتیه الوحی من عندِ «فی الباب الرابع عشر من الفتوحات: اند به قتال و جهاد. و  مأمور بوده

 هشریعةًال ذلک الوحی نیتع ، یتضمه دُ ببها إلٰى غريِهبها فی نفس ثعفإن ب ،.و صوفیه گویند نبوت » ، کان رسوال
، تعریفی. ، و اگر نه، تشریعی است، اگر با سیاست استکه اخبار است از ذات و صفات و اسما و احکام الهی

کند به کماىل که نبی شخصی است که مبعوث باشد به خلق تا هدایت ایشان «و قیصری در شرح فصوص گوید: 
، خواه آن کمال ایمان باشد و در حضرت علمیه برای ایشان مقرر شده به اقتضای استعدادات اعیان ثابتۀ ایشان

 »حافظ« » خواه غري آن.
 در کارخانۀ عشق از کفر ناگزیرست

 برندیست وشرف فضل و بازان عشق درکیش
 

 

 آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد
 ا حسب نباشداینجا نسب نگنجد وینج

 

، کرامت است. و گاه باشد که از ، و اگر از وىل ظاهر شود، معجزه است، اگر از نبی صادر شودو خرق عادت
 ، بلکه صالح نیز نباشد.صاحب نفوس قویه به حسب فطرت صادر شود و اگر چه نبی و وىل

لغرائب بمزاولة أعمال مخصوصة و النّفوس فی إحداثِ ا قد تستعني«و موالنا سعدالدین در شرح مقاصد گوید: 
، أو بتمزیج ، أو باألجرام الفلکیة و هی دعوةُ الکواکبِ، أو بقوٰى بعض الروحانیات و هی العزائمهی السحر

ةماویی السو هی الطّلسمات القو ةهباألرضیالعنصری و هی و هی النّرينجات ، أو بالخواص ةیاضیأو بالنِّسبِ الر ،
 »لحیل الهندسیة.ا

کنند و استاد ابواسحق از اشاعره موافق معتزله است و  و اشاعره به کرامات اولیا قایلند و معتزله انکار می
 ابوالحسن بصری از معتزله موافق اشاعره است.

کمل را واقع و صوفیه گویند اخبار از امور آتیه و طی زمان و مکان و امثال آن از خواص فرشته و جن است و اگر 
، مثل ، به معاونت ایشان باشد. اما جن را اطّالع بر ضمایر و خواطر نیست و تصرف در ملک و ملکوتشود

 ، از خواص مرتبۀ الهیه است.احیا و اماته و اخراج محبوس در برزخ و ادخال مرید در عالم ملکوت
قوم موسٰى سحر بود و در قوم عیسٰى طب و در و معجزه هر نبی مطابق امری است که بر امت او غالب است. در 

 که قصاید سبع را به دعوی بر در کعبه آویخته بودند. ؛قوم داود موسیقی و در قوم محمد فصاحت
اعمال بشریه در برزخ و کُمل انبیا و اولیا بر مبدأ و معاد و بر ضابطۀ نظام دنیا بر وجه کلّی و بر صور متمثّلۀ 

بیداری است. و تصرف در اجسام ارضی و سماوی باشد ایشان را در  که مردم را در خواب میمطّلعند. و کشفی 
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و موسٰى در آب و زمني:  ١»يا نَار كُوني بردا وسَما علَى ابراهيم«توانند. ابراهیم در آتش تصرف کرد:  می
» رحاكَ الْبصعرِب باض نى اوسلَى منَا ايحوااكَ  ٢فَانفَلَقصعرِب بفَقُلْنَا اض همقَوى لوسقَى متَسذِ اسا٭ و

، ٤»ولسلَيمانَ الريح غُدُوها شَهر ورواحها شَهر«و سلیمان در هوا:  ٣»الْحجر فَانفَجرت منْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا
و عیسٰى در حیوان:  ٦؛»وهزي الَيكِ بِجِذْع النَّخلَة«و مریم در نبات:  ٥»دِيدَالَنَّا لَه الْح«و داود در معدن: 

» نيئاسةً خدردر آسمان: ملسو هيلع هللا ىلص و محمد  ٧»كُونُواْ ق»رالْقَم انشَقةُ واعتِ السب٨»اقْتَر. 
، فال تتعجب من نفس تها و تفعل فعلهالما رأیت الحدیدةَ الحامیةَ تتشبه بالنّارِ لمجاور«و صاحب هیاکل گوید: 

الوجود «و قیصری در شرح فصوص گوید: » ، فأطاعها األکوان.استشرقت و استنارت و استضاءت بنور اله
، فتتکَّثر و تصري أرواحاً و أجساماً و ، و یتعدَّد بحسبِ التّعینات و التّجلیاتحقیقةٌ واحدة ال تعدُّد فیها و ال تکثُّر

، فأرواح األنبیاء أرواح کلیة یشتمل کل روح نی روحانیةً و أعراضاً جسمانیة. واألرواح منها کلیةٌ و منها جزئیةٌمعا
، کما أنّ األسماء الجزئیة داخلةٌ فی األسماء الکلیة. و إلیه منها علٰى أرواح من یدخل فی حکمه و یصري من أمته

 »مثنوی.«٩»يم كَانَ امةً قَانتًا لهانَّ ابراه«أشار بقوله: 
 صد هزاران طفل سر بربیده شد

 

 

 تا کلیم اله صاحب دیده شد
 

 فتح
و  خواهد که خود غالب و ظاهر باشد صوفیه گویند میان اسمای حق تعالٰى تضاد و تقابل است و هر یک می

باید هم در  پس حاکمی عدل می ؛یت در مظاهر کرده، و این تضاد و تقابل است که سرامقابل او مغلوب و مخفی
، و آن حاکم حقیقت میان اسما و هم در میان مظاهر تا هر یک به کمال خود رسند و سلسلۀ عالم منتظم باشد

کنت نبیاً و آدم بني الماء والطّني. آدم و من دونَه «محمدی است که نبی حقیقی و قطب ازىل و ابدی است: 
 »حافظ« »، ما وسعه إّ اتّباعی.أنا سیدُ ولدِ آدم و ال فخر. لو کان موسٰى حیاً تحت لوائی.

 بحسن و خلق و وفاکس بیار ما نرسد
 هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی
 هزار نقد ببازار کائنات آرند

 

 

 ترا در این سخن انکار کار ما نرسد
 بدلپذیری نقش نگار ما نرسد

 ار ما نرسدیکی بسکّۀ صاحب عی
 

 » ابن فارض. «»جبل بمکّةَ کان علیه عرشُ الرحمن«، فرمود: چیست» ص«از ابن عباس پرسیدند که 
 عةالبسیطُ کلَم و من مطلعی النّور 
 فناقص منّی الکمال لم یرث نو م 

 

 

المحیطُ کقَطْرة عی البحرشْرم نو م 
 قوبةفی الع ناکص هیعلٰى عقب 

 

 »شارح«
 ای آنکه محبان تو محبوبانند

 

 عشّاق تو از هر طرفی خوبانند

 .۶٩األنبیاء:  - ١
 .۶٣الشّعراء:  - ٢
 .۶٠البقرة:  - ٣
 .١٢سبأ:  - ٤
 .١٠سبأ:  - ٥
 .٢۵مریم:  - ٦
 .١۶۶األعراف:  - ٧
 .١القمر:  - ٨
 ١٢٠النحل:  - ٩
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 اند جمعی که ربوده جمالت شده
 

 در مذهب اهل عشق مجذوبانند
 

هر اسم را مظهری است در خارج که مربوب ، نه اسما. و و سایر انبیا که ظاهر شدند حاکم میان مظاهر بودند
 ٢يدُ اله فَوق ايدِيهِم ١وما رميت اذْ رميت ولَكن اله رمى«اوست و مظهر اسم اله حقیقت محمدیه است: 

هال مكَال عمستَّى يح هجِركَ فَاارتَجاس نيشْرِكالْم ندٌ محنْ ااحافظ. «»۳و« 
 ملک در سجده آدم زمني بوس تو نیت کرد

 

 

 انسانی که درحسن توچیزی یافت بیش ازحدّ
 

نیابت و خالفت حق مربی ظاهر و باطن عالم است. و این تصرف تام و انعام عام به اعتبار حقیقت ه و او ب
٭ لَما قَام عبدُ اله   ٤قُل انَّما انَا بشَر مثْلُكُم يوحى الَي«، و اما به اعتبار بشریت عبد محتاج است: اوست

وهدْعلونی علٰى یونس بن متّٰىأن ؛»٥يالْقَدِیدَ. ال تُفض تَأکُل أةرام نأنَا اب .اکُمنْیبأمورِ د و این حقیقت ». تم أعلم
. و ٧»وان من امة اَّ خَ فيها نَذِير ٭ ٦ولكُل قَوم هادٍ«شود.  در هر زمان بصورتی مناسب اهل آن ظاهر می

 »حافظ«ر ظاهر گشت و نبوت تشریعی به او ختم شد. در آخر به اکمل صو
 ای قصۀ بهشت زکویت حکایتی

 ای انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه
 

 

 شرح جمال حور ز رویت روایتی
 و آب خضر زنوش دهانت کنایتی

 

 »ابن فارض«
علّةدو و تَخفٰى لتَب ترِحو ما ب 
 و تَظهر للعشّاق فی کَل مظهرٍ 

 

 

علٰى ح قْبةح بِ األوقاتِ فی کُلس 
 دیعةب سنح فی أشکال ساللَّب نم 

 

 » ابن فارض«گشودند.  نمودند و ابواب عنایت بر روی طالبان می و همه به تبعیت او هدایت می
فم بأسرارِ الجمیع هیو جاءاض 

 و ما منْهم إّ و قد کان داعیاً 
 

 

 تْماً علٰى حنا لهم خلَیع فَتْرة ني 
 ةعیعن تَب للحق هقوم بِه 

 

 »حافظ«
 ناظر روی تو صاحب نظری نیست که نیست

 

 

 بوی گیسوی تودرهیچ سری نیست که نیست
 

. و ٨»اقم وجهكَ للدِّين حنيفًا فطْرةَ اله الَّتي فَطَر النَّاس علَيها«و طباع سلیمه بر دین او مجبول است: 
 »حافظ«». برو آن است که منسوب است به اُم الکتاب» اُمی«ققان گویند وجه اطالق مح

 بدرخشید و ماه مجلس شد ای ستاره
 نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت

 

 

 دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
 آموز صد مدرس شد بغمزه مسأله

 

ثة هل کان متعبداً قبل البعملسو هيلع هللا ىلص ، لف فی أنّ الرسولقد اختُ«گوید:  و قاضی عضد در شرح مختصر ابن حاجب می
، فقیل بشرع نوح و قیل إبراهیم و قیل موسٰى و قیل عیسٰى و قیل ما ثبت أنّه بشرع أم ال. والمختار أنّه کان متعبداً

بشرع.اىلالغز حافظ«» ، و منهم من منع منه و توقَّف« 
 صبا ز زلف تو با هر گلی حدیثی راند

 

 

 رقیب کی ره غماز داد در حرمت
 

 .۱۷األنفال:  - ۱
 .۱۰الفتح:  - ۲
 .۶التوبة:  - ۳
 .۶فّصلت:  - ٤
 .۱۹الجّن:  - ٥
 .۷الّرعد:  - ٦
 .۲۴فاطر:  - ۷
 .۳۰الّروم:  - ۸

                                                 



  

ابواسحق و اکثر ائمه منع آن هم  ، و در کذب به سهو و نسیان خالف است. استادو انبیا معصومند از کذب بعمد
، و از کبایر بعمد بعد از اند و قاضی ابوبکر تجویز کرده. و معصومند از کفر قبل از نبوت و بعد از نبوت کرده

ایشان اظهار کفر کنند اند که  ی بران است که از صغایر بعمد هم معصومند. و شیعه تجویز کردهابوعلی جبائنبوت. و 
 برای تقیه.

، و اکثر اشاعره و شیعه بر آنند که از مالیکۀ علویه هم افضلند. اند و نزاع نیست که انبیا افضل از مالیکۀ سفلیه
و  –کما قال أو  –، فطُفت علیه ألف طوفة ش ألطوف بهصعدت ظهريةً علی العر«ابوالحسن خرقانی گوید: شیخ 

مطمئنِّني حوالیه قوماً ساکنني من أنتم و ما هذه  ،رأیت :م. فقلتنی طوافُهطوافی و ما أعجب بوا من سرعةفتعج
 مالئکةٌ و نحن أنوار نا الربودةُ فی الطّواف؟ فقالوا: نحنأن نجاوزَه. فو هذا طبع و ما  :اقالو، ال نقدر و من أنت

و هذه الس و نار نور و فی بل آدم :رعةُ فی الطّواف؟ فقلتشارح« »عةُ من نتائج نورالشّوق.رهذه االس« 
 هرگز سخن عشق مکرر نشود
 خواهی که شوی به ز ملک عاشق شو

 

 

 سری که درو هست مقرر نشود
 کاین مرتبه بی عشق میسر نشود

 

ه و قاضی ابوبکر بر آنند که مالیکۀ علویه افضلند از انبیا. و شیخ محیی الدین در فتوحات و معتزله و فالسف
، فإن ، فقال ىل: إنّ المالئکةَ أفضل فقلت له: یا رسول الهفی الواقعةملسو هيلع هللا ىلص سألت عن ذلک رسول اله «گوید: 

و هو  -ضل النّاس و قد صح و ثبت عندکم، فما أقول؟ فأشار إىل أن علمتم أنّی أفسئلت ما الدّلیل علٰى ذلک
 صحیح –  ه أنّی قلتنی فی نَفْسذَکَر نه تعالٰى إنّه قال: متُه فی نَفْسیعن الذَکَر ،النی فی مذَکَر نتُه ، و مذَکَر ،

اله تعالٰى فی مال خیرٍ من ذلک المال  ذَکَره فَ ،و کَم من ذاکرٍ له تعالٰى ذکره فی مال أنا فیهم ؛فی مال خیرٍ منْهم
 »الذی أنا فیهم. فما سرِرت بشیء سروری بهذه المسألة.

حق کالم آن است که خدا هر چیز را برای امری خلق کرده و او در آن امر «و شیخ عالءالدوله در عروه گوید: 
و موالنا عبدالرزاق کاشی در » به از آهن است.، آهن از وجهی به از نقره است و نقره از وجهی افضل است

عقل اول و مالیکۀ مقربني به اعتبار ارتفاع وسایط یا قلت آن میان ایشان و حق تعالٰى «اصطالحات گوید: 
 »اشرف از انسان کاملند و انسان کامل به اعتبار جامعیت اکمل است.

 فتح
ه اخالق الهی و بقاء بعد الفناء و صحو بعد المحو. صوفیه گویند والیت در لغت قُرب است و در عرف تخلق ب

باطنو نبو ظاهر است و والیت تت نبی والیت اوست و مأخذ والیت وىل نبوت نبی است. و ، و مأخذ نبو
، اما نبوت رسول اکمل از رسالت اوست و والیت نبی افضل رسول اکمل از نبی است و نبی اکمل از وىل است

والیت جهت حقیت است و نبوت جهت ملکیت و رسالت جهت بشریت. و فقها گویند از نبوت اوستِ چه 
 ، کافر است.هرکه گوید وىل افضل از نبی است

، و ، در طور والیت مثل آن واقع استو نهایت عقل بدایت والیت است و چنانچه عقل را بدیهی و نظری هست
تا یکبار دگر متولد  ؛و وىل به مثابۀ طفل و نبی به مثابۀ بالغنهایت والیت بدایت نبوت است. ما به مثابۀ جنینیم 

لن یلج هيلع: «، عیسٰىتوان رسید. قال  ، به فضای عالم ملکوت نمیرویم شویم و از مشیمۀ طبیعت بريون نمی نمی
 »ملکوت السمواتِ واألرض من لَم یولَدْ مرتَین.

یعنی  »نهایةُ األنبیاء بدایةُ األولیاء.«اند:  دین حموی گفتهمحمدبن علی حکیم ترمذی و شیخ سعدالو خواجه 
 بدایت والیت وىل متابعت و مطاوعت شرایع است که نهایت کار نبی است.
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، بلکه جمیع مقامات عطائی غري کسبی است و مقتضی فیض اقدس است و ظهور آن به تدریج و نبوت و والیت
 اندازد و پندارد که کسبی است.  به حصول شرایط و وسایط محجوب را در وهم می

واسطۀ فرشته است و وحی بواسطۀ است. و لهذا احادیث قدسیه  میان وحی و الهام آن است که الهام بی و فرق
، و وحی کشف صوری است متضمن کشف معنویخوانند. و  ، وحی و قرآن نمیاند را با وجود آنکه کالم اله

، و وحی مشروط به تبلیغ است خاصیت نبی است و الهام خاصیت وىلالهام کشف معنوی صرف است. و وحی 
و الهام نه. و اولیا چهار قسمند: سالک محض و مجذوب محض و سالک مجذوب که سلوک او بر جذبه مقدم 

 »شارح« است و مجذوب سالک که جذبۀ او بر سلوک مقدم است.
 ای زغم خون شد و رفت آن دل که تو دیده

 کرد ی میروزی بهوای عشق سري
 

 

 وز دیده خون گرفته بريون شد و رفت
 لیلی صفتی بدید و مجنون شد و رفت

 

 »شارح«» ني.لَجذبةٌ من جذباتِ الحق توازی عمل الثّق«
 باشد هوسم که خاک پای تو شوم
 آن دم که زند آتش رویت شعله

 

 

 مجذوب دو چشم دل ربای تو شدم
 خواهم که بجان و دل فدای تو شدم

 

 ، زالل وصال چشد.و نه هر که قدم در این بادیه نهد ؛، به مقام والیت رسدهرکه کمر سلوک بر میان  بندد و نه
 خلیلی قطّاع الفَیافی إلَی الحمٰى
 أترجوا وِصاال من سلَیمٰى و لَم تَجدْ 

 

 

 ا الواصلون قلیلو أم کثري 
 بخیل الوِصال تٰى نالم بنَفْس 

 

 »حافظ«
 جام جم آنگه نظر توانی کردبسر 

 گدائی در میخانه طرفه اکسريیست
 بعزم مرحلۀ عشق پیش نه قدمی

 روی بريون تو  کز سرای طبیعت نمی
 جمال یار ندارد نقاب و پرده وىل

 

 

 که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
 گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
 که سودها کنی ار این سفر توانی کرد

 طریقت گذر توانی کردکجا بکوی 
 غباره بنشان تا نظر توانی کرد

 

في «و  ١»اَّ من اتَى اله بِقَلْبٍ سليم«، و ، روح را هم هستهستچنانچه تن را غذا و صحت و مرض 
ضراست که غري طبیب  ٢»قُلُوبِهِم م اشارت به آن است. و چنانچه هر مرض جسمانی را سببی و دوائی خاص

، هر مرض روحانی هم سببی و دوائی خاص دارد که غري انبیا و اولیا حقایق آن ندانند. ق دقایق آن نداندحاذ
، همچنني هر مرض روحانی ، هالک گرددکسی را سودا غالب باشد و به معالجات صفرائیه مشغول شوداگر 

 »حافظ» «نُه.رب تاىل القرآن والقرآنُ یلع«عالجی دارد که از آن تجاوز نتوان کرد. 
 طاعت ناقص ما موجب غفران نشود

 

 

 راضیم گر مدد علّت عصیان نشود
 

هی أعمال «، فرمود: پرسیدند ٣»وبدَا لَهم من اله ما لَم يكُونُوا يحتَسبونَ «، تفسري ملسو هيلع هللا ىلصاز حضرت مصطفٰى 
 »حسبوها حسناتٍ فوجدوها فی کفّة السیئات.

میتةً ، فقد مات من مات و لم یعرف إمام زمانة«ىل واصل و صحبت مرشد کامل. پس چاره نیست از محبت و
 »حافظ« »جاهلیةً.

 .٨٩الشعراء:  - ١
 .١٠البقرة:  - ٢
 .۴٧الزمر:  - ٣

                                                 



  

۹۲ 

 طفیل هستی عشقند آدمی و پری
 بیا و سلطنت از ما بخر بمایۀ حسن

 

 

 ارادتی بنما تا سعادتی بربی
 ازین معامله غافل مشو که حیف خوری

 

 ١»اله وابتَغُواْ الَيه الْوسيلَةَ وجاهدُواْ في سبِيله لَعلَّكُم تُفْلحونَ يا ايها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ «
 »شارح«
 خواهی که بری راه بسرچشمۀ حال
 هر کلب که تعلیم ز صیاد گرفت

 

 

 باید که شوی خاک ره اهل کمال
 صیدی که کند ز روی شرع است حالل

 

، واقعه داللت بر احوال نفس دارد و لهذا سالکان واقعات حوال بدن دارندو چنانچه نبض و قاروره داللت بر ا
خود را بر شیخ عرض کنند و شیخ ترقی و تنزل نفس معلوم کند و بر طبق آن تعیني ذکر و غري آن فرماید. بخاری 

 »ن رؤیا؟هل رأی أحدُکم م«بسیار به اصحاب گفتی: ملسو هيلع هللا ىلص و ترمذی از سمرة بن جنْدُب روایت کنند که مصطفٰى 
 »مثنوی«

 مرحبا ای عشق خوش سودای ما
 ای دوای نخوت و ناموس ما

 

 

 ای طبیب جمله علتهای ما
 ای تو افالطون و جالینوس ما

 

و مطالعۀ کتب اخالق و تصوف در این باب کافی و شافی نیست. اگر کسی مریض باشد و خواهد که به مطالعۀ 
  ٢»ونُنَزل من الْقُرآن ما هو شفَاء ورحمةٌ لِّلْمومنني«میسر نشود.  ،قانون و کامل الصناعه معالجۀ خود کند

 »شارح«
 ای فقر تو نوربخش ارباب نیاز
 یک دم نظری بر مس قلبم انداز

 

 

 خرم زبهار خاطرت گلشن راز
 باشد که برم ره بحقیقت زمجاز

 

 فتح
 هر نبیت مطلقه استوالیت چهار قسم است: اول والیتی که باطن نبو ثالث والیت مطلقۀ ، ثانی والیت مقیده ،

، و در دیگر انبیا مشکالت اقتباس والیت اولیا است هر نبی و آن در محمد مشکالت اقتباس والیت انبیا است
هر یک را خاتمی است و خاتم قسم اول حضرت ت نیست. و رابع والیت مطلقۀ عامه که مخصوص به نبو

، حکم کنم بر هر یک از ایشان اگر اهل کتاب اربعه جمع شوند«، و لهذا فرموده است: علی استامريالمؤمنني 
زعم شیخ محیی الدین محمد بن علی بن محمد بن محمد بن ه ه بده محمدی و خاتم والیت مقی »به کتاب او.

 محمد بن العربی الحاتمی الطائی األندلسی و اتباع او نفس نفیس شیخ است.
 نْدی در شرح فصوص گوید: دالدّ مؤیین ج»ه از بالد اندلس به خلوت نشست و نه شیخ در اول محرم در اشبیلی

و هم » ه است.ر شد به آنکه خاتم والیت محمدیماه طعام نخورد و در اول عید مأمور شد به بريون آمدن و مبشّ
عالمةٌ مثل زر ملسو هيلع هللا ىلص ، ذی کان لنبینال الموضع الّمن دالئل ختمیته أنّه کان بني کتفَیه فی مث«در شرح فصوص گوید: 

و » الوالیة باطنةٌ انفعالیة.الحجلة ناتیة تقعري تسع مثل زر الحجلة إشارةً إلٰى أنّ ختمیةَ النّبوة ظاهرةٌ فعلیة و ختیمة 
 فرماید: شیخ در فتوحات می

 دونَ شک الیةالو تْمأنا خ 
 

 

 مسیح لوِرثِ الهاشمی مع ال
 

 فرماید: و هم می
 و لما اتانی الحق لیال مبشِّراً 

 

 بأنّی ختام األمر فی غرة الشَّهر 

 .٣۵المائده:  - ١
 .٨٢اإلسراء:  - ٢

                                                 



  

 فی الوقتِ حاضراً وقال لمن قد کان 
 أال فانظروا فیه فإنّ عالمتی
 أنا وارث ال شک علم محمدٍ 
 و إنّی لختم األولیاء محمدٌ 

 

 من المأل األعلٰى و من عالم االمرِ 
 علٰى ختمه فی موضع الضربِ بالظَّهرِ 
 و حالتَه فی السر منّی و فی الجهرِ 
 ختام اختصاص فی البداوة والحضرِ 

 

 فرماید: و هم می
 اله أکرب والکبري ردائی
 والشّرق غربی والمغارب مشرقی
 والنّار غیبی والجنانُ شهادتی
 و إذا أردت تنزهاً فی روضتی

 ذا انصرفت أنا األمام ولیس ىلو إ
 

 

 والنّور بدْری والضیاء ذُکائی
 والبعدُ قَربی والدُّنو تنائی
 و حقائق الخلق الجدیدِ إمائی

رائیال أبصرت کلم فی خلق 
 أحدٌ اخلِّفُه یکون ورائی

 

ل کشف است صد و پنجاه و ، که از اکابر اه، صاحب نوادر األصولمحمد بن علی حکیم ترمذی و امام عالمه
پنج سؤال نوشته که از عهده حق جواب آن غري خاتم األولیاء بريون نیاید و شیخ در فتوحات جواب این سؤالها 
فرموده. و بعضی در تکفري و تضلیل شیخ مبالغۀ بسیار دارند و او را کفر کفره پندارند و چاره این مردم در غیبت 

 »حافظ«شی. فراموشی است و در حضور خامو
 با مدّعی مگوئید اسرار عشق و مستی
 عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید
 تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی

 

 

 تا بیخرب بمريد با درد خود پرستی
 ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

 ات بگویم خود را مبني و رستی یک نکته
 

سنۀ ستّني و خمسمائه بوده و وفات او در شب جمعه بیست و و والدت او در شب جمعه بیست و هفتم رمضان 
، قدس ، و حضرت محقّق رومیدوم ربیع األول سنۀ ثمان و ثالثني و ستّمائه. و قرب او در صالحیۀ دمشق است

 ، فرماید:سره
 ما عاشق و سرگشتۀ سودای دمشقیم
 اندر جبل صالحه کانیست زگوهر

 

 

 دمشقیمجان داده و دل بسته و شیدای 
 کاندر طلبش غرقۀ دریای دمشقیم

 

چون رسیدم به دریای روم از بالد «فرمود:  کند که شیخ می و جنْدی در فصوص از شیخ صدرالدین نقل می
که تفاصیل احوال ظاهره و باطنۀ من تا آخر عمر بر من  کشتی نشینمه ا خود مقرر داشتم که آن زمان باندلس ب

، و جمیع ، اسحق بن محمد، حتّٰى صحبت پدر توام و مراقبۀ کامله همه ظاهر شدمکشوف شود. بعد از توجه ت
منشأ این اطالع است بر عني ثابته که معدن احوال تو و اتباع تو از والدت تا موت و احوال شما در برزخ. و 

است و کرد که مهدی  عبدالغفار بن کمال غازی قونوی دعوی می«و هم در شرح فصوص گوید: » الهی است.
من مسلم نداشتم و به سبب این دشمن شد و جمعی مالحده را برانگیخت که قصد من کنند و من به شیخ متوجه 

، مسجد رفتم  ، دیدم که دستها و پایهای او را گرفته بود و گفت: بر زمینش زنم؟ گفتم حکم تُراست چون بهشدم
التفات به ایشان نکردم و به محراب رفتم و به آن مدّعی و جماعت مالحده جمع بودند که ایذای من کنند. من 

 »حافظ» «، پس آن مدّعی به دست من توبه کرد.نماز مشغول شدم و ایشان را قدرت نماند و مخذول شدند
 طلبند روی مقصود که شاهان بدعا می

 رود از قهر هنوز گنج قارون که فرو می
 از کران تا بکران لشکر ظلم است وىل

 

 

 درویشانستمظهرش آینۀ طلعت 
 خوانده باشی که هم ازغريت درویشانست
 از ازل تا بابد فرصت درویشانست

 

۹۳ 



  

۹٤ 

شیخ عزالدین عبدالسالم گفتی: شیخ زندیق است. روزی بعضی یاران او گفتند: ما «و امام یافعی در ارشاد گوید: 
گفت: آن برای نگاه داشنت کنی.  در او می، گفتند: تو طعن خواهیم که قطب را ببینیم. او اشارت به شیخ کرد می

 »حافظ»«ظاهر شرع است.
 گر پري مغان مرشد من شد چه تفاوت
 در صومعۀ زاهد و در خلوت صوفی

 

 

 در هیچ سری نیست که سری زخدا نیست
 جز گوشۀ ابروی تو محراب دعا نیست

 

ه یآن حضرت است. و حضرت سید علی همدان ه مهدیست که از نسلو خاتم والیت مطلقۀ محمدیقدس ال ،
فصوص میهسر فرماید:  ، در حل»محمدی دهو خاتم والیت مطلقه ه به مرتبۀ قلب محمد رسدخاتم والیت مقی ،

 »، علیه الصالة والسالم.، و خاتم والیت عامه عیسٰى استبه مرتبۀ روح
 :و نهایةٌ والدّ«قال الشّیخ محیی الدین فی جوابِ الرتمذی ها نیا کان لها بدءسبحانَه أن هو ختم هفقضی ال ،

 .و ختام ها له بدءالشّرائعیکونَ جمیع ما فیها بحسب نعت ما فیها تنزیل به و کان من جملة هذا التّنزیل هفختم ال ،
محم ني: دٍشرعالنّبی فکان خاتم ،» نيٱلنَّبِی خاتَم و هال ولسر نلٰکبِو هكَانَ الاويملع ءشَي و کان من  ١»كُل

من آدم ة و لها بدءما فیها الوالیة العام جملة ههيلع ،بعیسٰى، فختَمها ال :ضاهی البدءی فکان الختم» ثَلنَّ ما
مآد ثَلكَم هندَ الى عيسما بدأ ٢»ع و ختم به أیضفختم به مثل مطلق لهذا األمر بنبی اً.، فکان البدء « 

، و مطابق این است و بعضی برانند که روح عیسٰى در مهدی بروز کند و نزول عیسٰى عبارت از این بروزست
 »ّ مهدی عیسی بن مریم.«حدیث: 

 فتح
ستاره و ماه و آفتاب را و اعراض او از هر یک هيلع  ، و دیدن ابراهیم خلیلصوفیه گویند سالک را منازل است

تزکیۀ نفس ، و در این مرتبه نور سبز متمثّل شود. ثانی منازل توبه و طاعت و ذکر است ست به آن. و اولا اشارت
، اماره است و چون از آن چه نفس تا به صفات شیطانی گرفتار است ؛از صفات شیطانی و سبعی و بهیمی

، لوده است، لوامه است و چون از آن مربا شد و به صفات بهیمی آخالص یافت و به صفات سبعی مبتال است
 ئنه است.م، مطملهمه است و چون از آن معرٰى شد

 »شارح«
 هر کس که اسري نفس اماره شود
 گر جام دلت ز طاق وحدت افتد

 

 

 از کشور عقل و عشق آواره شود
 از کثرت اندیشه بصد پاره شود

 

م. و ترقی سالک در طور و فرق کیان شیطنت  اماره و سبعیت لوامه آنست که شر اول متهدی است و شر ثانی الز
امه به صفت هوا و ملهمه به صفت آب و مطمئنّه به صفت چه اماره به صفت نارست و لو ؛نفس نزوىل است

 ئنّه ملکوت سفلی است.مخاک. و در مرتبۀ اطمینان نور کبود متمثّل شود. و نهایت سري مط
ل شود و دل ذاکر گردد و نور طاعات و اخالق ، و در این مرتبه نور سرخ متمثّثالث تحلیۀ قلب به اخالق حمیده

از غري حقه بیندو صفات روحانی و در این مرتبه ، و نهایت سري قلب اوایل ملکوت علوی است. رابع تخلیۀ سر ،
، و در این مرتبه نور سیاه سادس مرتبۀ خفی ، و نهایت سري سر اواسط ملکوت علوی است.نور زرد متمثّل شود

 یب الغیوب که مرتبۀ فنا و بقا است.سري خفی عالم جربوت است. سابع غ نهایت ، ول گرددمتمثّ

 .۴٠األحزاب:  - ١
 .۵٩آل عمران:  - ٢

                                                 



  

۹٥ 

، مثل انعدام قطره در بحر و گداخنت برف و در وقت و فناء فی اله محو وجود موهوم است در وجود حقیقی
 »شارح.«١»افَلَما تَجلَّى ربه للْجبل جعلَه دكا وخر موسى صعقً«تابیدن آفتاب: 

 گیتی که وجود او خیالیست محال
 گردون که دود بگرد مرکز مه و سال

 

 

 بر چهره او کشیده حق داغ زوال
 ی مثل بود چو فانوس خیالرواز 

 

روج از تصور باطل که نقوش اغیار بر خحاد قطره است به دریا و ارتفاع غري از پیش دیده دل و و بقاء باله اتّ 
 »شارح« پنداشت. نگاشت و سالک بواسطۀ آن وجودِ قطره غري وجود دریا می صفحۀ ضمري می

 گر گمره و گر اهل شهودی ای دل
 دریا فرق زین پیش نبود از تو

 

 

 یای وجودی ای دلریک قطره ز د
 ناگاه چنان شوی که بودی ای دل

 

 
 إذا شئت أن تحیٰى فمت عن عالئق
 فقابِل بوجه النَّفس عالَم قُدسها

 

 

 من الحس خمس ثم عن مدرکاتها
 فذاک حیاةُ النَّفس بعدَ موتها

 

 »شارح«، حال او چه باشد؟ ای از برف بسازند و پر آب کنند و در آب اندازند کوزه
 گر در همه حرف آن نقطه که گشت جلوه

 هر آب که شد بسته و برفش خوانی
 

 

 باید که کنی عمر بادراکش صرف
 بگدازد برف هم آب شود دگر چو

 

شود تا احراق و اضاءت که خواص  مشتعل میانگشت به سبب مجاورت آتش و استعداد خفی اندک اندک 
 گفت. »أنا الحق«، چنانچه منصور گفت می »أنا النَار«، گردد و اگر زبان داشتی آتش است از او ظاهر می

 »شارح«
 خواهم که سخن ز ذات مطلق گویم

 رنجند هر چند که زاهدان ز من می
 

 

 در دار فنا سر أنا الحق گویم
 من روی و ریا نبینم و حق گویم

 

، کما انسلختِ الحیةُ من انسلخت من جلدی«و ابویزید فرمود: » لیس فی جبتی سوی اله.«جنَید فرمود: 
ایفه به اطالق و چه فرق میان حق و خلق به عرف این ط ؛و مراد از جلد تشخص است» ، فإذا أنا هو.جلدُها

دتقی  :ه«است. قال النّوریتعالٰى لطَّف نفس هاه حقاًإنّ الاه خلقاً.و کثَّفه ؛، فسمشارح» «، فسم« 
 گاهی که ترا صفای خاطر باشد
 آن نور که اول است در چشم خرد

 

 

 اسرار حقیقت همه ظاهر باشد
 در دیده کشف عني آخر باشد؟

 

ما زلت أکرر آیةً حتّٰى «ثنای تالوت قرآن بیهوش شد. چون بهوش باز آمد. فرمود: در اهيلع و امام جعفر صادق 
لسان امام در آن وقت چون شجره موسٰى «فرماید:  و شیخ شهاب الدین سهروردی می» سمعتُها من المتکلِّم بها.

 »گفت. ٢»انِّي انَا اله«بود که در کوه طور 
 أنا من أهوٰى و من أهوٰى أنا
 فإذا أبصرتَنا أبصرتَه

 

 

 نحن روحان حلَلْنا بدنا
 و إذا أبصرنَه أبصرتَنا

 

 »شارح«
 

 هر کس که بجان و دل چو من در طلب است
 

 روزش چوشب است باشدشب اوچو روز و

 .١۴٣األعراف:  - ١
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 دیدم دو سر بیک گریبان بسیار
 

 یک سر که بود در دو گریبان عجب است
 

سی سال است که نفس را در مقام توکل ریاضت «گفت:  »؟در چه مقامی«منصور با ابراهیم خواص گفت: 
 »شارح» «، فأین أنت من الفناء فی اله؟إذاً أفنیت عمرک فی عمارة الباطن«فرمود: » فرمایم: می

 توجید که از مشرب عرفان باشد
 هر کس که ندید قطره با بحر یکی

 

 

 در مذهب اهل عشق ایمان باشد
 لمان باشدام که چون مس حريان شده

 

حق «و سوخنت در آتش » عني الیقني«است و دیدن آتش » علم الیقني«دیدن پروانه چیزها را به نور آتش 
 »شارح». «الیقني

 شود بدریا واصل تا قطره نمی
 سازی خود را چه حجاب نور حق می

 

 

 هرگز نشود مراد طبعش حاصل
 خورشید کسی ندید اندوده بگل

 

 فتح
، یا به تدریج بعضی ، جزئی آنست که تشخص سالک بیک دفعه محو شود»کلّی«و » جزئی«فنا دو نوع است: 
 »شارح«و اول مقتضی سکْرست و ثانی مقتضی صحو.  ؛ٰىوو قُ ، پس باقی اعضا و حواساز اعضا محو شود

 خواهی که ترا فلک شود حلقه بگوش
 هر قید که باشدت بجامی بفروش

 

 

 وز نور خدا دلت شود صاحب هوش
 در کوی خرابات درآ خانه بدوش

 

، یا به تدریج اول یک دفعه محو شوده و فنای کلی آن است که جمیع تعینات ملکی  و ملکوتی و جربوتی ب
و اول مقتضی تجلی  ؛، پس سالکجربوت، پس فلکیات پس ملکوت. پس ، پس عناصرموالید محو شوند

سام فنا چهار باشد و مرتبۀ اعلٰى فناء فی اله است که جالىل است و ثانی مقتضی تجلّی جماىل. پس مجموع اق
 »شارح«حق با جمیع صفات بر سالک تجلی کند و او در کل فانی شود. 

 هر روز ز نو رسد بالئی بسرم
 شک بیاااز خویش ملول گشتم ای 

 

 

 وز محنت روزگار خون شد جگرم
 تا نقش خود از صفحۀ هستی بربم

 

، ت هم چهار قسم است و مرتبۀ اعلٰى بقاء باله است که چون سالک از فناء فی اله باز آیدو بقا که مقابل فنا اس
 و مسلم و ابوداود از ابو قَتاده روایت کنند که مصطفٰىجمیع صفات او بیند. بخاری  خود را عني وجود متّصف به

 »شارح« »من رآنی فقد رأی الحق.«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص
 ست شدیماز باده عشق در ازل م

 اول ز وجود خویش فانی گشتیم
 

 

 وز مستی آن شراب از دست شدیم
 آخر ببقای ذات حق هست شدیم

 

که وجود به صورت بعضی جسمانیات یا جمیع متمثّل شود و تمثّل به » آثاری«و تجلی چهار قسم است: اول 
، مثل خالقیت و فات فعلیهکه وجود را بیند متّصف به صفتی از ص» افعاىل«ثانی  ؛صورت انسان اکمل است

، و اکثر تجلیات افعاىل به انوار ملونه ، یا خود را عني وجود متصف به صفتی از آن صفات بیندرازقیت و غري آن
، یا خود را عني وجود وجود را بیند متّصف به صفات ذاتیهکه » صفاتی«ثالث  ؛باشد و به همه رنگی نماید

که تجلّی فنا یابد و صاحب تجلی چنان شود که از او اثر نماند و هیچ » اتیذ«رابع  ؛متّصف به آن صفات بیند
 که اگر شعور بماند، اثنینیت باقی باشد. خواجه عبداله انصاری فرماید: ؛شعور نداشته باشد

 ما وحد الواحدَ من واحدٍ 
 توحیدُ من ینطق عن نعته
 توحیدُه إیاه توحیدُه

 

 

 إذ کل من وحده جاحدَ 
 أبطلَها الواحدُ  اریةٌ ع

 و نعت من ینعتُه الحدُ 
 

۹٦ 



  

۹۷ 

، مگر گوئیم شعور منفی در این مقام شعور به و این منافی سخن حکما است که انسان هرگز از خود غافل نیست
، شاید که شعور است. و الزم نیست که تجلی در لباس نوری ملون باشد و هر نور واجب نیست که نور تجلی باشد

 ر خلق یا نور یکی از انبیا و اولیا باشد. و عالمت تجلی فنا است یا علم به تجلی در حني تجلی.نور طاعت یا نو
که از » نورانی«و  ؛، مانند اخالق ذمیمه و اشغال صوریهکه از عبد است» ظلمانی«و حجاب دو نوع است: 

 ، چه آثار حجاب افعال است و افعال حجاب صفات و صفات حجاب ذات.حق است
و اگر  ؛»ملَکی«، و اگر خاطر دارد ؛است» ربانی«، کند و خاطر مزاحم ندارد اگر دعوت بحق میو خاطر 

 .»نفسانی«، و اگر نه است» شیطانی«، ، اگر به اندک توجهی زایل شودکند دعوت به باطل می
آن را به پرده  اند و اولیا را در اوقات سکْر و انبساط شطح واقع شود و اکثر علما که شطحیات ایشان شنیده

 »حافظ«اند.  اغماض پوشیده
 بپوش دامن عفوی بزلّت من مست

 

 

 که آبروی شریعت بدین قدر نرود
 

 ٭٭٭
لذِی الهوٰى أربابِ  و آداب العقول 

 ممتی فال تعذلن إن قال صب 
 

 

کرِ عندَ أوىل العقلالس کآدابِ أهل 
بذی الفضل من الوجدِ شیئاً ال یلیق 

 

 »حافظ«
 حصیل عشق و رندی آسان نمود اولت

 حالج بر سر دار این نکته خوش سراید
 

 

 جانم بسوخت آخر در کسب این فضایل
 از شافعی نسند امثال این مسایل

 

من قال أفنٰى عن النّاسوتیة و أصري إىل الّهوتیة «، گویند: أدام اله برکاتهم بني المستفیدین ،لیکن فقهای دین
ولو قال الروح من نور اله فإذا اتّصل النور  ؛، کفرقال إنّی أری اله عیاناً فی الدنیا و یکلِّمنی شفاهاً ولو ؛کفر

أنّه یوحٰى إلیه و  ادعٰى ، أوو من ادعٰى أنّ النّبوةَ مکتسبةٌ أو أنّه یبلغُ بصفاء القلبِ إلٰى مرتبِتها ؛، کفربالنّورِ اتّحدا
 »، فهو کافر باإلجماع قطعاً.و یأکل من ثمارِها و یعانق الحور ، أو ادعٰى أنّه یدخل الجنّةَبوةَإن لم یدَّع النّ

، در احوال و ای ، و اگر نرسیده، چه حاجت که من نصیحت تو کنمای فقر حقیقی رسیده ، اگر به مرتبۀای برادر
 »شارح«فإنّ الشّرع هو المدار.  ؛ارهیچ حال دست از دامن شریعت مد اقوال درویشان متوقف باش و به

 احکام شریعت است چون شارع عام
 م شریعت پیچدحکهر کس که سر از 

 

 

 بريون مرو از راه شریعت یک گام
 در مذهب اهل معرفت نیست تمام

 

 »شارح«
 ای از تو کمال عقل و دانش ظاهر
 گر مشرب تحقیق نشد روزی تو

 

 

 وز بهر تو گشته چرخ گردون دایر
 بتقلید نگردی کافر زنهار

 

 فتح
گویند  »صوری«، و اول را کشف کشف که اطالع بر غیب است یا به صورت متعلق است یا به معانی و حقایق

ملسو هيلع هللا ىلص  ؛عبدالرحمن بن عباس از نبی ؛و صوری یا به مشاهده است یا به سماع یا بلَمس». معنوی«و ثانی را 
 ، یا محمد؟، فقال: یختصم المأل األعلٰى، فی أحسن صورةلٰى، تبارک و تعارأیت ربی«روایت کند که فرمود: 

أعلم أنت :قلتتني، أی ربوات و ما ، مرمما فی الس فعلمت ثدی ها بنيبرد فوجدت کفَّه بني کتفی هفوضع ال ،
تال هذه اآلیةَ: فی األرض ثم ،»اومالس لَكُوتم يماهربكَ نُرِي اكَذَلو نينوقالْم نكُونَ ميلو ضراال١»اتِ و 
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۹۸ 

إنّی «و نیز فرمود: » ، أال فتعرضوا لها.إنّ له فی أیام دهرِکم نفحات«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص آن حضرت  ؛یا بشم است
الری رأیت أنِّی أشرب حتّٰى خرج «، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصآن حضرت  ؛یا بذوق است» الجدُ نَفَس الرحمن من قبل الیمن.

 »، فاولت ذلک بالعلم.، فأعطیت فَضلی عمرمن أظافريی
چه راهب را هم بحسب مجاهده  ؛گویند» رهبانیت«، آن را ، اگر متعلق به حوادث دنیوی استو کشف صوری

 »ما تَری؟«، از ابن صیاد پرسید: ملسو هيلع هللا ىلصاین مشاهده هست. و مسلم و ترمذی از ابوسعید روایت کنند که پیغمرب 
و بخاری و مسلم از ابن عمر روایت » ترٰى عرشَ إبلیس علَی البحر.«فرمود: » أرٰى عرشاً علَی الماء.: «گفت

گفت:  »چه در دل دارم؟«، بر سبیل امتحان دخان در دل گرفت و فرمود: او را دیدملسو هيلع هللا ىلص ، کنند که چون نبی
».خوت است. و بعضی این کشف را و در تخصیص دخان به امتحان اشعاری است به آنکه او دود آتش نب »د

 اند. از قبیل استدراج و مکر الهی شمرده
، و عارف اند منحصر در فنا و بقا ساختهاند و مقصد خود را  اعراض نموده و جمعی از کشف امور اخروی هم

ق کند از هیچ ذره اعراض ندارد و استدراج در ح محقق که مشاهده نور حق در جمیع مظاهر دنیوی و اخروی می
 »شارح« او متصور نیست.

 در هر چه نظر کنم تو مشهود منی
 گویم بزبان حدیث خوبان هر دم

 

 

 هر جا که کنم سجده تو معبود منی
 اما بدرون دل تو مقصود منی

 

شنوی؟  بینی و می یبنی که در خواب می و منبع جمیع مکاشفات قلب است و او را حواس روحانی هست. نمی
ختَم اله علَى قُلُوبِهم ٭  ١فَانَّها َ تَعمى اْبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدُورِ« قال اله تعالٰى:

. و این حواس روحانی اصل حواس جسمانی است و چون حجاب ٢»وعلَى سمعهِم وعلَى ابصارِهم غشَاوةٌ
روحانی ادراک کنند مدرک شود.  آنچه به حواسجسمانی  و به حواس ، اصل و فرع یکی شوندمرتفع شود

عرِض علی عنقود من «، فرمود: در محراب دست دراز کرد و بخود کشید. وجه آن پرسیدندملسو هيلع هللا ىلص ، رسولحضرت 
.الدنیا.هیهات«گفت: » چرا اخذ نفرمودید؟«گفتند:  »عنبِ الجنَّة و هم آن حضرت فرمود» ، حبةٌ منه ال تسع :

» ، فما حقیقةُ إیمانک؟إنّ لکل حق حقیقةً«فرمود: » أصبحت مؤمناً حقّاً.«گفت: » ، کیف أصبحت؟یا حارثةُ «
عزفَت نفسی عن الدنیا و أسهرت لَیلی و أظمأت نهاری و کأنِّی أنظر إلٰى عرش ربی بارزاً و کأنّی أنظر «گفت: 

یتزاورون و أهل فی الجنّة الجنّة م.«فرمود: » فی الناّرِ فی النّارِ یتعاوون. أهلفَالْز عرفت« 
، اکنون بدان که عروج روحانی مثال مشتمل است بر عرش و کرسی و سموات و پیش از این دانستی که عالم

بر این معارج بوده به بدن مکتسب مثاىل در حالت غیبت که برزخ است میان نوم و صحو و ملسو هيلع هللا ىلص حضرت نبی
که در حدیث معراج واقع است مالیم این معنی است. و تحقیق مقام آنکه نوم » ائم والیقظانکنت بین النَ «

، و رکود حواس است از اعمال خود به سبب کسالتی که طاری ایشان گردد از تصاعد بخارات معده به دماغ
الم عالیه فایض شود و و غیبت رکود حواس به سبب التذاذ فیضی که از عو ؛رؤیا است«، ین حال بیننداآنچه در 

 »مشاهده«و  »مکاشفه«، و آنچه در آن حال دیده شود عالم غیبت کشده صاحب حال را از عالم شهادت ب
است. و صحو آن است که از عوالم عالیه فیضی برسد و حواس ظاهره رکود نیافته صاحب وقت به عالم معنی 

سمان تا آشد و این خاصۀ کُمل انبیا و اولیا است. و از با» معاینه«، ، و آنچه در آن حال دیده شودوصول یابد

 .۴۶الحج: - ١
 .٧البقرة:  - ٢

                                                 



  

عروجی که سالک متوسط در خواب و خیال بیند و عروجی که در عالم مثال در وقت  زمني تفاوت است میان
 مشاهد شود.

م و کذلک ، بل أنت هطانَ والملَک لیست أشیاء خارجةً عنکیاعلم أنَّ النَّفس و الشَّ«و نجم الکربٰى گوید: 
فإذا  ؛، أنّما هی أشیاء فیکو األرض والعرش والکرسی لیست أشیاء خارجةً عنک وال الجنَّة و ال النّار السماء

وصفوت تبسرت ،ه تعالٰى. ، أننتیحافظ« »شاءال« 
 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
 طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

 

 

 کندهر آنکه خدمت جام جهان نما ب
 چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند

 

 فتح
، و در حال حیات متشکل آیند این عالم در  می ، چنانچه مالیکه بهنفوس کاملۀ انسانیه به عالم ملکوت در روند

 شوند به غري اشکال معهوده و در حال ممات بصور حسیه نمایند.
کند که من و شیخ شمس الدین اسمعیل بن  قل میو شیخ مؤیدالدین جنْدی در شرح فصوص از شیخ صدرالدین ن

، و شیخ سعدالدین در سودکني در دمشق به شیخ سعدالدین محمد بن مؤید حموی رسیدیم در مجلس سماع
، سماع برخاست و به طریق تعظیم دو دست به سینه نهاد و حال او در همه اثر کرد و چون سماع آخر شد اثنای

حاضر بود و ملسو هيلع هللا ىلص حضرت مصطفٰى «شم بر روی ما گشاد و ما را بسیار دید و گفت: بید و معانقه کرد و چما را طل
 »ف شده بر روی شما بگشایم.، خواستم که چشمی که به شهود آن حضرت مشر چون رفت

اوحدالدین حامد بن ابی «گوید:  و شیخ محیی الدین در باب هشتم و در باب سیصد و یازدهم از فتوحات می
کردم و او را اسهال طاری شد و من اضطراب عظیم داشتم.  خدمت شیخ خود سفر می الفخر کرمانی گفت: در

، امري در خیمه گفتم: اجازت ده که پیش امري صاحب سبیل روم و دوائی از او بستانم اجازت داد  و چون برفتم
گفت: چه مهم  ، مرا که بدید برخاست و اکرام کرد ونشسته بود و جمعی پیش او ایستاده و شمعی نزد او نهاده

من داد و باز برخاست و مشایعت کرد. چون پیش شیخ آمدم و شرح  داری؟ من حال شیخ عرض کردم. دوائی به
، ، شیخ تبسم فرمود و گفت: من اجازت تو برای آن دادم که ترا مضطرب یافتم و چون رفتیاحوال باز گفتم

کل خود تجرد نموده به هیکل امري ظاهر شدم و اندیشه کردم که امري اکرام تو نکند و تو خجل شوی. پس از هی
، پس به هیکل خود عود کردم و مرا احتیاج به این ، به فعل آوردم، آنچه دیدیبجای او نشستم. و چون تو آمدی

 »من نکرد.جانب  نیست. اوحدالدین گوید: من بازگشتم و امري هیچ التفات بهدوا 
بحواىل کعبه در سنۀ تسع و تسعني و خمسمائه بعد از نماز «گوید:  و در باب چهارصد و هشتم از فتوحات می

کردم و ، نه جسم عنصری. سالم کرد و دریافتم که بدن او جسد مثاىل است جمعه شخصی رادیدم که طواف می
 ، پسر هارون الرشید. گفتم:ام من احمد سبتی ، بگو چه کسی. گفت:دانم که تو روح متجسدی گفتم: من نمی

کردی. گفت: صحیح است.  جه تسمیۀ تو به سبتی آن است که هر شنبه کسب معیشت باقی هفته میام که و شنیده
گفتم: بچه سبب شنبه اختیار کرده بودی؟ گفت: حق تعالٰى از یکشنبه تا آدینه خلق عالم کرد و روز شنبه فارغ 

کردم.  بودم و کسب معیشت می کردم و روز شنبه از عبادت فارغ می ، من نیز از یکشنبه تا آدینه عبادت میشد
در زمان تو قطب که بود؟ گفت: من بودم. بعد از آن غایب شد. و چون عود کردم به صحبت رفقا که پیش  گفتم:

فتند: این شخص که گ، که بنشستم، پنداشتم که ایشان او را ندیده باشند. همني خواندند من احیای امام غزاىل می
 »ما او را هیچ نوبت دگر اینجا ندیدیم؟کرد چه کس بود که  با تو طواف می

 فرماید: و از این قبیل است آنچه شیخ فرید الدین عطار در مصیبت نامه می
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 چون علی فزت و رب الکعبه گفت
 آنکه او گشتی شرت بهر پسر
 اشرت حق کشته أشقَی األولني

 

 

 ناقةاله شري حق را برگرفت
 او شرت آورد از بهر پدر

 شته أشقّی اآلخرینشري حق را ک
 

 فتح
اند که قطب در ایشان تصرف ندارد و عدد ایشان طاق باشد. و قطب که  جمعی» افراد«شیخ محیی الدین گوید 

گویند و بر سبیل » عبداله«هم گویند یک شخص است که محل نظر حق تعالٰى است و او را » غوث«او را 
او بر م حسن و معاویة بن یزید و عمر بن عبدالعزیز و متوکل. و ، مثل خلفای اربعه و اماندرت خالفتِ ظاهر یابد

قلب اسرافیل است. مراد از این که فالن بر قلب یا قدم فالن است آن است که فیض حق بر هر دو از یک جنس 
 است.

 و یکی، گویند» عبدالرب«یکی بر یمني غوث و نظر او به عالم ملکوت است و او را  دو شخصند:» امامان«و 
 خوانند و افضل است از عبدالرب.» عبدالملک«بر یسار غوث و نظر او به عالم ملک است و او را 

، و یکی را که در گویند» عبدالحی «چهار شخصند در چهار رکن عالم: یکی را که در مشرق است » اوتاد«و 
ر جنوب است ، و یکی را که د»عبدالمرید«، و یکی را که در شمال است »عبدالعلیم«مغرب است 

 ».عبدالقادر«
وجه تسمیه آن است که ، یا نه. و هفت شخصند و خالف است که ایشان قطب و امامان و اوتادند» ابدال«و 

، کی از چهل تن بدل او شد و تتمیم چهل تن به یکی از سیصد تن است و تتمیم سیصد چون یکی از ایشان مرد
توانند که جسدی به صورت خود  ، میروند از مقامی می یا آن است که چون ایشان ؛تن به یکی از صلَحا

 است به آنکه عالم باشند به این امر.اطالق ابدال بر ایشان مشروط بگذارند. و 
 و مقرر است که ایشان در هر روز از روزهای ماه در کدام جهتند به این تفصیل:

 
، یا رجال السالم علیکم«آن جانبند و بگوید:  ، باید که رو به جانبی کند که ایشان درو چون کسی را حاجتی باشد

 »، أغیثونی بغوثة وانظرونی بنظرة أعینونی بقوة.، یا أرواح المقدّسهالغیبِ
دوازده شخصند که مطلعند بر اسرار » نُقَبا«هشت شخصند که مشغولند به حمل اثقال خالیق. و » نُجبا«و 

سمیه آن است که چون یکی از ایشان مرد باقی قایم مقام ، و وجه تهم دوازده شخصند» بدَال«. و نفوس
پیدا  یشانا چهل شخصند که در اول رجب ثقلی عظیم در» رجبیني«، و ایشان غري ابدال و نقبااند. و مجموعند

یابد. و  د تا اول شعبان که تمام زوال میشو ی، چنانچه قدر بر حرکت نیستند و روز به روز آن ثقل کم مشود می
اند که حال خود پوشیده دارند و  قومی» مالمیه«الدین عبدالرزاق گوید نُجبا چهلند و نُقَبا سیصد. و  لماشیخ ک

 اند. نگذارند که مردم ایشان را به والیت بشناسند و ایشان افضل طایفه
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 بر در میکده رندان قلندر باشند
 خشت زیر سر و بر تارک هفت اخرت پای

 لاگرت سلطنت فقر ببخشند ای د
 با گدایان در میکده ای سالک راه
 قطع این بادیه بی همرهی خضر مکن

 کش که زسر ملکوت همچو جم جرعۀ می
 

 

 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
 دست قدرت نگر ومنصب صاحب جاهی
 کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی
 بادب باش اگر از سر خدا آگاهی
 ظلماتست برتس از خطر گمراهی

 بني دهدت آگاهی ام جهانپرتو ج
 

آورد که تاجری در نیشابور کنیزکی جمیله داشت. برای عفت و صالح  حضرت نوربخش در معاش السالکني می
، اختیار به آن کنیزک افتاد و عاشق شد و به عرض شیخ خود به خانۀ شیخ ابوعثمان حريی فرستاد و نظر او بی

، شیخ یوسف بن حسني را دریاب. چون برفت و منزل او طلب کرد که به ری رو وابوحفص حدّاد رسانید. فرمود 
را ندیده همۀ مردم مالمت و نصیحت کردند که چنني صالحی صدیقی با چنان فاسقی زندیقی چه کار دارد. او 

، به نیشابور مراجعت کرد و صورت حال بگفت. شیخ باز فرمود که به صحبت یوسف باید رفت. چون چاره نبود
، شیخ برخاست و ابوعثمان را تعظیم کرد و . سالم گفتمحلۀ خرابات خانۀ او را بیافت پرسید تا در برفت و می

 ای نهاده. ، و در آن حال پسری صاحب جمال پیش او نشست بود و قرابهکرامات و مقامات او ظاهر شد
 »حافظ«
 صالح کار کجا و من خراب کجا
 دلم زصومعه بگرفت و خرقۀ سالوس

 

 

 کجا نغمۀ رباب کجاسماع وعظ 
 کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

 

 ٭٭٭
 أجدُ المالمةَ فی هواک لذیذةً 

 

 

 ومـحباً لذکرِک فلیلُمنی اللُّ
 

پیدا شد و این  ظالمی در این مملکت«یوسف گفت: » با وجود کمال این چه حال است؟«ابوعثمان گفت: 
ام و این پسر فرزند صلبی من است و این قرابه  که نشسته محله را خرابات ساخت و این خانه مرياثی من است

 »حافظ» «، آب بود.ابوعثمان دید« »آبخواره است.
 بر آستانۀ میخانه گر سری بینی

 

 

 مزن بپای که معلوم نیست نیت او
 

 تدین و امني ندانند و کنیزک به منمتا مردم مرا «فرمود: » داری؟ چرا خود را در مقام تهمت می«گفت: 
ابوعثمان بر خاک افتاد و بگریست و دریافت که مقصود از فرستادن او به ری » نسپارند و مرا تعلّق خاطر نشود.

 »حافظ«چه بود. 
 صوفی بیا که آینه صافی است جام را
 راز درون پرده ز رندان مست پرس

 

 

 تا بنگری صفای می لعل فام را
 کني حال نیست زاهد عاىل مقام را

 

 »شارح«
 مغان هر که ندارد گذری در کوی

 چون اشک بپای مردم افتم هر دم
 

 

 از صحبت عارفان نیابد اثری
 ای بیابم نظری باشد که ز گوشه

 

 اند: اند و گفته و اولیا بعضی به عشق صور جمیله مبتال شده
   نقَّل فؤادک حیث من الهوٰى

 

 لللحبیبِ األو ّإ ما الحب 
 

 و شیبانی فرموده:
 جمال غدا لوجهِک مجمال کل ال

 

 

للکنّه فی العالمني مفص 
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شیخ روز بهان در مکّه عاشق شد و خرقه را «و شیخ محیی الدین در باب صد و هفتاد و هفتم از فتوحات گوید: 
 »شارح» «بینداخت و بعد از انقضای آن حال باز بپوشید.

 تا من زشراب عشق سرخوش باشم
 چون نرگس او گهی خمارم باشد

 

 

 میان آب و آتش باشم پیوسته
ش باشمچون کاکل او گهی مشو 

 

 »شارح«
 زان پیش که گرم گشت هنگامۀ عشق
 هر نامه که بهر من ملک بنویسد

 

 

 وصف تو نوشت بر دلم خامۀ عشق
 خوانند تمام مردمش نامۀ عشق

 

کل و ال أشرب إّ ما شاء الهعشقت جاریةً بقریةً علٰى ساحل نیل مصر. فبقیت أیا«و نجم الکربٰى گوید:  ، ماً ال آ
، فکلّما تنفّست ثمةَ ناراً ینشیء من السماء بحذاء نفسی ناراً فیلتقی حتٰى کثرت نار العشق فکنت أتنفّس نرياناً

 »شارح« »ني السماء فما کنت أدری من أین یلتحقان. فعلمت أنّ ذلک شاهدی فی السماء.بناران ما بینی و 
 ر دل که بسوی دلربی مایل نیسته

 رندی که خرب ز سر مستی دارد
 

 

 ای حاصل نیست او را ز حیات بهره
 هرگز نفسی ز عاشقی غافل نیست

 

 »شارح«
 تا من ز لب لعل تو ذوقی دارم
 تا زلف توحلقه حلقه ظاهر شده است

 

 

 پیوسته بدل آتش شوقی دارم
 در گردن جان خویش طوقی دارم

 

ه کان ربطتُه و منعتُه عن سوای إال أنّ، فسلَّطت علیه الهمةَ فأخذتُه و عشقت واحداً ببالدِ العربِ« و هم او گوید:
الحالعلیه رقباء نی بلسانالمقال و جعل یکلِّم ه، فسکت عن صریحفأفهم ،  ه کذلک فیفهمه و انتهی األمرو أکلِّم

ا فی هتْنی روحه سحراً تمرغ وجه ءمحض صفاء الروح. فجا إلٰى أن صرت أنا هو و هو أنا و وقع العشق إلٰى
أن تدعنی حتٰى أقبل ما ذا ترید؟ قالت:  ! فقلت:أدرکنی ،قتلتَنی !ن، األمااألمان ،الرتابِ و تقول: أیها الشیخ

 »شارح» «ری.، ففعلت ذلک و رفعت و وجهها فقبلتُها حتٰى اسرتاحت و اطمأنَّت إلٰى صدقدمک. فأذنت لها
 تا من ره عشق دیدم و راه روان
 خواهم لب خشک وچشم تردرره عشق

 

 

 باشد دل و جان من دران راه روان
 زان رو که بود نشانۀ راه رو آن

 

 »شارح«
 ای روی تو آفتاب و ابر و مه نو
 خواهم که شبی چو ماه بريون آئی

 

 

 وز بهر تو اشک عاشقان در تک و دو
 قم پرتووز روی تو افتد بوثا

 

 ، قدس سره فرماید:و شیخ فخر الدین عراقی
 ای ز عشاق گرم بازارت
 من کیم تا زنم ز عشق تو الف
 یکی از عاشقان جمال ترا
 آن معني شریعت احمد
 بود او برج انجم اخیار
 آن قدر سالکان که ره بردند
 بربود از مقام آزادی
 بر بودش بتی چنان مقبل

 

 به ز من عالمی خریدارت
 نیست دعوی این سخن بگزاف
 بود نجم اکابر کربا
 آن قرین دل و قریب احد
 آفتاب معانی و اسرار
 اقتباس کمال ازو کردند
 دل او حسن مجد بغدادی

 دل اىلناگهان از مقام ع
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 حسن زیباش خیل عشق آورد
 یاران بر من آریدشگفت 

 زو بسید تا چه دارد دوست
 در دلش چون ازو بسیدند
 شیخ شطرنج خواست و وقت گزید

 چون که مغلوب کرد خیلش را 
 شطرنج از دلش بربودحب 

 فرس دولتش چو بازین شد
 شاه نفسش ازان عرٰى برخاست
 دستها بازداشت زین دستان
 چند روزش بخلوتی بنشاند

 ش بیهش کردچون ز ذوق و صفات
 هست عشق آتشی که شعلۀ آن

 چیچون بسوزد هوای پیچاپ
 عشق از اوصاف کردگار یکیست

 

 صرب و آرام او بغارت برد
 هست او جان سوی تن آریدش
 وانچه باشدکه دوست عاشق اوست
 میل شطرنج باخنت دیدند

 بازید با حریف ظریف می
 همگی جذب کرد میلش را
 بازیی چند بس نکوش نمود

یدَق همتش بفرزین شدـب 
 رخ عرصۀ نکوتر خواست ماه

 پیل او کرد یاد هندستان
 ر عشق بخواندکاندران لوح س

 همه در عشق او فرامش کرد
 سوزد از دل حجاب هر حدثان
 او بماند جز او نماند هیچ
 عاشق و عشق و حسن یار یکیست

 

ر واإلعدادِ للعشق ـالس العشق العفیف أقوٰى سبب فی تلطیفِ «و موالنا عبدالرزاق در شرح منازل السائرین گوید: 
ماً واحداً و یقطع توزُّع الخاطرِ و تفرقَه و یلذِّذُ خدمةَ المحبوبِ و یسهل التّعب فأنّه یجعل الهموم ه ؛الحقیقی

فإنّه و سواس ناش من تسلیط  ؛بخالفِ العشق المنبعث من غلبة سلطان الشّهوة ،والمشقَّةَ فی طاعته و امتثال أمرِه
 ور و عبادةٌ للنّفسبعض الص شمائل النّوعني یبتنی  الفکر فی استحسان نذّیفی تحصیل لذتها. و علٰى ه عیبالس

 »مدخ العشق الصوری و ذمه فی کالم بعض العرفاء و الحکماء.
و این نزد  ١»واعبدْ ربكَ حتَّى ياتيكَ الْيقني«و مالحده گویند تکلیف بر اولیا نیست و متمسک شوند به آیت 

یسقط التّکلیف عن عبادة الخواص بمعنی «به یقني مرگ است. و نجم الکربٰى گوید: چه مراد  ؛فقها کفر است
 و کلفة ه تعالٰى بال مشقّةالمشقّةُ فیعبدون ال مأخوذةٌ من الکلفة أنّ التّکلیف یکعن ، بل یلتذّون بها و یطربون. ح

عن عبادِاله. و کیف أکون  ی أقول بسقوط التّکلیفِأنالحضر می أنّه کان یقول إنّ النّاس یقولون إنّی حلوىل و 
لٰى هذا ، ما فاتنی إوىل ورد من حال صبائی التّکلیفِ  بسقوط ، و کیف أقولحلویاً و ال أرٰى فی الوجود سوی اله

 »فی عبادة عبادِه الخواص.الوقت؟ ولکن أقول ال کلفةَ 
به تفسري این دو. و حق کالم  فند، و عامه مکلّویل قرآن و حدیثأند بتفو بعضی پندارند که اولیا و خواص مکلّ

در تأویل طبقات بسیار است و هرکس از فند. و ، و خواص بتأویل نیز مکلّفیم بظاهر قرآن و حدیثآنکه همه مکلّ
 ف است بتأویلی که بر قدر عروج و صفای اوست.خواص مکلّ

 فتح
هيلع إنّ له ثالثمائة نفس قلوبهم علٰى قلب آدم «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص رت مصطفٰى عبداله بن مسعود روایت کند که حض

، و له خمسةٌ قلوبهم علٰى قلب هيلع، و له سبعةٌ قلوبهم علٰى قلب إبراهیم هيلع، أربعون قلوبهم علٰى قلبِ موسٰى و
کلَّما مات هيلع  ،و له واحدٌ قلبه علٰى قلب إسرافیلهيلع ، ، و له ثالثةٌ قلوبهم علٰى قلب میکائیلهيلع، جربئیل
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و کلَّما مات واحدٌ  ؛، أبدل اله مکانَه من الخمسةو کلَّما مات من الثّالثة واحدٌ ؛، أبدل اله مکانَه من الثّالثةالواحدُ
و کلَّما مات  ؛اله مکانه من األربعني، أبدل بعةو کلَّما مات واحدٌ من الس ؛من الخمسة أبدل اله مکانَه من السبعة

، ،أبدل اله مکانه من العامةو کلما مات واحدٌ من الثّالثمائة ؛، أبدل اله مکانه من الثّالثمائةاحدٌ من األربعنيو
 »بهم یدفع البالء عن هذه األمة.

ایشان را طی زمني و رفنت بر روی آب هست و از چشم مردم پوشیده باشند و «و شیخ عالءالدوله در عروه گوید: 
ایشان ، چنانچه بدن ایشان به بدن غري ممسوس نشود و سایۀ شوند در جای تنگ مملو از اهل شهادتمجتمع 

مرئی نگردد و به آواز بلند قرآن و اشعار خوانند و گریه و وجد و رقص کنند و کس آواز ایشان نشنود و توانند که 
مرتدد باشند و هر سال دو بار مجتمع تاجان کنند و در بالد ربع مسکون حخسیس را نفیس سازند و ایثار بر م

بالل در ، یکبار در روز عرفه به عرفات و یکبار در رجب جائی که مأمور شده باشند به اجتماع در آنجا. و شوند
و چون آن کس  ؛، اّ یک کساز بدَالی سبعه بود. و از اهل شهادت هیچ کس ایشان را نشناسدملسو هيلع هللا ىلص ، زمان نبی

رسانید  حذَیفۀ یمان واسطه بود و سالم ایشان به نبی میملسو هيلع هللا ىلص ، میان ایشان و نبیو  ، مصاحب دیگری شوند.بمريد
کردند و به امامت او  و اخذ میا شدند و علم کتاب و سنت از رسانید و نزد او جمع می و سالم نبی به ایشان می

 ی زمان خود.، و ایشان مأمورند به متابعت نبدید گزاردند و غري حذَیفه ایشان را نمی نماز می
، ابن عطا احمد بود از او متوفٰى شد ، و چون، عم اویسعصام قرنی بودملسو هيلع هللا ىلص ، و قطب ابدال در زمان نبی ما

، چنانچه قطب ابدال باشد و نظري جدی است دهی که میان مکه یمن است. و قطب ارشاد بر قلب محمد می
سني دهی است از قزوین نزدیک رو پا نظري سهیل است. و قطب زمان ما عمادالدین عبدالرحمن پارسني بود

و عشر و سبعمائه و هفتاد و شش ساله ست ، بعد از وفات عبداله شامی قطب شده بود در ربیع اآلخر سنۀ ابهر
، در هيلعو امام محمد بن امام حسن عسکریملسو هيلع هللا ىلص. بود و او قطب نوزدهم بود از قطب زمان حضرت رسول 

ن علی بن حسني بغدادی که قطب آن زمان بود متوفٰى شد و او را در وقت اختفا از ابدال بود و ترقی کرد و چو
، پس متوفٰى شد و او را در مدینه دفن کردند و ، امام محمد قطب شد و نوزده سال قطب بودشونیزیه دفن کردند

، پس قطبیت به احمد خردک که از اوالد عبدالرحمن بن عوف بود انتقال عثمان بن یعقوب جوینی قطب شد
 ت.یاف

باشد و ساىل یک بار زیارت آن قبور کنند و گریزند از کسی که طلب ایشان  و قبور ایشان از غري ایشان پنهان می
، پیش از آنکه ، و معالجه کنند و خورند و پوشند و نکاح کنند، مگر خسته باشندباشد و مقیم نشوند به یک جا

، خاصه در بحت دارد. و به جماعت نماز گزارندقطب طویل العمر باشد و با خضر و الیاس صابدال شوند. و 
 »جمعه.

، جدّ خضر است و و نام خضر ملکان است و کنیت او ابوالعباس و در حواىل شرياز متولد شده و الیاس عم
و الیاس بن سام بن نوح. و ملسو هيلع هللا ىلص ، نسبت ایشان چنني است: ملکان بن بلیان بن کلیان بن سمعان بن سام بن نوح

کند و گوید: ملسو هيلع هللا ىلص ۀ کتب شرعیه و متابعت شریعت کنند. و خضر روایت حدیث از پیغمرب ما خضر و الیاس مطالع
ای  در خانهملسو هيلع هللا ىلص نیز گوید که پیغمرب ، فقد تمت خسارتُه. و آن حضرت فرمود: أذا رأیت الرجل لجوجاً معجباً برأیِه

پیغمرب فرمود: ما من مؤمن یقول:  ؛های بنی شّیبه بود با بسیاری از صحابه و بواسطه اعدا محزون بودند از خانه
، و إّ نضر اله قلبه و نور. و نیز گوید: من و الیاس با اشمویل پیغمرب بودیم در کنار دریاصلَّی اله علٰى محمدٍ 

با اصحاب گفت: بگوئید صلَّی اله علٰى محمدٍ و حمله کنید. شدند. اشمویل  باعدا بر او و اصحاب او غال
، ، یا ال إله إّ أنت، دشمنان مغلوب شدند و به دریا ریختند. و بسیار گوید: یا حی یا قیومدچنني کردن چون

 أسألُک أن تُحیی قلوبنا بنورِ معرفتک.

۱۰٤ 



  

۱۰٥ 

کردند و سنگی بر سر خضر آمد و  و شرتبانان در مدینه در سنۀ اثنني و عشرین و سبعمائه جنگ به سنگ می
لم زنند و دشنام اداشت. و گاه قطب و اصحاب او را هم در وقت استخالص مظلوم از ظبشکست و سه ماه ورم 

کرد و بعد  هر پانصد سال تجدید میملسو هيلع هللا ىلص ، دندان و ارکان خضر را پیش از ظهور خاتم األنبیاء ٰىدهند. و حق تعال
ه تجدید سابع ، و در سنۀ احدٰى و عشرین سبعمائکند از ظهور آن حضرت در هر صد و بیست سال تجدید می

 »بود.
و حضرت شیخ در » ، و قیل هو کلیان بن ملکان.الخضر هو بلیان بن ملکان«و ابن اثري در جامع األصول گوید: 

حمن ، بگوئید بسم اله الردیچون به مجلسی بنشین«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص غري عروه نقل از خضر کند که حضرت مصطفٰى 
علٰى محالر هحیم و صلّی ال لَکی را موکّل کند که غیبت مردم نکنید، که خدادمهمني ، و چون برخیزیدی تعالٰى م ،

 »ی موکّل کند که غیبت شما نکنند.ک، که خدای تعالٰى ملَبگوئید
و موالنا عبدالرزاق کاشی در مکتوبی که به حضرت شیخ نوشته انکار امثال این سخنان کرده و اصطالحات 

 ؛اً باقیاً من زمانی ، شخصاً إنسانهيلعو أماکونُ الخضرِ  ؛یاس عن القبضالخضر کنایةٌ عن البسط و إل«گوید: 
و شیخ صدرالدین قونوی » ، فغري محقَّق عندی.إلٰى هذا العهدِ أو روحانیاً یتمثّل بصورته لمن یرشدُههيلع موسٰى 

 در تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی گوید: وجود خضر در عالم مثال است.
شود که تصدیق بوجود خضر داشته و در باب بیست و پنجم از  خ محیی الدین فهم میو از سخن حضرت شی

، و جدا شدما کردم. چون از گفت و من قبول نمی شیخ ابوالعباس عریبی سخنی با من می«فرماید:  فتوحات می
، شیخ رفتمشتم و نزد گحال باز! در گفت: شیخ ابوالعباس را در فالن سخن مسلم دار شخصی را دیدم که می

» ، سخن من قبول نکنی؟ گفتم: باب توبه مفتوح است. فرمود: قبول توبه واقع است.فرمود: تا خضر با تو نگوید
»يرصكَ الْملَيانَا ونَبكَ الَياكَّلْنَا وكَ تَولَينَا عب١»ر 

 .۴الممتحنة:  - ۱
                                                 



  

 

 فاتحۀ سابعه

 در فضایل و احوال مرتضٰى بر وفق حدیث و قرآن قدیم
 »ه في ام الْكتَابِ لَدَينَا لَعلي حكيموانَّ«

 
 

 فتح
گذاشت و با آن حضرت  پدر او ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بود و یک دقیقه از دقایق تقویت نبی فرو نمی

ظ به کلمۀ شهادت ف، لیکن از حمیت تلشود که تصدیق به نبوت داشته محبت تمام داشت و از اشعار او فهم می
 نظم اوست:شاء اله تعالٰى. و  ، إنتفصیل آن در حرف دال و عني و الم خواهد آمد نموده. و نمی

 إنّ علیاً و جعفراّ ثقَتی 
 و اله ال أخذل النّبی و ال
 التخذال وانْصرا ابن عمکما

 

 

 عندَ ملم الزمان و الکُربِ 
 یخذُله من بنی ذو حسبِ 

ی مهم و أبیأخی ألمبین ن 
 

آورد و هجرت به ملسو هيلع هللا ىلص و مادر علی فاطمه بنت اسد بن هاشم بود. و ابن اثري گوید: او ایمان به حضرت رسول 
کانت «مدینه کرد. و یافعی گوید: آن حضرت او را به قمیص خود تکفني فرمود و خود او را دفن کرد و گفت: 

 ، و گفت:»علی«نام کرد و ابوطالب » اسد«او مرتضٰى را  و» أحسن خلق اله صنیعاً إىل بعدَ أبی طاب.
 له یدوم کَی یتُه بعلیسم 

 

 

 هموأد العز و خري العلو عز 
 

 گفته:ملسو هيلع هللا ىلص و مثل این در شأن حضرت رسالت 
بعدَ أتانی نبی  وفَتْرة يأس 

 جِلَّهیه لأسم نم لَه و شق 
 

 

 رض تُعبدُاأل اله واالوثانُ فی من
 فذو العرش محمود و هذا محمدُ 

 

 »شارح«
 از مهر علی کسی که یابد عرفان
 این نکتۀ طرفه که ارباب کمال

 

 

 نامش همه دم نقش کند بر دل و جان
 یابند ز بینات نامش ایمان

 

تندی و وجه تسمیه آن گف» ابوتراب«و مسلم از سهل بن سعد روایت کند که علی بسیار دوست داشتنی که او را 
میان من او «گفت: » أین ابن عمک؟«به خانۀ فاطمه آمد و علی را نیافت. فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص بود که روزی پیغمرب

آن شخص » ببني علی کجاست.«با شخص گفت: ملسو هيلع هللا ىلص پیغمرب » گردی واقع شد و غضب کرده بريون رفت.
آمد و او هنوز بخواب بود و ردا از او جدا  پیغمرب» ، در مسجد بخواب است.یا رسول اله«بازگشت و گفت: 

 !».، أبا التّراب! قُم، أبا التّرابقُم«و خاک به او رسیده. پیغمرب او را از خاک پاک کرد و فرمود:  شده
 خاک شود خاک تا بروید گل

 

 

 که بجز خاک نیست مظهر کل
 

۱۰٦ 



  

۱۰۷ 

اَنَس و ابن عباس گویند ، او را به علی داد. و ملسو هيلع هللا ىلص اله عنها  فرمودند و پیغمرب رضی، و اکابر صحابه خطْبۀ فاطمه
» برزخ«حسن و حسني و » مرجان«و » لؤلؤ«علی و فاطمه است و  ١»مرج الْبحرين يلْتَقيان«در » بحرین«

 ملسو هيلع هللا ىلص.، نبی
بخاری و مسلم از ، غري تبوک که پیغمرب او را در اهل خود خلیفه ساخت. و و علی در جمیع غزوات حاضر بود

أما ترضٰى «فرمود: » ، تخلِّقُنی فی النّساء والصبیان؟یا رسول اله«وقّاص روایت کنند که علی گفت:  عد بن ابیس
یا ملسو هيلع هللا ىلص و ترمذی از جابر روایت کند که مصطفٰى » أن تکونَ منّی بمنزلة هارونَ من موسٰى غري أنّه ال نبی بعدی؟

 »، إّ أنّه ال تبی بعدی.وسٰىنت منّی به منزلة هارونَ من مأ«علی گفت: 
، ، دیدم که بر عرش نوشته بود: ال إله إّ الهچون به معراج رفتم«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و ابوحمراء روایت کند که پیغمرب 

.دتُه بعلیأی هال دٌ رسولمحم« 
 اسم علَی العرش مکتوب کما نقلوا

 

 

 محواً و ترقیناله من یستطیع 
 

: یا -و قد فر من الزحفِ من فر و قر مع النّبی من قر  -لعلی فی یوم احدٍ ملسو هيلع هللا ىلص ، قال النّبی «تاریخوید:  و ابن اثري در

هؤالءعلی ما هذه الموساة؟ فقال: هو منی و أنا منه. فقال: و أنا ، اکفنی أمر :هؤالء. فقال جربئیل اکفنی أمر ،
 »منکما.

افَان مات او قُتل «گفت:  میملسو هيلع هللا ىلص اس روایت کند که مرتضٰى در زمان حیات رسول و ابوالقاسم طربانی از ابن عب
قَابِكُمعلَى اع تُملئن مات أو قتل ٢»انقَلَب هو ال هلٰى أعقابِنا بعدَ أذ هدانا الع بالنَنْقَل هعلٰى ما وال ألقاتلن ،

 »و ولیه وابن عمه و وارثُه. فمن أحق به منّی؟، حتّٰى أموت. واله أنّی ألخوه قاتل علیه
فیکم من  إنّ«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص، ، که پیغمرباله عنه رضی ،و بغوی در شرح السنّه روایت کند از ابی سعید خدْری

عمر » ال.«فرمود: » ، یا رسول اله؟أنا هو« ابوبکر گفت: ».لهی، کما قاتلت علٰى تنزیقاتل علٰى تأویل القرآن
داشت و ملسو هيلع هللا ىلص ، نعل رسولهيلع و علی » ، ولکن خاصف النّعل.ال«فرمود: » ، یا رسول اله؟أنا هو«گفت: 

بخصف آن مشغول بود. و ترمذی مثل این از مرتضٰى روایت کرده. و این صورت در حدَیبیه بوده. و مطابق این 
 رف الم خواهد آمد.خوانده و در ح است رجزی که عمار بن یاسر در روز شهادت خویش می

والذی نفس علی بن أبی طالبٍ  ؛، تموتواا، إن تقتلویا أیها النّاس«و مروی است که آن حضرت در صفین فرمود: 
و آثار شجاعت آن حضرت از حد عدّ بريون و از قدر » بیدِه أللف ضربة بالسیفِ أهونُ من میتة علٰى فراش.

ر اثنای شرح رجزها که در غزوات و حرب جمل و صفني و نهروان حصر افزون است و بیان بعضی از آن د
 ، به عنوان اله و حسن توفیقه.اند رقم تحریر خواهد یافت فرموده

 
 فتح

وایت کنند که علی چهار دینار داشت. دیناری به شب صدقه کرد و رو صاحب کشّاف و واحدی از ابن عباس 
الَّذِين ينفقُونَ اموالَهم بِاللَّيل «، و در شأن او نازل شد: ری آشکارادیناری به روز و دیناری پنهان و دینا

 ٣»والنَّهارِ سرا وعالنيةً فَلَهم اجرهم عندَ ربهِم وال خوف علَيهِم وال هم يحزنُونَ

 .١٩الرحمن:  - ۱
 .١۴۴آل عمران:  - ٢
 .٢٧۴البقره:  - ٣

                                                 



  

۱۰۸ 

يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا نَاجيتُم «یت و قاضی ناصرالدین از مرتضٰى روایت کند که هیچ کس غري من به آ
اشْفَقْتُم ان تُقَدِّموا بين يدَي نَجواكُم ء«، تا به آیت عمل نکرد ١»الرسول فَقَدِّموا بين يدَي نَجواكُم صدَقَةً

 منسوخ شد. ٢»صدَقَاتٍ
 موععیونٌ فی د إذا غَرِقت   

 

 نن من تباکٰىتبیبکٰى مم 
 

، پرسید که هیچ کس به تو چیزی داد. گفت: ، سایلی را دیدبه مسجد آمدملسو هيلع هللا ىلص و واحدی گوید: روزی مصطفٰى 
انَّما وليكُم اله ورسولُه والَّذِين «و این آیت خواند:  »اله اکرب.«فرمود: » من داد. آری علی خاتم خود به«

قي نُواْ الَّذِينونَآمعاكر مهكَاةَ وتُونَ الزويةَ والونَ الصو در تفسري قاضی و کشّاف و جامع األصول  ٣»يم
 قریب به این مذکور است.

چیزی طلبید و علی خاتم خود به او داد. پیغمرب ملسو هيلع هللا ىلص و ثعلبی از ابوذر روایت کند که سایلی در مسجد پیغمرب 
واحلُل  ٭ ويسر لي امرِي ٭ قَال رب اشْرح لي صدْرِي«فقال: ، إنّ أخی موسٰى سألک اللّهم«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص

واشْرِكْه  ٭ اشْدُد بِه ازْرِي ٭ هارونَ اخي ٭واجعل لِّي وزِيرا من اهلي  ٭ يفْقَهوا قَولي ٭ عقْدَةً من لِّساني
سنَشُدُّ عضدَكَ بِاخيكَ ونَجعل لَكُما سلْطَانًا فََ يصلُونَ الَيكُما «فأنزلت علیه قرآناً ناطقاً:  ٤»في امرِي

ىل صدری و یسر ىل أمری و اجعل ىل وزیراً من أهلی  ، فاشرحاللّهم ؛أنا محمدٌ نبیک وصفیک، اللّهم ٥»بِآياتنَا
 ه بود که جربئیل این آیت آورد.هنوز پیغمرب دعا تمام نفرمود» علیاً اشدد به ظّهری.

، أنّی أقول کما قال أخی موسٰى ،اللّهم«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و امام احمد از اسماء بنت عمیس روایت کند که مصطفٰى 
، حک کثرياً و نذرک کثرياًأزری و أشرکه فی أمری کَی نسب  ، اجعل ىل وزیراً من أهلی أخی علیاً اشدد بهاللّهم

 »رياً.إنّک کنت بنا بص
إنّ اله تبارک و تعالٰى أوحی إىل فی علی ثالثةَ أشیاء لیلة أسری بی بأنّه «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و طربانی گوید: مصطفٰى 

دُ المؤمنني و إمام المتّقني و قائدُ الغرلني سیالمحج.« 
اله هو موَه  انَّ «در آیت » صالح«و مجاهد از ابن عباس و اسماء بنت عمیس روایت کند که مراد از 

نينموالْم حالصو رِيلجِبو در تفسري ثعلبی مسطور است. علی است ٦»و ، 
ولید بن عتبه بن ابی معیط که برادر مادری عثمان بود در روز بدْر با علی «و ثعلبی و واحدی و زمخشری گویند: 

 و أذرب  منک جلداً  منک شباباً و أجلدُ ، أنا أشبصبی ! فإنّکاسکُت«نزاع کرد و در اثنای نزاع با او گفت: 
! اسکُت«و علی فرمود:  »منک لساناً وأحدُّ منک سناناً و أشجع منک جناناً و أمال منک حشواً فی الکتیبة.

 گفت:نازل شد و حسان  ٧»افَمن كَانَ مومنًا كَمن كَانَ فَاسقًا َّ يستَوونَ«و آيت » فاسق.فإنّک 
 عزیز والکتاب هال أنزل 
 فتبوا الولید من ذاک فسقاً 

فرکانَ مؤمناً ع نم لیس  هال 

 

 فی علی وفی الولیدِ قرانا
م إیماناـو علی ءو بـ 

 کمن کانَ فاسقاً خوانا

 .١٢المجادله:  - ١
 .١٣المجادله  - ٢
 .۵۵المائده:  - ٣
 .٣٢ -٢۵طه:  - ٤
 .٣۵القصص:  - ٥
 .۴التحریم: - ٦
 .١٨السجدة:  - ٧
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 سوف یجزی الولیدُ خزیاً وناراً 
ع هیلقٰى لدی ال اً ـفعلیز 

 

  شک یجزٰى جِناناو علی ال
 و ولیدٌ یلقٰى هناک هوانا

 

من صاحب «کردند. طلحه گفت:  و ابن اثري گوید: محمد بن کعب گفت که طلحه و عباس و علی تفاخر می
ام و کلید آن با  من صاحب کعبه«و عباس گفت: » آنجا باشم. ، شب ام و کلید آن با من است و اگر خواهم کعبه

، من شش ماه پیشرت از گوئید دانم که شما چه می گفت: من نمیدر مسجد باشم. علی م شب من است و اگر خواه
اجعلْتُم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِدِ الْحرام كَمن آمن «آیت ام و صاحب جهادم. پس  مردم نماز گزارده

 »نازل شد. ١»بِاله والْيوم اآلخرِ
افَمن وعدْنَاه وعدًا حسنًا فَهوَ قيه كَمن متَّعنَاه متَاع الْحياة الدُّنْيا ثُم هو «آیت «وید: کشاف گ و صاحب

 رِينضحالْم نم ةاميالْق موجهل است. در شأن علی و حمزه و ابی ٢»ي« 
الَّذِين آمنُواْ وعملُواْ الصالحاتِ «در آیت » بٰىطو«و ثعلبی از ابن عباس و ابن سريین روایت کند که مراد از 

درختی است در بهشت که بیخ آن در خانۀ علی است و در خانۀ هر مؤمن از ان  ٣»طُوبى لَهم وحسن مآبٍ
 شاخی است.

ات بر هر دىل بندی دگر های زمشکني طر 
 المثل گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی

 

 

 را بهر موی تو پیوندی دگر رشتۀ جان
 بر زمني ناید بخوبی چون تو فرزندی دگر

 

إن «فرمود: » سازی؟ که را بعد خود بر ما امري می«: گفتندملسو هيلع هللا ىلص و امام احمد از علی روایت کند که با مصطفٰى 
، ال یخاف فی ویاً أمیناًو إن تؤمروا عمر تجدوه ق ؛، راغباً فی اآلخرة، تجدوه أمیناً زاهداً فی الدنیاتؤمروا أبابکر
 »، یأخذُ بکم الصراطَ المستقیم.تجدوه هادیاً مهدیاً -و أن تؤمروا علیاً وال أراکم فاعلني  ؛اله لومةَ الئم

من أراد أن ینظر إلٰى آدم فی علمه و إلٰى نوح فی تقواه و إلٰى «روایت کند که فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، و بیهقی از رسول
 »، فلینظر إلٰى علی بن أبی طالب.و إلٰى موسٰى فی هیبته و إلٰى عیسٰى فی عبادته مهلإبراهیم فی ح

تر است؟ فرمود: ابوبکر. گفتم:  با پدر خود گفتم: از مردم که فاضل«و با وجود این کمال محمد بن حنفیه گوید: 
تو؟ فرمود: ما أنا إّ رجل من  . گفتم: پس، مبادا بگوید: عثماندگر که؟ فرمود: عمر. ترسیدم که بگویم: دگر که

إنّ أمريکم هذا قد رضی من دنیاکم بطمریه و إنّه ال یأکل «بصره فرمود:  و در ایام خالفت بر منرب» المسلمني.
 »اللّحم فی السنة إّ الفلذةَ من کبدِ أضحیته.

 
 فتح

، آفرید که اگر من بر او ساده بنشینم علی گفت: به حق خدای که دانه را برسنت شکافت و آدمی«ثعلبی گوید: 
حکم کنم میان اهل تورات به آنچه در تورات است و میان اهل انجیل به آنچه در انجیل است و میان اهل زبور 

، و بحق خدا که من در شأن هر مرد از قریش آیتی در زبور است و میان اهل قرآن به آنچه در قرآن استبه آنچه 
، کدام آیت مردی برخاست و گفت: یا امريالمومننيکشد. پس  راند یا به دوزخش می میدانم که او را بهشت  می

 .١٩التوبة:  - ۱
 .۶١القصص:  - ٢
 .٢٩الرعد:  - ٣
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علٰى بینة من ربه ملسو هيلع هللا ىلص ، و رسول اله ١»افَمن كَانَ علَى بينَة من ربه ويتْلُوه شَاهدٌ منْه«؟ فرمود: تُست  در شأن
 مسطور است.و مثل این در معالم التنزیل » و أنا شاهدٌ منه.

ثُم انَّكُم «و صاحب کشاف از عبداله بن عمر و ابوسعید خدْری و ابراهیم نخعی و ابوالعالیه روایت کند که آیت 
فَمن «، و گوید: در شأن مسلمني است و ناظر به قتل عثمان و حرب صفني ٢»يوم الْقيامة عندَ ربكُم تَختَصمونَ

 تفصیل آن گروه است. ٤»والَّذِي جاء بِالصدْق وصدَّق بِه«و  ٣»كَذَب علَى الهاظْلَم ممن 
ملسو هيلع هللا ىلص ، نازل شد مصطفٰى ٥»انَّما انت منذِر ولكُل قَوم هادٍ «و ثَعلَبی از ابن عباس روایت کند که چون آیت 
و از .» ، بک یهتدی المهتدونَ بعدیت الهادیأنا المنذر و أن«دست مبارک خود بر دوش علی نهاد و فرمود: 

قُل كَفَى «در آیت » من عندَه علم الکتابِ «گفت: مراد از  عبداله بن عطا روایت کند که عبداله بن سالم می
سلُونی قبل «و آن حضرت بسیار فرمودی:  علی است. ٦»بِاله شَهِيدًا بيني وبينَكُم ومن عندَه علْم الْكتَابِ

شَهِدَ «آیت و آیت این «لیکن ترمذی گوید: عبداله بن سالم در وقت محاصره عثمان گفت: » أن تَفْقَدونی.
هثْللَى مع يلائرسي انن بدٌ مدر شأن من است. ٧»شَاه« 

و او » ، اجعلْها أذنَ علی.اللّهم«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، مصطفٰى نازل شد ٨»وتَعيها اذُنٌ واعيةٌ«و ثعلبی گوید: چون آیت 
 »من بعد از این هیچ فراموش نکردم.«گفت: 

، أما ترضني أنی زوجتُکِ أقدم أمتی یا فاطمةُ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، و امام احمد از معقل بن یسار روایت کند که نبی
 »سلْماً و أکثرهم علْماً و أعظمهم حلماً؟
ملسو هيلع هللا ىلص و از علی روایت کند که مصطفٰى » أقضاکم علی.«فرمود: ، ملسو هيلع هللا ىلص مربو ترمذی از اَنَس روایت کند که پیغ

و چه خوبست که از حروف مقطعۀ واقعه در اوایل سور » ، اللّهم أّدِرِ الحق معه حیث دار.رحم اله علیاً«فرمود: 
 »شارح«شود.  ظاهر می» علی صراطُ حق نمسکُه «، ، بعد از حذف مکرراتفرقانی

 آیات الهی رویتای مصحف 
 سرچشمۀ زندگی لب دلجویت

 

 

 وی سلسلۀ اهل والیت مویت
 محراب نماز عارفان ابرویت

 

، هم قوم هجم بهم الخلق علٰى حقیقة األمرِ«، و در شأن این طایفه فرموده: و مبدأ سلسلۀ جمیع اولیا اوست
، صحبوا الدنیا بأبدان ما استوحش منه الجاهلونفباشروا روح الیقني واستالنوا ما استوعره المرتفون و أنسوا ب

 »أولئک خلفاء اله فی أرضه والدّعاةُ إلٰى دینه. ؛أرواحها معلَّقةٌ بالمحل األعلٰى
بلٰى «فرمود: » أولَست صاحب سرک؟» ما لَک والحقیقة؟«فرمود: » ما الحقیقةُ؟«ل بن زیاد با او گفت: و کُمی

الحقیقةٌ کشف سبحاتِ الجالل «فرمود: » أومثلُک یخیب سائال؟«گفت: » یک ما یطفح منّی.ولکن یرتشَّح عل
.نی بیاناً.«گفت: » من غريِ إشارةمع صحوِ المعلوم.«فرمود: » زِد الموهوم نی بیاناً.«گفت: » محوفرمود: » زِد

» زِدنی بیاناً.«گفت: » هتک السرتِ لغلبة السر.«د: فرمو »زِدنی بیاناً.«گفت: » جذب األحدیة لصفة التوحیدِ.«

 .١٧هود:  - ١
 .٣١الزمر:  - ٢
 .٣٢الزمر:  - ٣
 .٣٣الزمر:  - ٤
 .٧الرعد:  - ٥
 .۴٣الرعد:  - ٦
 .١٠االحقاف:  - ٧
 .١٢الحاقة:  - ٨
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أطفی «فرمود: » زِدنی بیاناً.«گفت:  »ل التوحیدِ آثاره.کفیلوح علٰى هیانور یشرق من صبح األزل «فرمود: 
السبح.راجفقد طلع الص ،« 

، هر صفحه بیست و و هشت صفحه، هر جزو بیست و مرتضٰى از جفْر واقف بوده. و آن بیست و هشت جزو است
، حرف اول بعدد جزو و ثانی هر خانه چهار حرف مرقوم شده، هر سطر بیست و هشت خانه. در هشت سطر

، مثال جعفر در خانۀ بیستم از سطر هفدهم از صفحۀ شانزدهم بعدد صفحه و ثالث بعدد سطر و رابع بعدد خانه
 از جزو سوم است.

 و جامعة من مثْلُه کان ذا جفْرٍ
 

 

 له یدونُ سر الغیبِ تدوینا
 

اند. مذمون با امام علی بن موسٰى رضا در سنۀ احدٰى و مأتني  کرده و وارثان او از جفْر استخراج احوال عالم می
امام که بر پشت عهدنامۀ مأمون نوشت  و عهدنامه نوشت و از امام هم عهدنامه طلبید و آخر عهدنامۀ بیعت کرد

ان الْحكْم اال له يقُص «، أدری ما یفعل بی وال بکم الجامعةُ والجفر یدّن علٰى ضدِّ ذلک و ما«د: این بو
نيلالْفَاص ريخ وهو قاه. ١»الْحنی و إییعصم هرضاه و ال أمريالمؤمنني و آثرت أمر و چون اندک » لکنّی امتثلت

صاحب کشف الغُمه گوید: مأمون را پشیمان ساختند و امام به زهر شهید شد. و  ، بعضی اشقیازمانی بگذشت
 »من در سنۀ سبعني و ستّمائه آن دوعهدنامه به خطّ مأمون و خطّ امام دیدم.«

٭  غُلبتِ الروم٭ الم «استنباط فتح بیت المقدس در سنۀ ثالث و ثمانني و خمسمائه از  و از این وادی است
دي اونَ فبغْليس دِ غَلَبِهِمعن بم مهو ضرْنَى ا نينس عي بِضو تفصیل آن در باب دوم فتوحات  ٢»٭ ف

 مسطور است.
، سبب آن پرسیدند، گشت. جمعی ملولملسو هيلع هللا ىلص ، حضرت مصطفٰى نازل شد ٣»٭ عسقحم «و ثعلبی گوید: چون 

خواهد شد بر امت من بالی بسیار از خسف و مسخ و غري آیتی که نازل شده داللت بر آن دارد که نازل «فرمود: 
 » دانست. علی فنت به این دو لفظ می«خواندی و گفتی: » ٭ عسقحم «و هم ثعلبی گوید که ابن عباس  »آن.

علما هم به او منتهی است. ابن عباس که رئیس مفسرین است شاگرد اوست. و عاصم که از اکابر  و سلسلۀ
الرحمن سلَمی است که شاگرد علی است. و ابن اثري گوید: احمد شاگرد شافعی است و قراست شاگرد ابی عبد

 ، و مالک و ابوحنیفه شاگرد امام جعفر.شافعی شاگرد مالک
، به بدیهه و امام نواوی در روضه فرماید که مرتضٰى بر منرب بود و از حصص زوجه و بنتني و ابوین سؤال کردند

و این اشارت است به عول اصل مسأله از بیست و چهار به بیست و هفت. و این  ».صار ثُمنُها تُسعاً«فرمود: 
 خوانند.» منربیه«مسأله را 

یا أمري المؤمنني إنّ «آمد و بر سبیل تظلّم گفت: ، زنی شد و گویند مرتضٰى پای مبارک در رکاب داشت و سوار می
خاک خلَّف زوجةً و أماً و بنتني و إثنٰى عشر أخاً و ألعل « فرمود:» أخی ترک ستّمائة دینارٍ و قد أعطونی دیناراً.

 گویند.» دیناریه«و سوار شد. و این مسأله را » قد استوفیتِ حقَّک.«فرمود: » نعم.«گفت: » إیاک.
رفع القلم عن ملسو هيلع هللا ىلص: ، أما سمعت قول النبی«ای زانیه. علی فرمود:  کرد برجم مجنونهو امام احمد گوید: عمر حکم 

و نیز حکم کرد برجم زنی » حتٰى یحتلم و عن المجنون حتٰى یربأ؟ ، عن النّائم حتٰى یستیقظَ و عن الطفلثةثال

 .۵٧االنعام:  - ۱
 .۴-١الروم:   ٢
 .٢ -١الشوری:  - ٣
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عمر » ، فما سلطانُک علٰى ما فی بطنها؟هذا سلطانُک علیها«حامله به سبب اعرتاف او به زنا. و علی گفت: 
 »، لهلک عمر. علیلو ال ؛عجزت النساء أن تلدَ مثل علی بن أبی طالب«گفت: 

و رسوله  ١»انَّ اله برِيء من الْمشْرِكني«خواند:  و مروی است که ابواألسود دئلی از شخصی شنید که می
»ما «، فرمود: و چون با مرتضٰى گفت». بجر فاالسم .و حرف و فعل اسم :ثالث الکالم أقسام العجم بمخالطة

مرفوع و ما سواه  الفعل ما أنبأ عن حرکة المسمٰى و الحرف ما أوجد معنی فی غريِه. والفاعلأنبأ عن المسمٰى و
، والمضاف إلیه مجرور و ما سواه فرع علیه. یا أبا األسودِ انح ، والمفعول منصوب و ما سواه فرع علیهفرع علیه

 »هذا النحو.
 

 فتح
فَمن حآجكَ فيه من بعدِ ما جاءكَ من الْعلْم «د: چون آیت واحدی و قاضی ناصرالدین و زمخشری گوین

جعل لَّعنَةَ اله علَى فَقُل تَعالَواْ نَدْع ابنَاءنَا وابنَاءكُم ونساءنَا ونساءكُم وانفُسنَا وانفُسكُم ثُم نَبتَهِل فَنَ 
ران از نصارملسو هيلع هللا ىلص  ، مصطفٰىنازل شد ٢»الْكَاذِبِنيٰى مقرر فرمود که صباح فردا مباهله کنند. روز دگر قبیلۀ نَج

، و فرمود: رفت و علی از عقب فاطمه حسني را در بغل گرفت و دست حسن داشت و فاطمه از عقب او می
وئی چند من ر«، با ترسایان گفت: ، ایشان را بدید، دانشمند ترسایانچون ابوحارثه »اللّهم هؤالء أهل بیتی.«

ترسایان  »مباهله مکنید.، هر اینه چنان شود. زنهار بینم که اگر از خدا خواهند که کوهی را از جای خود بربد می
والذی نفسی «برتسیدند و دو هزار جامعه و سی زره به رسم جزیه هر سال قبول کردند. و آن حضرت فرمود: 

، لمسخوا قردةً و خنازیر و الضطرم الوادی علیهم ناراً و ال لو عنوا، و علٰى أهل نَجرانَبیدِه إنّ الهالک قد تدلّٰى 
و  »ستأصل اله نجرانَ و أهلَه حتَّی الطري علٰى رؤس الشّجرِ و لما حال الحول علی النّصارٰى کلِّهم حتّٰى یهلکوا.

 این صورت در مدینه بود بعد از فتح مکه و قوت اسالم.
، من ، یا علی ، و ذنا و أنتالنّاس من شجرة شتٰى«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ه روایت کند که مصطفٰى و ثعلبی از جابر بن عبدال

شجرة .انٌ «و این آیت خواند: » واحدةنْوص يلنَخو عزَرنَابٍ وعا نم نَّاتجو اتاوِرتَجم طَعق ضري االفو
 .٣»فَضل بعضها علَى بعض في االكُلوغَير صنْوان يسقَى بِماء واحدٍ ونُ

، در سال نهم از هجرت که ابوبکر را امري حاجیان ساخت و او ملسو هيلع هللا ىلصو قاضی ناصرالدین و زمخشری گویند: پیغمرب 
، چهل یا سی یا سیزده آیت از اوایل سوره براءت نازل گشت را با سیصد مرد و شرتی چند قربانی به مکه فرستاد

صحابه » از عقب ابوبکر برو و این آیات بر مردم خوان.«ی را بر ناقۀ عضبا سوار ساخت و گفت: و پیغمرب عل
، مگر الیق خواندن این آیات نیست«فرمود: » !خواند فرستادی تا ابوبکر بر مردم می کاج که آیات می«گفتند: 

و » بل مأمور.«علی گفت:  »مور؟أمري أم مأ«، ابوبکر گفت: چون علی به قافله رسید» شخصی از اهل بیت من.
 به اتفاق به مکه رفتند و آیات بر مردم خواند.

، و حسن دار از موی سیاه بر خود گرفته بود ن آمد و عبائی علموبريملسو هيلع هللا ىلص ، و مسلم از عایشه روایت کند که پیغمرب
، پس و را هم در آورد، پس فاطمه آمد و ا، پس حسني آمد و او را هم درآوردآمد و او را به زیر آن عبا درآورد

 .۴التوبة:  - ١
 .۶١آل عمران:  - ٢
 .۴الرعد:  - ٣

                                                 



  

۱۱۳ 

. ١»انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنكُم الرجس اهل الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا«علی آمد و او را هم درآورد و گفت: 
، اله یا رسول«، گفتم: رزین از اُم سلَمه روایت کند که این آیت در خانۀ من نازل شد و من پیش در نشسته بودم و

 »، أنتِ من أزواج رسول اله.إنّک إلٰى خريٍ«فرمود: » ألست من أهل البیت؟
، در کنار علی ملسو هيلع هللا ىلصو طحاوی در مشکل الغریب از اسماء بنت عمیس نقل کند که سر مبارک حضرت مصطفٰى 

، پیغمرب فرمود: بود و وحی نازل شد و آفتاب غروب کرد و علی نماز عصر نگزارده بود و چون وحی منجلی شد
، اگر علی در طاعت تو و طاعت رسول تو الهی«پس فرمود: » نه.«گفت: » ای؟ ، نماز عصر گزاردهای علی«

، دیدم که باز طلوع کرد و بر بعد از آنکه دیدم که آفتاب غروب کرده بود«اسماء گوید: » ، آفتاب را بازگردان.بود
  »، و در صهبای خیرب بودیم.کوه و زمني افتاد

 ت علیه بعدَ ما غربتالشّمس رد 
 

 

 من ذا یطیق لعین الشّمس تطیینا
 

گوید: این حدیث ثابت است و روایان آن ثقاتند. و حکایت از احمد بن صالح مصری کرده که اهل و طحاوی 
 ن کرده و ای علم را سزاوار نیست که تخلف از حفظ این حدیث کنند که از عالمات نبوت است. و ابن کثري رد

أنّ الشّمس لم تحبس لبشرٍ أّ لیوشع لیاىل سار «مسطور است:  متمسک شده به حدیثی که در صحیح بخاری
زدیک بود که آفتاب در روز جمعه نشرح قصه آنکه او محاصره بیت المقدس مرده بود و  و» إلٰى بیتِ المقْدِس.

پس آفتاب » احبسها علی. ،أمورةٌ و أنا مأمور. اللّهمإنّک م«با آفتاب گفت: غروب کند و شنبه درآید. یوشع 
، و به خط حضرت هدایت مآب سید صفی الدین عبدالرحمن ایجی المقدس کرد. بایستاد تا یوشع فتح بیت

، أو نقول الحبس غري الرجوع ل علٰى أنّ ذلک الحدیث قبل هذه القصةإن صح الحدیث فلیحم «، دیدم: قدس ره
 »اله أعلم. و

، علی را بخواند و با ، یعنی غزای حنَین بعد از فتح مکهدر روز طایفملسو هيلع هللا ىلص و ترمذی از جابر روایت کند که پیغمرب 
 »ما انْتَجبتُه و لکن اله انْتَجاه.«فرمود: » شید راز گفنت او با پسر عم خود.کدراز «گفت. مردم گفتند:  می او راز

رفتم و  که هیچ کس از خالیق نداشت. اول سحر میملسو هيلع هللا ىلص ت کند که مرا منزلتی بود پیش نبی و نسائی از علی روای
 رفتم. ، و اگر نه در میگشتم ، به اهل خود باز میکرد اگر تنحنح می» اله. ، یا نبیسالم علیکلا«گفتم:  می

ابه در به مسجد داشتند. روزی و امام احمد از زید بن اَرقَم و ترمذی از ابن عباس روایت کنند که جمعی از صح
، برخاست و حمد ملسو هيلع هللا ىلصمردم در این باب سخن گفتند پیغمرب » هذه األبواب إّ باب علی. فرمود: سدّواملسو هيلع هللا ىلص نبی 

اله ما سددت ، فقال فیه قائلُکم. و امرت بسدِّ هذه األبوابِ غري بابِ علی ، فإنّیبعدُ أما«خدا گفت و فرمود: 
 »، فاتَّبعتُه.تحتُه ولکّنی امرت بشیءشیئاً و ال ف

و سلم نهادم و بتهای خانۀ کعبه ملسو هيلع هللا ىلص من پا بر دوش محمد «و امام احمد از ابی مریم روایت کند که علی گفت: 
 »فرواناختم.

ال یحل ألحدٍ أن یجنب فی هذا المسجدِ غريی و «، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصو ترمذی از ابوسعید روایت کند که نبی 
ال یحل ألحدٍ أن یستطرقَه جنباً «گفت: ،گوید: علی بن منذر از ضرار بن صرد معنی این حدیث پرسید و »غريک.

 »غريی و غريک.
و ترمذی از » أنت منّی و أنا منک.«با علی گفت: ملسو هيلع هللا ىلص بخاری و مسلم از براء بن عازب روایت کنند که مصطفٰى 

ای کرد و چهار کس  ری ساخت و او اصابت جاریهعلی را امري لشکملسو هيلع هللا ىلص ه پیغمرب ک عمران بن حصني روایت کند
، تا ، یکی برخاست و بگفت و رسول اعراض کردبگویند. چون به رسول رسیدندملسو هيلع هللا ىلص عهد کردند که این به رسول 

 .٣٣األحزاب:  - ١
                                                 



  

ما تُریدون من علی أنّ علیاً منی و أنا منه و هو «هر چهار بگفتند. پس رسول به غضب رفت و سه بار فرمود: 
 مؤمن کل ناده روایت » بعدی.وىلبن ج بشیو این در حرب بنی زبید بوده که در حرف عني خواهد آمد. و از ح

 »إنا أو علی. ءّ ، و ال یؤدی عنّیعلی منّی و أنا من علی«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص کند که مصطفٰى 
ز حمد خدا گفت: در موضع خم خطبه فرمود و بعد املسو هيلع هللا ىلص و مسلم از زید بن اَرقَم روایت کند که روزی پیغمرب 

، أولُهما کتاب اله ، و أنا تارک فیکم الثَّقَلَین، أنّما أنا بشر مثلُکم یوشک أن یأتینی رسول ربی فاجیبأیها الناس«
قرآن پس گفت:  فرمود در شأنو تحریص و تحریض » کتابِ اله و استمسکوا به. فیه الهدٰى و النّور فخذوا به

 »أذکِّرکم اله فی أهل بیتی.، أذکِّرکم اله فی أهل بیتی ،و أهل بیتی«
، من رکبها أال إنّ مثل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و احمد از ابوذر غفاری روایت کند که نبی 

 »نَجا و من تخلَّف عنها هلَک.
أنا «با علی و فاطمه و حسن و حسني فرمود: ود: فرمملسو هيلع هللا ىلص ید بن اَرقَم روایت کند که رسول خدا و ترمذی از ز

 »حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم.
 

 فتح
و أحبتْه ، أبغضتْه الیهود حتّٰى بهتوا أمه فیک مثل من عیسٰى«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص امام احمد از علی روایت کند مصطفٰى 

یهلک فی رجالن: محب مفرِطٌ یقرظُنی بما لیس «و خود فرمود:  »النصارٰى حتٰى أنزلوه بالمنزلة الّتی لیست له.
 »فی و مبغض یحملُه شنأنی علٰى أن یبهتَنی.

و علی او را راند و به مداین رفت. و » أنت اإلله حقّاً.«و مصداق اول آن است که عبداله بن سبابا علی گفت: 
 امام شافعی گوید: 

 لو انّ المرتضٰى أبدٰى محلَّه
 ل موالنا علی کفٰى فی فض

 

 

 لظل النّاس طُراً سجداً له
 وقوع الشّک فیه أنّه اله

 

 »شارح«
 بس این نکته در حق نمائی او

 

 

 که کردند شک در خدائی او
 

رؤس األشهاد لعنت  و مصداق ثانی آن است که از زمان سلطنت معاویه تا اول خالفت عمر بن عبدالعزیز علٰى
لو ال أشفق «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص خی در شرح السنّه از جابر روایت کند که چون علی فتح خیرب کرد رسول کردند. و کر می

 بن مریم طوائف من أمتی ما قالت النصارٰى للمسیح أخذوا من أن یقول ّإ به مال ال تمر فیک الیوم قوال لقلت ،
منّی به منزلة منّی و أنا منک و أنّک أن تکونَ ، ولکن حسبک تراب رجلیک و من فضل طهورِک یستشفون به

سنتّی و أنّک فی اآلخرة  علّی  أنّک تقاتل علٰىال نبی بعدی و أنّک ترب قسمی و  ، إّ أنّههارونَ من موسٰى
منابر من نورٍ   الحوض خلیفتی و أنّک أول من یرد إلّی الحوض و أنّک أول من یکسٰى معی و أنّ شیعتَک علٰى

هممبیلْمی و أنّ سریرتَک سریرتی و ضةً وجوهک سلْمک حربی و سجريانی و أنّ حرب یکونون غداً فی الجنّة ،
و بعضی گویند این حدیث در وقت مراجعت مرتضٰى بود از غزای سلسله که در وادی  »عالنیتک عالنیتی.

 الرمل با بنی سلیم واقع شد و مرتضٰى امري لشکر بود.
، ائتنی بأحب خلقک إلیک یأکل لّهملا«فرمود:  ،نهاده بودملسو هيلع هللا ىلص نَس روایت کند که مرغی نزد نبی و ترمذی از اَ 
عندی ولک استغفر ىل «و آن مرغ با او خورد. و رزین گوید: اَنَس با علی گفت:  ی آمدلپس ع »ري.معی هذا الطّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.ففعل فأخربه بقول رسول اله » بشارةٌ

۱۱٤ 



  

۱۱٥ 

اللّهم ال تُمتْنی «، فرمود: لشکری برانگیخت و علی در ایشان بودملسو هيلع هللا ىلص یت کند که پیغمرب و ترمذی از ام عطیه روا
فاطمه بود و احب رجال علی. و هم از بریده ملسو هيلع هللا ىلص و از بریده روایت کند که احب نسا بر رسول  »حتٰى تُرِینی علیاً.

یا «گفتند: » ربعة و أخربنی أنّه یحبهم.إن اله تبارک و تعالٰى أمرنی بحب أ«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص روایت کند که مصطفٰى 
مرنی أو أبوذر والمقداد و سلمانُ «پس گفت: » علی منهم.«سه نوبت فرمود: » ، نام ایشان بگو.رسول اله
ال یحب علیاً منافق و ال یبغضه «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و از ام سلَمه روایت کند که پیغمرب » خربنی أنّه یحبهم.أبحبهم و 

.و از ابوسعید روایت کند: » مؤمن»المنافقني األنصارإنا کنّا لنعرف هم علی ابن أبی طالب.، نحن معاشرببغض ،« 
والذی فلق الحبةَ و «است روایت کنند که علی فرمود: و مسلم و ترمذی و نسائی از زر بن حبیش که کبار تابعني 

 األمی ملسو هيلع هللا ىلص برأ النّسمةَ أنّه لعهد النبی.منافق ّنی إو ال یبغض مؤمن ّنی إأن یحب إىل« 
نازل  ١»قُل َّ اسالُكُم علَيه اجرا اَّ الْمودةَ في الْقُربى«و صاحب کشاف و واحدی روایت کنند که چون آیت 

و از سدّی » طمةٌ و ابناهما.علی و فا«پرسیدند که ما مأمور به محبت کیانیم. سه بار فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، از مصطفٰى شد
مودت اهل بیت است و این  ٢»ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فيها حسنًا«در آیت » حسنة«روایت کنند که مراد از 

 آیت در شأن ابوبکر و محبت او با اهل بیت نازل شده.
معرفةُ آل محمدٍ «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص  ، د که نبیو ابوعبداله محمد بن علی حکیم ترمذی از مقداد بن اسود روایت کن

و ابن عباس و براء  »و حب آل محمد جوازٌ علَی الصراط و الوالیةُ آلل محمد أمانٌ من العذاب. براءةٌ من النار
، قُل اللّهم اجعل ىل عندک عهداً و اجعل ىل فی صدورِ المؤمنني یا علی«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص بن عازب گویند مصطفٰى 

و  ٣»انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ودا«چون دعا کرد این آیت نازل شد: » دةً.مو
 اف مسطور است.این در کتاب کشّ 

در حلْیة و حافظ ابونعیم » من سب علیاً فقد سبنی.«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص که مصطفٰى  و امام احمد از ام سلَمه روایت کند
تفسري و امام فخرالدین در اول » ال تلسبوا علیاً فإنّه ممسوس فی ذاتِ اله.«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص األولیاء گوید: مصطفٰى 

 کبري این حدیث از کعب بن عجره روایت کرده.
ه و ألهمت ، فبادرت إلٰى علی فأخذت بیدِه و صافحتُو علی معهملسو هيلع هللا ىلص غبت فأبصرت النبی «و نجم الکربٰى گوید: 

 علیاً دخل الجنّةَ. فجعلت ن صافحالمختار أنّه قال: م فی األخبارِ عن النّبی علیاً عن هذا کأنّی سمعت أسال
 » ابن فارض« »، دخل الجنّةَ.، من صافَحنی، صدق رسول اله، فکان یقول: نعمالحدیثِ أصحیح هو
 تْنی حمیا الحب راحة مقْلَتیسقَ

 ان سکْری حانَ شُکْری لفتیة ففی ح
 الحب ماىل مذهب وعن مذهبی فی

 

 

 و کأسی محیاً من عن الحسن جلَّتِ
 بهم تم ىل کتمی الهوٰى مع شهرتی
 و إن ملْت یوماً عنه فارقْت ملَّتی

 

 اله عنه:  رضی، و منسوب به امام شافعی است
ّک قلت قالوا ترفَّضت 

 حب الوصی رفضاً لو کان 
 

 

 ماالرفض دینی وال اعتقادی
 فإنّنی أرفض العبادِ 

 

  :اله عنه رضی، و هم منسوب به اوست
 لو شق قلبی لريی وسطه

 

 خطّان قد خطّا بال کاتبِ 

 .٢٣الشوری:  - ١
 .٢٣الشوری:  - ٢
 .٩۶ریم: م - ٣

                                                 



  

۱۱٦ 

 الشّرع والتّوحیدُ من جانبٍ
 

 وحب أهل البیتِ من جانب
 

 اله عنه:  شافعی رضیو امام فخرالدین در تفسري کبري گوید: قال ال
 نین مبِ محصبالم فیا راکباً ق 
 إلٰى منی الحجیج راً إذا فاضحس 
 لو کانَ رفْضاً حب آل محمدٍ 

 

 

ها والنّاهضفیخ ف بساکناهتو 
 الفُراتِ النّابض لْتَطمضاً کمفَی 
 فلیشهدِ الثّقالن أنّی رافضی

 

ما أقول فی شخص اجتمعت له ثالثةٌ مع ثالثة ال یجتمعن «فرمود: » ما تقول فی علی؟«و با امام شافعی گفتند: 
 پس خواند:» ، والعلم مع العمل.، والشّجاعةُ مع الرأیقطّ ألحدٍ من بنی آدم: الجود مع الفقر

 أنا عبدٌ للفتٰى انزِل فیه هل أتٰى
 

 

 إلٰى متٰى أکتمه إلٰى متٰى
 

 ابوحنیفه است:و منسوب به امام 
 موسٰى ظاهر الیهودِ آلل حب 
 و إمامهم من نسل هارون األلٰى
 و کذا النّصارٰى یکرمون محبةً 
 أحمد مسلم فمتٰى یواىل آل 
 هذا هو الدّاء العیاء لمثله
 لم یحفظوا حق النّبی محمدٍ 

 

 

 ی أخیه بادِنووالؤهم لب
 بهم اقتدوا ولکل قوم هادِ

 راً من األعوادِلمسیحهم نج
 قتلوه أو سموه باإللحادِ
 ضلّت حلوم حواضر و بوادِ 
 فی آله واله بالمرصادِ 

 

 
 فتح

، أکتب لکم کتاباً هلموا« ، در مرض موت فرمود:ملسو هيلع هللا ىلصای که میان اهل اسالم واقع شد آن بود که پیغمرب  اول فتنه
و نزاع به » ، حسبکم کتاب اله.لوجع و عندَکم القرآنُإنّ النّبی قد غلب علیه ا«و عمر گفت:  »لن تضلوا بعدَه.

 »، ال ینبغی عندی النّزاع.قوموا عنّی«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ای رسید که پیغمرب  مرتبه
األول سنۀ احدٰى عشر به  در روز سه شنبه سیزدهم ربیعاله عنه  رضی، بعد از موت آن حضرت امريالمؤمنني ابوبکر

سال و چهار ماه خالفت کرد و در مدینه در شب سه شنبه بیست و دوم  اجماع صحابه خلیفه شد و دو
سنۀ ثالث عشر وفات یافت. مادیج بنویس: بسم «و شارح مقاصد گوید: در وقت وفات با عثمان گفت:  اآلخره

دِه باآلخرة ، هذا ما عهد أبوبکر بن أبی قُحافة فی آخرِ عهدِه بالدنیا خارجاً عنها و أول عهاله الرحمن الرحیم
 الکاذب و یصدق الفاجر و یرب الکافر یؤمن فیها حني بن الخطّابداخال عمر فذاک  –، فإن عدل ، إنّی أستخلف

وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا اي «، والخري أردت و ال أعلم الغیب ، لکل امریٍ ما اکتسبو إن بدَّل فجار –ظنّی به 
بایعنا «، فرمود: و صحیفه بر صحابه عرض کردند و همه بیعت نمودند و چون به علی رسید ١».لبونَمنقَلَبٍ ينقَ

پس امريالمؤمنني عمر ده سال و نیم خلیفه بود و اکثر بالد اسالم در زمان او مفتوح  »بمن فیها و إن کان عمر.
، غالم مغريه بن و عشرین به دست ابولؤلؤشد و در مدینه در روز چهارشنبه بیست و ششم ذی الحجۀ سنۀ ثالث 

بیر و طَلْحه و عبدالرحمن زُ ، مگر علی و عثمان و الیق خالفت نیست«شعبه شهید گشت و در وقت وفات گفت: 
 »بن عوف و سعد بن ابی وقّاص.

ل اله و سرية أتبایعنا علٰى کتابِ اله و سنّة رسو«و شارح مقاصد گوید: عبدالرحمن دست علی گرفت و گفت: 
پس دست عثمان گرفت و همان » علٰى کتابِ اله و سنّة رسول اله و اجتهادِ رأیی.«علی گفت: » الشیخین؟

 .٢٢٧الشعراء:  - ۱
                                                 



  

سخن گفت و عثمان قبول کرد. و همه با او در اول محرم سنۀ اربع و عشرین بیعت کردند و دوازده سال خلیفه 
، ابن کردند. و جمعی از اهل مصر شکوه حاکم خود یشان ستم میبود و حکومت بالد به خویشان خویش داد و ا

، باز هفتصد کس به تظلّم آمدند. ، پیش او آوردند و نامه نوشت و نافع نبود و یکی از متظلّمان را بکشتسرح ابی
 .»شما کسی پیدا کنید که عوض او نصب کنم«گفت: » او را عزل کن.«علی و طلحه و عایشه با عثمان گفتند: و 

، بکر شد و عهدنامه نوشت و او را واىل مصر ساخت. چون سه منزل از مدینه جدا شد رقم به محمد بن ابی
إذا أتاک «مضمون آنکه  ،ای بريون آمد را گرفت و از اداوه او نامه. او رفت غالمی شرتسوار دید که به تعجیل می

، حتٰى یأتیک إىل بتظلَّم منکٰى عملک و احبس من یجیء ، فاحتل لقتله و أبطل کتابه و قر علبکر محمد بن أبی
 ، به مدینه بازگشت و صورت حال به عرض اصحاب نبیچون محمد این نامه دید »، إن شاء اله.رأیی فی ذلک

رفتند و غالم و شرت و نامه با خود بربدند و علی با  ، رسانید و علی و طلحه و زبري و سعد به خانۀ عثمانملسو هيلع هللا ىلص
سوگند خورد که نه. و » این نامه خطّ تُست؟«فرمود: » آری«گفت: » اینها غالم و شرت تواند؟«فرمود:  نعثما

 ظاهر شد که خطّ مروان است.
بکر و جمعی کثري از اهل مصر و بصره و کوفه چهل و شش روز  پس علی و صحابه بريون آمدند و محمد بن ابی

هجدهم ذی الحجۀ سنۀ خمس و ثالثني شهید شد و در همني روز  خانۀ عثمان را محاصره کردند و در روز جمعه
این جماعت طَلْحه و زُبیر و سایر صحابه با علی بیعت کردند و مروان جامۀ خون آلوده عثمان به دست آورد و 
بگریخت و به مکه پیش عایشه رفت و علی عمال عثمان را عزل کرد و سهل بن حنیف را عوض معاویه به 

قاتالن عثمان «گفت:  کرد و با علی می فرستاد و او یاغی شد و به سبب خویشی عثمان دعوی خون او میدمشق 
و اعدا به این سخن » إنّ اله قتله و أنا معه.«دید و روزی فرمود:  و علی مصلحت در این نمی» را به من سپار.

توانستم اول از خود دفع  دفع قتل میمتمسک بودند و گویا مراد آن بود که من نیز کشته خواهم شد و اگر 
 کردم. می

و طلحه و زبري از علی برگشتند و به مکه رفتند و به اتفاق عایشه و مروان و عمال عثمان که علی عزل ایشان کرده 
مصطفٰى «بود متوجه بصره شدند و در وقت رسیدن به حوءب سگان آواز کردند و عایشه پشیمان شد و گفت: 

، کن، سگان آواز کنند. جهد حوءب رسدکی از زنان من با علی حرب کند به غري حق و چون به ، فرمود که یملسو هيلع هللا ىلص
» ، شاید که خدا بواسطۀ تو این فساد به صالح مبدل کند.باز مگرد«و ابن زبري گفت: » .، که تو نباشیای عایشه

م بصره بود بريون کردند و علی امام آخر او را بربدند و بصره بگرفتند و عثمان بن حنیف را که از قبل علی حاک
حسن و عمار یاسر را به کوفه فرستاد و نُه هزار مرد بیاوردند. و بخاری از عبداله بن زیاد روایت کند که عمار به 

بتالکم ، واله إنّها لزوجةُ نبیکم فی الدّنیا و األخرة ولکن الةَ اإنّ عایشة قد صارت إلَی البصة«منرب رفت و گفت: 
 »لیعلم أنّکم إیاه تطیعون أم هی.

و علی از مدینه در سنۀ ست و ثالثني متوجه بصره شد و در جلحاکه دو فرسخی بصره است در پنجشنبه بیستم 
بشَّر قاتل ابن صفیة « ، در شأن او فرموده بود:ملسو هيلع هللا ىلصاآلخره آتش حرب برافروخت و زُبیربن عوام که پیغمرب  جمادی

ساعتی مقاتله کرد. و شارح صحیح بخاری از عبدالرب روایت کند که علی او را آواز داد و بیاد او آورد که  ».بالنّار
و چون او را این سخن » أما إنّک ستقاتل علیاً و أنت ظالم له.«، و با تو گفت: ، ما را خندان یافتملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب 

از عقب او روان شد و او را  »بضم جیم«روبن جرموز ، ترک جدال و قتال کرده متوجه مدینه شد و عمبیاد آمد
بشارت باد ترا که زبري را «و شمشري او برداشته نزد علی آمد و گفت:  السباع غافل ساخته به قتل آورد در وادی

و إن  ؛، فنحن فی النارإن قاتلناکم«ابن جرموز گفت: » دهم. من ترا بشارت به آتش می«علی فرمود: » کشتم.
و از قهر تیغ بر شکم خود و کشته شد. و مروان بن حکم به سبب کینی که از طلحة » ، فنحن فی النّار.لنا لکمقات

۱۱۷ 



  

۱۱۸ 

بن عبداله در دل داشت تريی زد و او را کشت. و محمد بن طلحه هم در آن جنگ کشته گشت و قاتل او شُریح 
    بن اوفی عنسی گوید: 

 و أشعث قوام بآیاتِ ربه
 صدرِ الرمح جیب قمیصهشککت ب

 علٰى غري شیء غري أنْ لیس تابعاً 
شاجر محنی حم و الریذکِّر 

 

 

مسلم ی العنياألذٰى فیما تر قلیل 
ن وللفم دَیـ صریعاً للیـ فخر 
 علیاً و من لم یتبع الحق یندم
التقدُّم تالحم قبل ّفه 

 

کردند و هفتاد دست انداخته شد و  وضبه محافظت شرت عایشه میبود. و به نهيلع شعار لشکر علی  ١»حم«و 
 گفتند: داشتند و می ایشان دست از آن شرت نمی

 الجمل ة أصحاببنو ضب نحن 
 

 

لنَز إذا الموت الموت ننازل 
 

العسل نأشهی عندَنا م والموت 
عایشه گفت:  »غفراله لکِ.«، فرمود: نمودو علی فرمود تا شرت عایشه را پی کردند و چون با عایشه مالقات 

».ه ابن عباس را واىل » ولکپس به تعظیم و تکریم او را به مدینه فرستاد و پانزده روز در بصره نشست و عبدال
 بصره ساخت و به کوفه رفت.

 کسرٰى را پدشاه و بخاری و مسلم و ترمذی از ابوبکره روایت کنند که چون خرب به پیغمرب رسید که اهل فارس دخرت
، این حدیث بیاد من آمد و در وقتی که عایشه متوجه بصره شد »أمرهم امرأةً. لن یفلح قوم ولَّوا«، فرمود: ساختند

 و خدا مرا از آن فتنه نگاه داشت.
 

 فتح
تَّى تَفيء الَى قَاتلُوا الَّتي تَبغي ح«معاویه به معاونت عمرو بن عاص به حرب علی بريون آمد و علی به حکم 

. و طربی گوید: در غُره ذی الحجۀ سنۀ سبع و ثالثني به صفّني به هم رسیدند و اول برای متوجه شد ٢»اله امرِ
آب فرات نزاع نمودند و تا آخر ماه حربها واقع شد و در محرم ترک جنگ کردند و باز در صفر آغاز محاربه شد 

زیمة بن ثابت انصاری و چند روز حرب کردند و تفصی ده خواهد آمد. و در این حرب خـل آن در حرف باء موح
و ابولیلٰى و ابوالیقظان عمار بن یاسر و هاشم بن عتْبة بن ابی وقّاص و عبداله بن بدَیل بن ورقاء خزاعی از 

ابشر بقتلک الفئةَ : «با عمار گفتملسو هيلع هللا ىلص لشکر علی کشته شدند. و ترمذی از ابوهریره روایت کند که رسول 
 ، و شرح قصۀ هاشم و عبداله در حرف میم خواهد آمد.و تفصیل قصۀ عمار در حرف الم» الباغیة.

میان علی و «، پرسید که چه واقعه است. گفتند: و اویس بن عامر قرنی مرادی در کنار آب فرات آواز طبل شنید
 شد و در اثنای حرب شهادت یافت.در حال به نصرت علی متوجه  »معاویه محاربه است.

اشعرٰى و عمروبن عاص را تحکیم کردند. و شرح و بعد از کثرت قتال میان علی و معاویه صلح شد و ابوموسٰى 
 آن در حرف راء مهمله خواهد آمد.

یل نوشت سه »محمد رسول اله«، علی در صلح نامه با قریش صلح فرمودملسو هيلع هللا ىلص و گویند در روز حدَیبیه که رسول 
 بن عه را «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص پیغمرب  »کردیم. ، مقابله و مقاتله نمیدانستیم اگر ما رسالت او می«رو گفت: مرسول ال

به دست مبارک خود محو فرمود ملسو هيلع هللا ىلص نمود. پیغمرب  و علی رعایت ادب می» محو کن و محمد بن عبداله بنویس.

 .١الشوری:  - ١
 .٩الحجرات:  - ٢

                                                 



  

۱۱۹ 

، معاویه نوشته بودند» امري المؤمنني«امۀ صفّني او را و در صلح ن» ، ترا نیز مثل این واقع شود.ای علی«و گفت: 
و امر کرد » صدق رسول اله.«امري فرمود:  »کردم. ، با او حرب نمیاگر من او را امري المؤمنني دانستمی«گفت: 

 بنویسند.» علی بن أبی طالب«که 
دهی است نزدیک کوفه جمع شدند و و بعد از تحکیم لشکر علی دو گروه گشتند و شش هزار تن در حروراء که 

و علی نزد ایشان رفت و تکیه بر کمان کرده خطبه خواند و » ال حکم إّ له.«گفتند:  کردند و می فري او میکت
، باز آن جماعت ایشان را نصیحت فرمود و بازگردانید. و چون خرب آمد که ابوموسٰى از عمروبن عاص بازی خورد

يحكُم بِه ذَوا عدْل منكُم «ون رفتند و ابن عباس از پی ایشان برفت و ایشان را به آیت برگشتند و از کوفه بري
ةبغَ الْكَعالا بدْيو به آیت ١»ه» هال فِّقوا يحالصرِيدَا ان يا اهلها نا مكَمحو هلها نا مكَمثُواْ حعفَاب

منَهيپیغمرب در روز حدیبیه نصیحت کرد و دو هزار کس بازگشتند و چهار هزار به ضاللت بماندند و به صلح  ٢»ب
، معروف به ذوالثَّدِیه بیعت کردند و به نهروان رفتند و و با عبداله بن وهب راسبی و حرقوص بن زُهیر بجلی

 علی از عقب ایشان برفت و دو هزار و هشتصد تن را به قتل آورد.
فرمود.  بعد از غزای حنَین قسمت غنایم میملسو هيلع هللا ىلص مسلم از ابوسعید خدْری روایت کنند که مصطفٰى  و بخاری و

رهصیوتَمیمی گفت:  ذوالخ»لَک«حضرت فرمود: » یا محمد اعدِلیو !عمر گفت: » ، إن لم أعدل؟و من یعدل
أصحاباً یحقر أحدُکم صالتَه مع صالتهم  ، فإنّدعه«فرمود: » یا رسول اله اجازت ده که گردن این منافق بزنم.«

، کما یمرق السهم من الرمیة ینْظَر إلٰى ، یمرقون من اإلسالم، یقرأون الکتاب ال یجاوزُ تراقیهمو صیامه مع صیامهم
دُ فیه شیءه فال یوجلهنَصإلٰى رِصاف نْظَری ال، ثم قبس دُ فیه شیءفال یوج ،والدَّم ث؛فَر أسود إحدٰى آیتُهم رجل ،

هعضدَی ردتَدَر عةضالب من الناس.مثل قةرجون علٰى خريِ فخردهم که من این  گواهی می«ابوسعید گوید: و  »، ی
دهم که علی با این جماعت قتال فرمود و من با او بودم و  شنیدم و گواهی میملسو هيلع هللا ىلص سخن از حضرت مصفطٰى 

ال گفت که شخصی به این صفت در این لشکر بجوئید. بعد از طلب آوردند و من در او صفاتی که بعد از قت
 »یک مشاهده کردم. حضرت بیان فرموده بود یک

مرا در حرب جمل و صفّني هیچ شک نبود که علی بر حق است اما در حرب «و جنْدُب بن عبداله اَزْدی گوید: 
قرآن بودند. ناگاه سواری آمد و گفت: من دیدم که خوارج از نهر گذشتند  چه مخالفان اهل ؛نهروان شک داشتم

و قطع نهر کردند. علی تکذیب او کرد و سواری دگر آمد و سوگند یاد کرد که ایشان از نهر عبور کردند. علی 
ه که شبهۀ اند و مقتل ایشان این طرف نهر است. با دل خود گفتم: الحمدال سوگند یاد کرد که ایشان عبور نکرده

و عهد کردم که اگر ایشان  ؛نبی از، او یا کذابی است جری یا بر بینتی است من در شأن علی رفع خواهد شد
، در قتال اعدای او تقصري نکنم. ، و اگر نگذشته باشنداول کسی که با علی مقاتله کند من باشم ،ده باشندرعبور ک

  »، أتبین لک األمر؟یا أخا االزْدرو به من کرد و فرمود: د. علی ، ایشان از نهر عبور نکرده بودنچون پیش رفتم
فرستاد و قیس بن سعد را معزول کرد. و در حرثیا که و در سنۀ ثمان و ثالثني مرتضٰى محمد بن ابوبکر را به مصر 

و را کردند و دو نوبت لشکر ا بکرنمی است جمعی از قوم عثمان بودند ومتابعت محمد بن ابینزدیک مصر 
، جبلة بن جایع که بشکستند و او از علی استمداد کرد و مالک بن اشرت را به مدد او فرستاد. و چون به قلزم رسید

اغوای معاویه او را زهر داد و بمرد و معاویه عمروبن عاص و معاویة بن خدیج را با شش هزار ه مهرت آنجا بود ب
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در سنۀ تسع و ثالثني معاویه لشکر به و عمرو حاکم شد. و بکر را بکشتند  تن به مصر فرستاد و محمد بن ابی
 اطراف فرستاد و تسخري بالد کرد. 

فساد این امت از علی و معاویه و عمرو عاص است و اندیشه کردند و در سنۀ اربعني خوارج جمع شدند و گفتند 
اختیار کرد و حجاج بن عبداله باید کشت. عبدالرحمن بن ملجم مرادی قتل علی  که هر سه را در یک شب می

قتل عمرو. و شب هفدهم رمضان را میعاد ساختند. ابن ملجم در کوفه صریمی قتل معاویه و دادویۀ عنرتی 
شمشريی به هزار دینار بخرید و به زهر آلوده کرد و چون علی برای نماز صبح بريون آمد. بر سر مبارک او زد و 

حجاج به دمشق رفت و تیغی بر معاویه زد و اَلْیۀ او را مجروح ساخت. و دادویه  بعد از سه شب وفات یافت. و
به مصر رفت و عمرو آن روز به سبب درد شکم خارجة بن حذافه را در نماز صبح قایم مقام خود ساخته بود و 

 او به غلط کشته شد.
 »عاقر النّاقة.«گفت:  »ن أشقی االولني؟م«، با علی فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و حافظ اسمعیل از صهیب روایت کند که نبی

و » رجل یضربک علٰى هذه.«فرمود:  »اله و رسولُه أعلم.«گفت: » ، فمن أشقی األخرین؟صدقت«فرمود: 
، پس اشارت بسر او کرد. و از ابی طفیل روایت کند که من نزد علی بودم و ابن ملجم آمد و علی او را عطا فرمود

و اشارت بسر و ریش مبارک فرمود. و از عبداله  »، تخضب هذه من هذه؟أشقاها من أعالها ما یحبس«گفت: 
و از علی  »لتخضنب هذه من هذه. والذی فلق الحبةَ و برأ النسمةَ «بن سبع روایت کند که علی در خطبه فرمود: 

عیشُ علٰى ملتی و تُقتَل علٰى سنتی و عهدٌ معهود األمةَ ستغدر بک و أنّک ت«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص روایت کند که مصطفٰى 
! ، اتَّق الهیا علی«و از زید بن وهب روایت کند که جعدة بن نعجۀ خارجی گفت: » أنّ هذه تخضب من هذه.

میت؟ بل و اله مقتول قتال تصاب «و علی فرمود: » میت و قد علمت سبیل المحسن من سبیل المسیء.فإنّک 
 »، عهدٌ معهود و قضاء مقضی و قد خاب من افرتٰى.تخضب هذههذه ف

و امام غزاىل در اواخر احیا از امام حسن روایت کند که علی در شبی که صبح آن شهید شد فرمود: پیغمرب را به 
نی بهم من هو اللّهم أبدِلْ«گفتم: » ادع علیهم«فرمود: » !یا رسول اله ما لقیت من أمتک«خواب دیدم و گفتم: 

 »خري ىل منْهم و أبدلْهم بی من هو شر لهم منّی.
بر کوه حراء بود با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طَلْحه و زُبیر ملسو هيلع هللا ىلص و مسلم از ابوهریره روایت کند که رسول اله 

 »ی أو صدّیق أو شهیدٌ.علیک إّ نب! فما اهدأ«بلرزید فرمود: ناگاه سنگی که در زیر قدم ایشان بود 
چرا خالفت ابوبکر و عمر صافی بود و «و مدت خالفت آن حضرت چهار سال و نه ماه بود. و یکی با او گفت: 

به سبب آنکه من و عثمان از اعوان ابوبکر و عمر بودیم و تو و امثال تو از «فرمود: » خالفت تو و عثمان تريه؟
 شصت و سه سال یا شصت و هفت یا پنجاه و هشت بود. و عمر آن حضرت» اعوان من و عثمانید.

واله لقد مات فیکم رجل ما سبقه األولون و ال یدرکُه «و امام حسن بعد از دفن او خطبه خواند و فرمود: 
ل عن ، یقاتل جربئیلیبعثه المبعث فیعطیه الرایةَ فما یرجع حتّٰى یفتح اله علیهملسو هيلع هللا ىلص کان رسول اله  ، إناآلخرون

، أراد أن یبتاع اله ما ترک بیضاء و ال صفراء غري سبعمائة درهم فضلت من عطائهیمینه و میکائیل عن یسارِه. و 
 »بها خادماً.

 
 فتح

، بیش از چهل هزار مرد با امام حسن بیعت کردند و متوجه حرب معاویه شد و چون چون علی شهید شد
نصف جمادی األولٰى سنۀ احدٰى و اربعني امر به معاویه بازگذاشت و سی ، در وفائی از مردم خود دریافت بی

 از این صلح خرب داده بود.ملسو هيلع هللا ىلص ، و حضرت مصطفٰى سال خالفت که در حدیث وارد است تمام شد

۱۲۰ 
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 ل اله یصلح بهعإنّ ابنی هذا سیدٌ و ل«در شأن امام حسن فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و بخاری از ابوبکره روایت کند که پیغمرب 
 »بني فئتني عظمتني من المسلمني.

سیاه «، مردی برخاست و گفت: و ترمذی از یوسف بن سعد روایت کند که چون امام حسن با معاویه صلح کرد
، پس نازل امیه را بر سر منرب خود دید و او را بد آمد بنیملسو هيلع هللا ىلص ، پیغمرب«امام حسن فرمود:  »کردی روی مؤمنان را.

انَّا انزلْنَاه في لَيلَة الْقَدْرِ وما ادراكَ «یا محمد یعنی نهراً فی الجنة و نازل شد:  ١»كَوثَرانَّا اعطَينَاكَ الْ«شد 
ما «و قاسم بن فضل گوید: » ، یا محمد.یملکُها بعدَک بنو أمیة ٢»ما لَيلَةُ الْقَدْرِ لَيلَةُ الْقَدْرِ خير من الْفِ شَهر

 »امیه هزار ماه بود که نه یک روز کم و نه یک روز بیش بود. ط بنیشمردیم و مدت تسل
، در ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب «گوید:  می ٣»وما جعلْنَا الرؤيا الَّتي ارينَاكَ اال فتْنَةً لِّلنَّاس«و قاضی ناصرالدین در تفسري 

و چه مناسب » به سلطنت ایشان فرمود. رفتند و تعبري آن به شکل کَپی بر منرب او باال می واقعه دید که بنی امیه
آن ونُخوفُهم فَما يزِيدُهم اال طُغْيانًا كَبِيرا«مقام است:  ي القُرونَةَ فلْعةَ الْمرالشَّجای که علی  و در نامه ٤»و

 »منّا المشکاةُ والزیتونة و منکم الشّجرةُ الملعونة.«به معاویه نوشته مسطور است: 
به اغوای اعدا او را زهر داد و ، ام حسن در نیمۀ رمضان سنۀ ثالث متولد شد و جعده دخرت اشعث بن قیسو ام

، وفات یافت و در بقیع مدفون است و گویند ، یا اربع و اربعني، یا ثمان و خمسنيدر سنۀ خمسني یا تسع و اربعني
تو هم سخنی «گفت: خاموش بود. معاویه  کردند و او می ردر مجلس معاویه حاضر شد و جوانان قریش تفاخ

 فرمود:» بگو.
 فیم الکالم و قد سبقت مبرزاً 
 نحن الذین إذا القروم تخاطروا

 

 

 سبق الجوادِ من المدَی المتباعدِ
 طبنا علٰى رغم العدو الحاسدِ 

 

ر کربال به سعی شمر بن و امام حسني در پنجم شعبان سنۀ اربع متولد شد و در عاشورای سنۀ احدٰى و ستني د
 الجوشن شهید گشت و امري لشکر عمر بن سعد بود از قبل عبیداله بن زیاد که نایب یزید بن معاویه بود. ذی

 در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا
 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

 

 

 جنایت جرم و بی سرها بریده بینی بی
 نهایت زنهار ازین بیابان وین راه بی

 

 و از اشعار دلپذیر اوست در کربال:
 أنا ابن علی الخري من آل هاشم
 و جدَّی رسول اله أکرم من مشٰى
 و فاطمةٌ أمی ساللةٌ أحمدٍ 

 وفینا کتاب اله أنزل صادقاً 
 األرض نسقی والتَنا نحن والةُو 

شیعة أکرم و شیعتُنا فی الناس 
 

 

 ني أفخرکفانی بهذا مفخر ح
یزهر ی الخلقف هال سراج و نحن 

  جعفر نیدعٰى ذا الجناحی یو عم 
 یذکر والخري وفینا الهدٰى والوحی 
ما لیس ینکر هال رسول بکأس 
یخسر القیامة نا یومو مبغض 
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گفت: » سبب گریه تو چیست؟«م: گریست گفت و ترمذی از سلْمٰى روایت کند که به خانۀ ام سلَمه رفتم و او می
»رأیت  هال ملسو هيلع هللا ىلص اآلنَ رسول قتل ؟ قال: شهدتهیا رسول ال فقلت: ما لَک ه التّرابه ولحیتو علٰى رأس فی المنام

 و مثل این از ابن عباس منقول است و در فاتحۀ خامسه گذشت.» الحسن آنفاً.
، یا ، یا بیست و نه، وفات یافت و او را بیست و هشت ساله، یا سه ماموت نبی به شش ماه زو فاطمه بعد ا

من أحبنی و أحب «دست حسن و حسني گرفت و گفت: ملسو هيلع هللا ىلص هجده بود و ترمذی از علی روایت کند که پیغمرب 
 هماهذَین و أباهما و ام.القیامة و امام علی زین العابدین پسر امام حسني است و  »، کان معی فی درجتی یوم

 متولد شد و مادر نيتوالد میان هشت امام دگر به ترتیب ذکر ایشان است و او در مدینه در سنۀ ثمان و ثالث سلسلۀ
ات یافت و قرب ف، یا کنیزک غزاله نام بود و در ثامن عشر محرم سنۀ اربع و تسعني و، دخرت یزدجرداو شهربانو بود

 از قتل امام حسني: او در بقیع است. و شعر اوست در وقت مالقات یزید بعد 
 ماذا تقولونَ إذ قال النّبی لکُم
 بِعرتتی و بأهلی بعدَ مفتَقَدی

 

 

مماال رلتُم و أنتُم آخماذا فع 
جوا بدمرنهم ضسارٰى و منهم ام 

 

سن و امام محمد باقر در مدینه روز جمعه سوم صفر سنۀ سبع و خمسني متولد شد و مادر او فاطمه بنت امام ح
بود و در سنۀ اربع عشر و ماءه وفات یافت و قرب او هم در بقیع است. و امام جعفر صادق در مدینه در سنۀ 

ت. و امام جعفر صادق در مدینه در سنۀ ثمانني متولد ثمانني اربع عشر و مائه وفات یافت و قرب او هم در بقیع اس
ر یوم اإلثنني نصف رجب سنۀ ثمان و اربعني و مائه بکر و د شد و مادر او فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی

وفات یافت و قرب او هم در بقیع است. و امام موسٰى کاظم در ابوا که میان مکه و مدینه است در یوم األحد 
سابع صفر سنۀ ثمان و عشرین و مائه متولد شد و مادر او حمیده کنیزک بود و در حبس هارون در بغداد در یوم 

م رجب سنۀ ثالث و ثمانني و مائه وفات یافت. و امام علی رضا در مدینه روز پنجشنبه یازدهم ربیع الجمعه پنج
کنیزک بود و مادران باقی ائمۀ ،األخر سنۀ ثالث و خمسني و مائه متولد شد و مادر او سکربونیه یا خیزران

ر نهم رمضان سنۀ اثنني و مأتني معصومني هم کنیزک بودند و معروف کرخی بواب او بود و در والیت طوس د
وفات یافت. و امام محمد تقی در مدینه در جمعه دهم رجب سنۀ خمس و تسعني و مائه متولد شد و در بغداد 
در ششم ذی الحجۀ سنۀ عشرین و مأتني وفات یافت. و امام علی نقی در مدینه در سیزدهم رجب سنۀ اربع عشر 

نمرأٰى که به  و مأتني متولد شد و در سه«رولٰى سنۀ اربع و » سامرمادی االمعروف است روز دوشنبه آخر ج
د شد و در ولخمسني و مأتني وفات یافت. و امام حسن عسکری در مدینه در سنۀ احدٰى و ثالثني و مائتني مت

نمرأٰى در سنۀ ستني سر نمرأٰى در ب و مأتني وفات یافت. و امام محمد در سم رمضان سنۀ ثمان و ویست و سر
 ، و در حرف الم خواهد آمد.تني متولد شد. و امامیه گویند مهدی موعود اوستأخمسني و م

إنّ له خلیفةٌ یخرج من عرتة رسول اله «و شیخ محیی الدین در باب سیصد و شصت و ششم از فتوحات گوید: 
ه الحسن بن علی بن أبی طالب یبایع بني الرکن و المقام یشبه رسول ، جدُّولدِ فاطمة یواطی اسمه اسم رسول اله

أسعدُ النّاس به أهل الکوفة یعیشُ خمساً » بضم الخاء«و ینزل عنه فی الخلْق  »بفتح الخاء«، فی الخلْق ملسو هيلع هللا ىلصاله 
المذاهب بالسیفِ و یرفع هالجزیةً و یدعو إىل ال أو سبعاً أو تسعاً یضع الدین الخالصعن األرض ّ؛، فال یبقی إ 

کرهاً تحتِ ، فیدخلون ، لما یرونَه من الحکم بخالفِ ما ذهبت إلیه أئمتُهممقّلدةُ العلماء أهل االجتهاد أعداؤه
هودٍ و ه العارفون من أهل الحقائق عن شع ، یبای، یفرح به عامةُ المسلمني أکثر من خواصهمفهیحکمه خوفاً من س

ونکشفٍ بتعریفٍ إلهیإلهی بیده، له رجال یفقیمون دعوتَه و یتنصرونه. و لو ال أنَ السه، یلبقت و ، ألفتَی الفقهاء ،
یظهره بالسیفِ والکرم هال لکنغريِ إیمان نم هإذا ، بل یضمرون خالفَه و یعتقدون فیه، فیطمعون و یقلبون حکم ،

۱۲۲ 



  

۱۲۳ 

ألنّهم یعتقدون أنَ أهل االجتهادِ و زمانه قد انقطع و  ؛، أنّه علٰى ضاللة فی ذلک الحکمذهبهمحکم فیهم بغريِ م
 اإللهی ا من یدعی التعریفهم أحداً له درجةٌ االجتهاد و ذمال یوجِدُ بعدَ أئمت هما بقی مجتهدٌ فی العالم و أنَ ال

 »حافظ« »ال ال یلتفتون إلیه.باألحکتم الشرعیة فهو عندَهم مجنونٌ فاسدُ الخی
 آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می

 از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
 کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

 

 

 آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می
 آید ام فاىل و فریادرسی می زده

 آید این قدر هست که بانگ جرسی می
 

 
پس سخنی  »یکون بعدی إثنا عشر أمرياً«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصروایت کند پیغمرب  و بخاری و مسلم از جابر بن سمره

 بود.» کلَّهم من قریش «گفت که من نشنیدم و پدرم گفت سخن 
 

 فتح
و  ١بر فتَنملسو هيلع هللا ىلص توان دانست که حضرت مصطفٰى  شد می از بعضی آثار که پیش از این رقم زده کلک اخبار

وده. و بغوی در شرح السنه از اُم سلَمه روایت کرده که حضرت حوادث که بعد از رحلت او واقع شد مطلع ب
و اول اشارت به حرب جمل است و » ارقني و القاسطني.ماکثني و النّإنّک تقاتل ال«یا علی گفت: ملسو هيلع هللا ىلص مصطفٰى 

 ثانی به حرب نهروان و ثالث به حرب صفني. و رزین از سعید بن عمرو روایت که من و ابوهریره و مروان در
هالک أمتی علٰى  ام: من از صادق مصدوق شنیده«، ابوهریره گفت: به مدینه نشسته بودیمملسو هيلع هللا ىلص مسجد رسول 

لو شئت أن أقول بنی فالن و بنی «پس ابوهریره گفت: » لعنةُ اله علیهم.«مروان گفت:  »یدَی غلْمة من قریش.
فالن.ان به شام رفتم و ایشان همه جوانان بودند. جد من پس من با جدّ خود در وقت سلطنت مرو» ، لفعلت

 »عسٰى  هؤالء الذین عنٰى أبوهریرة.«گفت: 
إنّکم  ستحرصونَ علَی اإلمارة و ستکون ندامة «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و بخاری و نسائی از ابوهریره روایت کنند که پیغمرب 

القیامة ئست الفاطمة.ب، فنعمت المرضعة ویوم« 
شد او را نزد رسول  فنت و مالحم از عبدالرحمن بن عوف روایت کند که هر فرزند که متولد می و حاکم در کتاب

هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن «، فرمود: فرمود. چون مروان را بیاوردند وردند و برای او دعا می آ میملسو هيلع هللا ىلص 
بکر و  سنّة أبی«مروان گفت:  ،و از محمد بن زیاد روایت کند که چون معاویه با پسر خود بیعت کرد »الملعون.

والَّذِي قَال «فیک: أنزل اله «مروان گفت: » سنّة هرقْل و قَیصر.«بکر گفت:  و عبدالرحمن پسر ابی» عمر.
لعن ملسو هيلع هللا ىلص ، ولکن رسول الة کذب واله ما هو به «، فرمود: چون این خرب به عایشه رسید ».٢»لوالدَيه اف لَّكُما

 »و مروانُ فی صلبه. أبا مروانَ 
تلک دماء طهر اله «کند:  و اَولٰى در امثال این مباحث سکوت است. و امام شافعی از عمر بن عبدالعزیز نقل می

، منع بلیغ از سب این طایفه اله عنهم و علمای سنّت و جماعت رضی» ، فال أخضب لسانی بها.یدی منها
لیکن شیخ عالءالدّوله در » إخوانُنا بغوا علینا.«که در حرب جمل فرمود: منقول است هيلع از علی اند. و  کرده

در عیدَین افتتاح به نماز کردی و مروان مرا داللت به تقدیم ملسو هيلع هللا ىلص کند که پیغمرب  فالح نقل از ابوسعید خدْری می
والذی نفسی «گفتم: » ، قد تُرِک ما تعلم.یا أبا سعید«گفت: » أین االبتداء بالصالة؟«، ، گفتمکرد خطبه می

 . آشوب ،اختالف در آراء جمع فتنه، - ١
 .١٧األحقاف:  - ٢

                                                 



  

۱۲٤ 

کان أجهل من الحمارِ بشرائع اإلیمان و  ١إنّ مروانَ الحمار«فرماید:  پس شیخ می» بیِده ال تأتون بخريٍ مما أعلم.
و من یذهب مذهبه و مذهب جحوشه  ؛لَی اله و إلَی رسوله، ال قربةً إقد جعل األیمانَ وسلیةَ الوصول إلَی اإلمارة

 ملسو هيلع هللا ىلص.»، یحشرون معهم و ال نصیب لهم من شفاعة النّبی روهو مذهب معاویة و ج
امیه در اثنای خطبه سب جمعی که مستحق سب نبودند  ام که سالطني بنی و در شرح صحیح بخاری دیده

نمودند تا  گشتند و از استماع خطبه اعراض می ، متفرق میشدند کردند و چون مردم از نماز عید فارغ می می
پس ایشان تأخري صالت کردند تا مردم را به ضروت توقف باید کرد.  ؛آن لفظ کریه آلوده نشود شنیدنه سامعه ب

  نعوذُ باله من شرورِ أنفسنا و سیئات أعمالنا.
إنّ معاویةَ الباغی و مروانَ الطاغی کالهما مجبوالن علٰى خالفِ رسول اله «فرماید:  و هم شیخ در فالح می

 »و جحوش مروان کذلک.، و جروة معاویة ملسو هيلع هللا ىلص
 و اَشعار که از یزید منقول است اشعار به کمال نقص او دارد:

 و شمسةٌ کرم برجها قعر دنَّها
ةکتربٍ فی إنا کفض مدام 

 غت من دنّها فی إنائهارإذا أف
 یشري إلیها بالبنان کأنما
 فإن حرمت یوماً علٰى دین أحمد

 

 

 ها فَمیمشرقُها الساقی و مغرب  و
 و ساق کبدرٍ مع ندامی کأنجم

حکت نفراً بني و زمزم الحطیم 
مالمحر إلَی البیتِ العتیق شريی 
 بن مریم المسیح ذْهاعلٰى دینفخ 

 

 خواند: ربال این ابیات میکو گویند در وقت شنیدن واقعۀ 
 لیت اشیاخی بِبدْرٍ شهودا
 ألهلّوا واستهلّوا فرحاً 

بالملکِ فال لعبت هاشم 
 فجزیناهم ببدرٍ مثلَها
 نْدِف إن لم أنتقمخ نم لست 

 

 

لاألس وقع نم الخزرج جزع 
ْقالوا یا یزیدُ ال تَشَل ثم 
 نزل جاء وال و حی خرب 
تَدلبدرٍ فَاع و أقمنا میل 
لنی أحمدَ ما کانَ فَعب نم 

 

فإن قیل: من علماء المذهبِ من لم یجوز «رح مقاصد فرماید: ، قدس سره در شو موالنا سعدالدین تفتازانی
، کما ، قلنا: تحامیاً أن یرتقی إىل األعلٰى فاألعلٰىمع علمهم بأنّه یستحق ما یربو علٰى ذلک و یزید اللّعن علٰى یزید

ین إلجام العوام مرِ الدِّ أب ، فرأی المعتنونَ فرأیهو شعار الروافض علٰى ما یروٰى فی أدعیتهم و یجری فی أندیتهم
 »بالکلیة طریقاً إلٰى االقتصادِ فی االعتقاد.

، ملسو هيلع هللا ىلصبقتل الحسني و استبشارِه بذلک و إهانته أهل بیتِ رسول اله  الحق أنّ رضا یزیدَ «و در شرح عقاید گوید: 
، لعنةُ اله علیه و ، بل فی أیمانهفی أیمانهمما تواتَر معناه و إن کان تفاصیلُه آحاداً فنحن ال نتوقَّف فی شأنه بل 

 »علٰى أنصاره و أعوانه.
، چه حاجت که تو زبان خود را به لعنت او آلوده کنی و اگر و حق کالم آنکه اگر کسی در نفس امر ملعون باشد

 ، او را از لعنت هیچ زیان نخواهد بود و تو آثم گردی و متصف به بد گفنت شوی.ملعون نباشد
 
 

اول مروان بن حکم که وزیر عثمان بود و بعد از معاویه بن یزید سلطان شد و ثانی  امیه مروان نام داشتند، دو کس از سالطني بنی - ١
 امیه است. مروان بن محمد بن مروان بن حکم و اوست که ملقب به حمار بوده و آخر سالطني بنی

                                                 



  

۱۲٥ 

 حفت
ملسو هيلع هللا ىلص ، و بدان که حضرت مصطفٰى ، اعتقاد فاسد مکناله عنهم رضی، زنهار و هزار زنهار که در شأن خلفای ثالثه

بعضی که از ظاهر او فیض بیشرت گرفتند و به طرف نبوت اقرب بودند بعد  ؛ظاهر به کمال و باطن به کمال داشت
او فیض بیشرت گرفتند و به طرف والیت انسب  ، و بعضی که از باطن، یا مقوی خلفا بودنداز او خلیفه شدند

، تا هم سلسلۀ ظاهر منتظم و هم سلسلۀ باطن محفوظ بودند به ارشاد و تکمیل سالکان و فقرا مشغول گشتند
 باشد.

أنا و أبوبکر کفرسی «در شأن ابوبکر فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص موالنا عبدالرزاق کاشی در اصطالحات آورده که مصطفٰى 
به، فلو سبقنی رهان بی.، ولکن سبقتُهألمنت لو کان بعدی «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص و ترمذی گوید: حضرت نبی » ، فآمن
اکثر بالد اسالم در مزان عمر واقع شد. و فتح» ، لکان عمر بن الخطاب.نبی 

فإنّی أعرف بها من طُرق  ؛سلُونی عن طُرق السماء«فرمود:  اولیا به علی منتهی است و می و سلسلۀ جمیع
، ذلک امرو اعطی ، لنقل إلینا من العلم ما ال تقوم له القلوبلو تفرغ علی عن الحروب«و جنید گفته: » االرض.

 »علماً لَدُنّیاً.
شافعیه که هیچ کس گمان  دو کس از عدول«فرماید:  و شیخ محیی الدین در باب هفتاد و سوم از فتوحات می

، فرمود: من ی رجبیین که من او را در دیار بکر دیده بودم صحبت داشتندارفض به ایشان نداشت با یکی از اولی
را به این صورت به من  فضیانابینم و این عالمتی است میان من و خدا که ر شما را به صورت خوک می

خود از آن مذهب توبه کردند. فرمود: این ساعت توبه کردید که شما را به صورت نماید. ایشان در باطن  می
 »بینم. ایشان معرتف شدند و از این معنی تعجب کردند. ان میانس

ما عندَ اله خير وابقَى للَّذِين آمنُوا وعلَى ربهِم «و روزی در اثنای تالوت بر این فقري وارد شد که 
ثْم والْفَواحشَ واذَا ما غَضبوا هم والَّذِين يجتَنبونَ كَبائر اْ«مطابق حال ابوبکر است و  ١»يتَوكَّلُونَ
والَّذِين استَجابوا لربهِم واقَاموا الصَةَ وامرهم شُورى بينَهم ومما «موافق حال عمر است و » يغْفرونَ

م الْبغْي هم ينتَصرونَ وجزاء سيىة سيىةٌ والَّذِين اذَا اصابه«حال عثمان است و  ناسبم» رزَقْنَاهم ينفقُونَ
ولَمن «مطابق حال حسن است و  »فَمن عفَا واصلَح فَاجره علَى اله «مالیم حال مرتضٰى است و  »مثْلُها

بِيلن سهِم ملَيا عكَ ملَئوفَا هدَ ظُلْمعب رونَ « است و موافق حال حسني »انتَصمظْلي لَى الَّذِينع بِيلا السنَّما
يملا ذَابم عكَ لَهلَئوا قرِ الْحبِغَي ضرْي اغُونَ فبيو ه است. و این وار مناسب حال بنی »النَّاسد  دامیمؤی

چه این آیات در سوره  ؛مودفر می ٢»٭ عسقحم «استنباط فتَن از هيلع نقلی است که پیشرت گذشت که مرتضٰى 
 حم عسق است.

 فتح
اعلم أنّ مرياث النبوة العلم و قد توارثه «، فی أعالم الهدٰى: دی قدس سرهرقال الشیخ شهاب الدین السهرو

فإنّ ذلک  ؛، و قد وجب علیک محبةُ الجمیع فال تکن مائال إلٰى إحدی الجهتني دون األخرٰىأصحابه و أهل بیته
، فحینئذٍ تتربأ من الهوٰى ک شیء من محبة اله تعالٰى الخاصةـ، حتی تنازل باطنَزع منک هذا المیلـ ینْتَهوی و ال

یتعطبما ا شاغل ک و تنکشف لک محاسنُهم و یتغو یکون عندک شغلبصريت طٰى ما تنکره من ، فتنظر بصفاء
أمرِهم شغل البطالني و قد اسرتوح قوم إىل البطالة و تجرؤا علی  حدٍ منهم. فاالشتغال فی العصبیة والخوض فیأ

 .۴٢تا  ٣۶الشورٰى: از آیات  - ١
 .٢-١الشورٰى: آیه  - ٢

                                                 



  

کال حتٰى  ؛همعمحبةً جنّةً لهم وحدّثوا نفوسهم أنّ ذلک ینف زعموه المخالفاتِ وارتکابِ المناهی واتّخذوا ما
وقات إذا ضاعت والذّنوب محبٱبغريِ التّقوٰى والصلوات إذا فاتت واأل ، فال تنفع قیمةتیستقیموا علی الجادة المس

تإذا استُبِیح والمحارم تبهم؟إذا ارتُکتها دعوٰى محبأنّٰى یجرب ،« 
، مع نزاهة بواطنهم و طهارة قلوبهم انوا بشراً و کانت لهم نفوس و ملسو هيلع هللا ىلصاعلَم أنّ أصحاب رسول اله «و قال أیضاً: 

صفاٌ تظهر بصللنّفوس هم تظهرو قلوبهم منکرةٌ لذلک، فقد کانت نفوس قلوبهم و ینکرون فة فريجعون إلٰى حکم ،
، فما أدرکوا قضایا قلوبِهم و إلٰى أربابِ نفوس عدموا القلوب  الیسري من آثارِ نفوسهمما کان من نفوسهم. فانتقل 

اهرِ المفهوم عندهم و ، فبنوا به تصرفِ النّفوس علی الظّ النّفسیة مدرکةً عندَهم بجنسیة صارت صفات نفوسهم
هو شُب قلوبِهم و وقعوا فی بِدَع و انعجم علیهم صفاء مشربٍ و بیء عتهم کلو جر موردٍ ردیء أوردتهم کل ،

 ؛، فکان عندهم الیسري من صفاتِ نفوسهم، لما یجب من االعرتافرجوع کل واحدٍ منهم إلَی اإلنصافِ و إذعانه
توارث ذلک أرباب النّفوس المتسلّطة األمارة بالسوء القاهرة ، فلما ةً بأنوارِ القلوبِمحفوفألنّ نفوسهم کانت 

، أمسک عن التّصرفِ فی أمرهم هم العداوةُ والبغضاء. فإن قبلت النّصح، أحدث عندللقلوبِ المحرومة أنوارها
 ؛ةَ أحدِهم علی األخر و أمسک عن التّفضیل و الغلوللکل علی السواء من غري أن تُرجح محبواجعل محبتَک 

فما  ،فاجعل من جملة أسرارِک ،و إن خامر باطنَک فضل أحدِهم علی اآلخر ؛فأمرهم أکرب من أن تخوض فیه
میع ، بل یلزمک محبةٌ الجخرلَه أکثر من اآلضتعتقد فأو  ،یلزمک إظهاره و ال یلزمک أن تُحب أحدَهم من األخر

و یکفیک فی العقیدة الجمیع بفضل أبی واالعرتاف ةَ خالفةأن تعتقدَ صح لیمةبکر و عمر و عثمان و حیدر  الس
 »رضوان اله علیهم أجمعني.

بکر بود. قاضی ناصرالدین در  خواست و مغلوب ابی خالفت میملسو هيلع هللا ىلص و تصور نکنی که مرتضٰى بعد از موت نبی 
، فال لو منصبِه قال لعلی: امدُد یدَک ألبایعک حتٰى یقول الناس عم الرسول ابن عمهالعباس مع ع«طوالع گوید: 

أبییختلف فیک إثنان. والز و قال: ال أرضٰى بخالفة السیف ه سلشجاعت بکر. بري مع غایة 
 »علیکم تیمی؟عبد مناف، أن یلی  بنی، یا ، قال: أرضیتمامیة ، رئیس مکةَ و رأس بنیو أبوسفیان

و رزین از اَنَس روایت کند که » بخريکم و علی فیکم. ، فلست أقیلونی«و صاحب مواقف گوید: ابوبکر گفت: 
، علٰى والیتکم ، إنّ الذی رأیتم منّی لم یکن حرصاً أیها النّاس«ابوبکر در روز سوم خالفت خطبه خواند و گفت: 

 و قد رددت الفتنةَ واالختالف ئـتُمأمرکم إلیکملکن خفتش نکه عباس  و مسلم از عایشه روایت کند.» ، فولوا م
، ملسو هيلع هللا ىلص من از پیغمرب«و فاطمه پیش ابوبکر آمدند و فَدَک و سهم خیرب به طریق ارث طلبیدند. ابوبکر گفت: 

و علی او را به  و دگر میان فاطمه و ابوبکر سخن واقع نشد تا وفات یافت» .، ما تَرکناه صدقةٌام: ال نُورث شنیده
شب دفن کرد و خرب به ابوبکر نداد و بعد از موت فاطمه توجه مردم به علی کمرت شد و هنوز او و بنوهاشم با 

، ، و غرض آن عمر حاضر نباشددابوبکر بیعت نکرده بودند. روزی علی همه را جمع کرد و ابوبکر را تنها بطلبی
 حمد و ابوبکر تنها برفت و علی برخاست و بعد از» تنها مرو.«چه شدت او معلوم داشت. عمر با ابوبکر گفت: 

، إنکاراً لفضیلتک و ال نفاسةً علیک بخريٍ ساقه اله بکرباأ، یا یمنعنا أن نُبایعک ، فلَمأما بعد«و ثنای خدا گفت: 
، ذکر فرمود و ابوبکر ملسو هيلع هللا ىلص پس قرابت خود با رسول» ، فاستبددتم علینا.کنّا نرٰى أنَ لنا هذا األمرِ حقاًلکنّا إلیک و

أحب إىل أن أصل من قَرابتی ملسو هيلع هللا ىلص ، فَو اله لَقرابةُ رسول اله أما بعد«بگریست و بعد از حمد و ثنای خدا گفت: 
، یقول: ال ملسو هيلع هللا ىلص، ولکّنی سمعت رسول اله واله ما ألوت فی هذه األموال الّتی کانت بینی و بینکم عن الخري

ثنُوره ، ما تَرال ةُ رسولأمراً صنع ال أدع هو إنّی وال .محمدٍ فی المال آل صدقةٌ. إنّما یأکل صنعتُه  ،ملسو هيلع هللا ىلصکناه ّإ
و پیشني در مسجد حاضر شدند و چون ابوبکر نماز » موعدُک للبیعة العشیةُ.«پس علی گفت:  »شاء اله. إن

۱۲٦ 



  

فضیلت ابوبکر ذکر فرمود و متوجه او شد و بیعت کرد و مردم ، عذر علی خواست و علی برخاست و پیشني گزارد
 متوجه علی شدند و تحسني کردند.

، علی ملتفت نشد و آن زمان که هیچ اشتدو لُباب سخن آنکه تا در میان صحابه کسی بود که استعداد خالفت 
 ، به ضرورت قبول کرد.قابل نماند

، و وصایت ، و امامت علم باطن و ظاهروراثت علم ظاهر ، وو شیخ عالءالدوله گوید: والیت علم باطن است
، اما خلیفه ، و خالفت حفظ سلسلۀ ظاهر. و علی بعد از نبی وىل و وارث و امام و وصی بودحفظ سلسلۀ باطن

 نبود و بعد از عثمان خلیفه هم شد.
و اول توضیح لغات  ؛بانیکمة المح، شروع خواهم کرد در شرح ابیات مو اکنون که فواتح سبعه رقم اتمام یافت

، و ، و ایراد یک رباعی بر طبق آنخواهد بود و تنقیح نکاتِ نحو و معانی پس ترجمۀ ابیات بی زیاده و نقصان
، و احرتاز از تکرار لغات التزام رجزهای حب تفصیل قصص خواهد شد به اخصر بیاندر حکایات حوادث و 

 ، فإنّه منعم الصدق و ملهِم الصواب.تمام الکتابِإاله توفیق  توان. و أسأل چه فهم آن از ترجمه می ؛شده

۱۲۷ 



  

۱۲۸ 

 

 حرف األلف

 دینی ١و اثبات حسب نفی نسب طینی
 

کْفاءا التِّمثال ةجِه نالنّاس م 
 

 

اءو حـ ماالو مآد موه بـا 
 

 
حرف تعریف که نزد سیبویه الم و نزد مبرد همزه ، و مفهوم تعریف اشارت است بتعین و تمیز معنی در ذهن سامع

و نزد خلیل مجموع همزه و الم است اشارت به حقیقت است یا به اطالق یا در ضمن جمیع افراد یا بعضی 
الم عهد «و ثالث را » الم استغراق«و ثانی را  گویند» الم حقیقت و طبیعت«، و اول را معني یا غري معني

، و همزه برای تخفیف »إنسان«به دلیل » اناس«و ناس: مردم و اصل او ». م عهد ذهنیال«و رابع را » خارجی
و بعضی توهم » ، ال یکاد یقال األناس.حذفُها مع الم التعریفِ کالّزم«، و صاحب کشاف گوید: محذوف شده

٭ من  ي صدُورِ النَّاسف «، به دلیل کریمۀ شود ل میوبر قدر مشرتک میان انس و جن هم مق» ناس«اند که  کرده
النَّاس و و ، به معنی ابصارچه وجه تسمیۀ ناس ایناس است ؛و این نزد صاحب کشاف مردود است ٢»الْجِنَّة ،

، و بر تقدیر باشد» ناس«در کریمۀ مذکوره بیان » من«که  و الزم نیست ؛، به معنی استتاروجه تسمیۀ جن اجتنان
اند وجه تسمیۀ  عضی گفتهو ب ٣»يوم يدْع الدَّاع«، مانند باشد» ناسی«مخفف  »ناس«تواند بود که  تسلیم می

اله خالق «، چنانچه در آيت اند نسیان است. و آدم و حواء اینجا از ناس مستثنٰى س است و بعضی گفتهناس اُن
ءشَي ه« ٤»كُلو ». شیء«از » ال نن و فرق میا ،برای ابتدا است م»نو ابتدا آن است که معنی » م» نم «

تواند بود و  مرآت مالحظۀ غري است و معنی ابتدا ملحوظ به لذات بنابراین اول محکوم علیه و محکوم به نمی
استدارت و ، احکام مثل ، اگر آئینه ملحوظ است بالذاتبینی که وقت نظر در آئینه نمی ؛شود ثانی هر دو واقع می

، هاء عوض واو »وجه«توان. و اصل جِهة  نمی ،، و اگر آئینه آلت دیدن چیزی استتوان کرد میصفا بر او اجرا 
 »به فتح باء«، و اصل او ابو اب: پدر، و جمع او: أکْفاء. و ، مثل عظة و وعظ. و تمثال: پیکر. و کُفْو: مانندشده

ثل این در کالم عرب بسیار. و آدم: در عالم ، و م، برای محافظت وزنبه دلیل أبوان. و هم اینجا مشبع است
، تقدَّس و و حواء: زنی که مصور ؛شهادت اول افراد انسان که حضرت باری سبحانَه هیئت او در گل انشا فرمود

، یکی به حق به اعتبار ایسر آدم احداث کرد. و در عالم غیب روح کلی دو جانب دارد ، صورت او در ضلعتعالٰى
جنب اَیمن اوست و یکی به خلق به اعتبار تقید و آن جنب اَیسر اوست و حوای او نفس کلی که از  اطالق و آن

، پس به این اعتبار توان گفت که از جنب ایسر او مخلوق گشته. و چه مطابق مراتب تنزل و تقید روح کلی است
چه  ؛قی به منزلۀ آدم است، قدس سره فرموده که مربع سه از مربعات وفاین صورت است آنچه صاحب مفاحص

، یعنی چهل و پنج و در یک ضلع اول آن مربعات است و مجموع اعداد موضوعه در او عدد حروف آدم است
مشهور میان جمهور آن است که آدم یکی است و امام فخرالدین رازی در شود. و  او اعداد حروف حوا مرقوم می

 مدح علم. - ١
 .۶-۵الناس:  - ٢
 .۶القمر:  - ٣
 .١۶الرعد:  - ٤

                                                 



  

۱۲۹ 

بعضی نقل از امام محمد «از سوره حجر گوید:  ١»لْصال من حما مسنُونولَقَدْ خلَقْنَا االنسانَ من ص«تفسري 
و این » ، هزار هزار آدم یا بیشرت بوده.، پدر مااند که پیش از آدم ، کرده، علٰى نبینا و علیهما السالمبن علی باقر

ع وکه اول افراد این نبه شخصی قادح در حدوث عالم نیست و به همه حال سلسلۀ افراد انسانی منتهی است 
، مانند یعنی روی او ؛و از أدِیم زمني ،نگون بود ، یعنی گندماشتقاق آدم از ادمة«است. و صاحب کشّاف گوید: 

پس عدم انصراف او به علت  »، و آدم نیست مگر اسم اعجمی.اشتقاق یعقوب از عقب و ادریس از درس است
امام فخرالدین گوید: وجه تسمیۀ حوا آن است که او اینجا برای ضرورت شعر. و ، و تنوین عجمه و علَمیت باشد

ممخلوق شده. و الم اال الیه محذوف او از چیزی حی همعوض ضمري مضافممادر ؛، أی ا :مو اصل او و ا ،
، و تقدیم او برای افاده کْفاءو من متعلق به نسبتی که در النّاس أکفْاء است یا به أ». أمهات«به دلیل  »امهة«

، تفاوت بسیار است ؛کنیم و اگر نظر به معنی می ؛، یعنی مماثلۀ مردم به اعتبار شکل و مقدار استاختصاص
و فصل ابوهم آدم  ٢»يا لَيتَني كُنت تُرابا«گوید:  و یکی می »کنت نبیاً و آدم بني الماء والطِّني.«گوید:  یکی می

فَوسوس الَيه الشَّيطَانُ «، چنانچه در کریمۀ چه ثانی بیان اول واقع شده ؛نّاس أکْفاء به سبب کمال اتصالاز ال
 .٣»قَال يا آدم هل ادلُّكَ علَى شَجرة الْخلْدِ وملْكٍ َّ يبلَى

در ایشان آدم و مادر ایشان حواست. چه پ ؛فرماید: جمعی که افراد حقیقت انسانند از روی صورت یکسانند می
 »شارح« نه دأب مردم دانا است.تفاخر به نسب عاری از حسب پس 

 انسان که بصورت همه چون یکدگرند
 نام پدر و مادر صوری نربند

 

 

 باید که بعني مهر درهم نگرند
 کني قوم ز یک مادر و از یک پدرند

 

 
ونَّاما امالنّ  هاتاس  اويةٌع 

 

 

تَسمودعات ْولسابِ ح  آباء 
 

مانَّاّن معنی ما و إما ، أی : متضمام النّ هاتاس اوبکسر الواو« الوِعاء«. و امام در تفسري کبري گوید: يةٌع :« کل
فیه شیء عضیة، ، أحاط بهما إذا وعوه.واالیداع و» : جمعتدناَستَ و  ؛: چیزی بودیعت به کسی سسعمدو :

چون : جمع أب. و آباء، و او مأخوذ از حساب است و مفاخرِ آبائهن : ما یعدُّه اإلنسانُ مالحسباسم مکان. و
چه ابن دهان و محقّقان برانند که تخصیص  ؛، نه واجببرو مناسب است سابِ ح لْ، تقدیر آباء نکره است

 .»کوکب انقض الساعةَ«، مثل مبتدای نکره الزم نیست
و برای  ؛، تا بورند و باز سپارنداند که محل سدن ودیعت نطفه ، مگر ظرفی چندفرماید: نیستند مادران مردم می

 »شارح«احسابند پدران که فضایل و کماالت دارند. 
 در باب نسب اگر کنی عمر تلف
 رمادر چو صدف باشد و فرزند چو د 

 

 

 باری بپدر که باشدش فضل و شرف
 عزت در بهر صدف هرگز نبود

 

 نکته
 ۀ مشهورهقضی»ن المرأةم خري لجن و ، و اگر نهواسطۀ شدت انتساب فرزند است به پدر» الرمبی طب در فن ،

 مقرر است که تکون فرزند از امتزاج و اختالط نطفۀ پدر و مطفۀ مادر است.
 فرشَ م هِلصا ن م مه لَ ن كُي  نْافَ

 

 

فيـاخـبِ ونَرالطِّفَ هني الْوماء 
 

 .٢۶الحجر:  - ۱
 .۴٠النبأ:  - ٢
 .١٢٠طه:  - ٣

                                                 



  

۱۳۰ 

قد تفیدُ فاء العطفِ فی الجمل کونَ المذکورِ بعدَها کالماً مرتّباً فی «، و قال الشیخ الرضی: فاء عطف برای ترتیب
جهنَّم خالدِين ادخلُوا ابواب «، کقوله تعالٰى: ، ال أنّ مضمونَه عقیب مضمون الّتی قبلَهاما قبلها الذّکرِ علٰى

رِينتَكَبى الْمثْوم سا فَبِىيهنْو .» ١»فن اگر داخل ماضی هم شود. برای استقبال باشد. و ااز «: بودن کَو
و اینجا ناقص است. و  ؛، ناقصو اگر مرآت مالحظۀ غري باشد ،، تام استو اگر بالذات ملحوظ شود ،»اول

و مراد پدر و مادر یا  ماءالْو ني الطِّفَو حمل بر اول اَولٰى است به  ؛ألصل الحسب: بیخ و قال الجوهری: ااصل
ونان إّ کال ی ، قال ابن السکِّیت: الشرف والمجدُ: بزرگواریشَرفان متکون شوند. و  ای که افراد انسان از ماده
ری: تقول: فاخرتُه إذا کنت أکرم منه أباً و اماً. و و قال الجوه ،: برابری کردن در فخر با کسیمفاخرة باء. وباآل

و مراد اینجا  ؛، و همزه او عوض هاء»أمواه«به دلیل » به فتح واو« »موه«، و اصل او آب : گل و ماء:طني
 من، و »فی« من محذوف. و در اکثر نسخ بجای » أصلُهم«خرب  ٱلطِّنينطفه. و تنکري شَرف برای تعظیم. و 

 را فایده معتدٌّبه باشد. لَهم، تا انسب است
، شان که به آن مباهات کنند بر زیردستان و درویشان ىلفرماید: پس اگر باشد مریشان را از اصلشان شرفی عا می

یا  ؛، چون مالحظۀ پدران دگر کنیم، و آب منی است، چون به آدم نظر کنیمگل است پس اص ایشان به حقیقت
 »شارح«، و آب منی است اگر نظر به ماده قریبه کنیم. ، اگر مالحظۀ ماده بعیده کنیماستاصل ایشان گل 

 ای طبع کجت سرشته با کرب و منی
 هرجا که رسی الف اصالت چه زنی

 

 

 دانسته تمام خلق را دون و دنی
 چون اصل تو از گل است یا آب منی

 

 نکته
آن است که خاک و  ،شوند مرکبات تامه از عناصر اربعه متکون می با آنکه» طني«وجه تعبري از ماده بدن آدم به 

 ، و از این جهت میل طبیعی او به جهت تحت است.آب در این پیکر خجسته منظر غالب است بر هوا و آتش
 فتح

ت. ما و این صورت از قدرت فاعل مختار عجب نیس» خمرت طینةَ آدم بیدی أربعني صباحاً.: «قال اله تعالٰى 
، ممکن است و انکار ، اگر آدم نیز از این قبیل باشدشوند بی توالد بینیم که بعضی حیوانات از گل متکون می می

شود. این فقري از  ر واقع میاچه خالف عادت بسی ؛، نتوان کرددت استااین معنی به مجرد آنکه خالف ع
 انواع ٢»ويكَلِّم النَّاس في الْمهدِ«د و بر طبق جمعی مقبول الرویه شنیده که دیدیم که طفلی در یزد متولد ش

داد و سری بزرگ داشت و چون دو ساله  خواند و از احوال خفیه خرب می میگفت و قرآن و اشعار  سخنان می
، او را دیده بود. و دور نیست  که حدیث قدسی اشارت باشد به آنچه در ، علیه الرحمة، و پدرم، وفات یافتشد

یه مسطور است که از قرار نطفه در رحم تا  استعداد روح حیوانی چهل روز است به تقریب و از سی روز کتب طب
، مثل ضار و اسمای متقابله است» یدَین«باشد. و مراد از  کمرت و از چهل و پنج روز که عدد آدم است بیشرت نمی

ما منَعكَ ان تَسجدَ لما خلَقْت «ري فرمود: حق تعالٰى به ابلیس بر سبیل تعی ، بنابر ایننافع و خافض و رافع
دَير بودن او کنایت از این معنی است. ؛٣»بِيوچه ابلیس را جامعیت نیست و اَع 

ونْا تَايفَبِ ترٍخ مي نَوِذَ نبٍس 
 

 

 ياء لْعو ود نا جتَبسن نَّافَ
 

 .٧٢الزمر:  - ١
 .۴۶آل عمران:  - ٢
 .٧۵ص:  - ٣
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: ذُو و». از ثالث«: نازیدن فَخرو  قال: أتیتُه بکذا و آتیتُه بکذا.، یو باء برای تعدیه ؛»از ثانی«: آمدن إتْیان
خویشی. و »: بضم نون و کسر« نَسب و نُسبة: جمع او. و ذَوی، و »مثل عصا« »ذَوٰى«، و اصل او صاحب

 کل مکان مشرِفٍ. »: فتح العنيه ب« ٱلعلْیاءو». از اول«: بخشیدن سزاوار بی غرضی جود
کنیم  درستی که آنچه ما در مقابلۀ نسب فخر میه ، پس بتو فخری از صاحبان نسب ارجمنداگر آوری فرماید:  می

 »شارح«ه آن جود است و مرتبۀ بلند. ب
 ای طبع تو خو کرده بآئني خالف
 در نفس تو گر فضیلتی هست بگو

 

 

 تا چند زنی از نسب عاىل الف
 باقی همه ازقبیل حشوست و گزاف

 

 
 م هنَّا ملْعالْ  ل ه ّا  لض فَ ال

 

 

 ءِّدتَهدٰى ااس نمدَٰى للَی الْهع 
 

اهل و  ؛»از رابع«: دانسنت علْم، و بیشرت استعمال او در چیزهای ستوده است. و »از اول«: افزون آمدن لضفَ
یافنت راه موصل به ، یعنی گاه الزم است و مرادف اهتدا هدٰى: جمعی که علم جامع ایشان باشد. و علم

، و و صاحب کشاف و معتزله برانند که هدای متعدی داللت موصله به مطلوب است ؛، و گاه متعدی استمطلوب
، و اشاعره برانند که او ١»واما ثَمود فَهدَينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدَى«این منقوض است به کریمۀ 

انَّكَ َ تَهدِي من «، و این منقوض است به کریمۀ خواه وصول باشد و خواه نه، داللت است براه موصل
تببحدٰى«، و ظاهر آن است که ٢»اشود. و  به اشرتاک یا به حقیقت و مجاز به هر دو معنی مطلق می» هنم :

: طلب ستهداءا ، و مخصوص است به صاحب علم. و، اگر موصوله است، و آن کس، اگر موصوفه استکسی
: جمع او. و قصر مذکور اشعار بعلّو قدر ادِّء، و ، راهنما: به معنی فاعلدلیلو  ؛راه نمودن: دَِلةراه نمودن. و 

به محذوفی  متعلق علَی ٱلْهدٰى، تا حدی که سایر فضایل نفسانی در مرتبۀ او هدف سهام اعتبار نیست. و علم
که خرب ثانی  ادَِءیا به  هدٰىیا متعلق به  لمننّهم متمکّنون علَی الهدٰى. و الم یعنی إ ،که خرب اول إنّ است

هدایت علما مخصوص است به جمعی که  بر تقدیر ثانی اشارت به آنکه لمن استَهدٰى بر ادَِء، و تقدیم است
مثیل اسقرار اهل علم بر هدٰى به حال و استعالی مفهوم از علَی ٱلْهدٰى مبنی بر ت ؛طلبنداز روی ادب در مقام 

علَی  باشد و ادَِء تواند بود که خرب إنَّ منحصر در ، یا بر اسبی سوار است. و میکسی که بر تختی متمکن
، نه ، و وسیلۀ حکمتند، نه ضاللتو در تقدیم اشعار به آنکه این طایفه دلیل هدایتند ؛متعلق به او ٱلْهدٰى

   ٣»هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ«که افراد انسان یکسانند و مظّنۀ آن است که سائلی گوید:  چون فرمودجهالت. و 
، به درستی که این طایفه متمکن بر سریر هدایت و داللتند و در تريه شب نیست فضل مگر اهل علم را فرماید: می

 »شارح«ضاللت راهنمایان اهل جهالتند. 
 شانندارباب علوم دین که دروی

 پیوسته بحق دلیل دلریشانند
 

 

 یا رب چه رفیع قدر و عاىل شانند
 مقصود ز هستی جهان ایشانند

 

 فتح
کان «علمای تفسري و حدیث و فقهند. و قال الغزاىل فی االحیاء: » أهل العلم«فقها گویند متبادر به فهم از لفظ 

طریق ل مطلقاً علٰى علمفی العصرِ األو الفقه اسم ةو قو و مفسداتِ األعمال آفاتِ النفوس دقائق و معرفة األخرة 

 .١٧فصلت:  - ١
 .۵۶القصص:  - ٢
 .٩الزمر:  - ٣
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، و یدلُّک علیه قولُه تعالٰى: اإلحاطة بحقارة الدنیا و شدَّة التّطلُّع إلٰى نعیم األخرة  و استیالء الخوفِ علی القلبِ 
» عجذَا را مهمواْ قَونذِريلو ي الدِّينواْ فتَفَقَّهو ما  ١»واْلِّي»و هذا » یحصل هو هذا العلم والتّخویف به اإلنذار

و اإلجارة لَموالس و اللَّعان دونَ تفریعاتِ الطَّالق الفقهو تخویف به إندار فذلک ال یحصل ، له الدَّوام دبل التَّجر ،
انبیا گفته  علما که سید اصفیا ایشان را ورثۀ و» ، کما نُشاهدُ من المتجردین له.یقسی القلب و ینزع الخشیةَ منه

، و چنانچه صدقه و محققان و مجتهدانند که حقایق و دقایق اشیا دانند و ایشان نسبت به انبیا وارثان معنویند
در  غري است ، صدقه و زکات معنوی که تتّبع و تقلیدفرزندان صوری آن حضرت حرام است بر زکات صوری

، وارث وی آن حضرت حرام. و علما تا به مقام تحقیق نرسند و از عقبۀ تقلید نگذرندمسایل بر فرزندان معن
 نباشند.

 نُهسحما قَدْ کانَ ی ءرةُ الْمیمق و 
 

 

 داءعا لْمالْع له َلونالْجاهو 
 

اضع حرف اول او را ، و و: مردمرءکه مطلق بهاست. و » ثمن«به خالف ، : بها که فروخته به آن ارزدقیمةُ
، و محققان برانند که ممکن است. قال خالف است که ابتدا به ساکن ممکن است یا نهساکن وضع کرده. و 

 ، اللّهم إّ إذادعوی امتناع االبتداء بالساکن فیما سوٰى حروفِ المدِّ و اللّني ممنوعةٌ«صاحب المفتاح فی صرفه: 
وحضرت سید شریف در حواشی کشاف فرموده که چون  »مجدٍ علیک. غري ، لکن ذلکحکیت عن لسانک

، و در شرح مواقف گفته که ابتدا به ساکن در لغت ، بیابی در او ابتدا به ساکن مدْغَماسقرا کنی لغت عجم را
واقع ، بنابراین هرگاه که مرء در اول سخن ، لیکن دأب عرب آن است که ابتدا به ساکن نکنندباشد خوارزمیان می

، فیه ثالث لغاتٍ: فتح الراء علٰى کل أن جئت بألفِ الوصل کان«، قال الجوهری: کنند ، همزه زیاده میدشو یم
حکاه الفّراء حال وهذا امر :تقول اآلخر حرکة ها علٰى وفقو إعراب حال ها علٰى کلو ضم ،اامر و رأیت ، و مررت ،

ٔباً من، بامرِیعرن. مدر امثال این  :کانَ ، اگر موصوله است. و، و آن چیز، اگر موصوفه است: چیزیما و» مکانَی
: جمع او. و اعداء، و : دشمنعدُو: ضدّ علم. و هالةجو  جهل: دانسنت. و إحسانمقام مفید تأکید نسبت. و 

: یا افرادی و قَدْر: اندازه و بزرگی. و کُل ؛»نُهو قَدْر کُل ٱمرِیٔ ما کانَ یحس«در بعضی نسخ بجای مصراع اول 
برای افاده  اعداء  بر هل الْعلْم، و اینجا افرادی است. و تقدیم ، به معنی همه، یا مجموعی، به معنی هراست

ت با جاهل خوش است و صحبت اهل به حکم جنسیجچه  ؛اختصاص یعنی جاهالن دشمنان اهل علمند و بس
 جاهل چون امتزاج آب و آتش است. عالم با

، و جاهالن دشمنانند مر اهل علم و عرفان فرماید: قیمت مرد چیزی است که به حقیقت باشد که داند آن را می
 »شارح»  را.

 دانا که همیشه علم و حکمت ورزد
 نادان که حسد از دل او سر برزد

 

 

 در چشم کسان بآنچه ورزد ارزد
 پیوسته بکني اهل دانش لرزد

 

 نکته
، بواسطۀ آنکه عالم حقیقی خدا را فاعل دشمن همند فرمود که جاهل دشمن عالم است و نگفت عالم و جاهل

شخصی تازیانه ، پس در دل او عداوت کسی نیست. اگر کند ، و دشمن را به منزلۀ آلت تصور میداند و بس می
شود. و عالم کامل که به  به تازیانه حاصل می ، با وجود آنکه مضرت ضربشوی ، تو دشمن تازیانه نمیبر تو زند

قصد اقامت اَعالم طریقت و ادامت احکام شریعت ایذای جهال و اهل ضالل کند از محض اشقاق و کمال 
چنانچه طبیب حاذق شربت تلخ به مریض دهد  ،اخالق خواهد بود و غرض او تطهري قلوب ایشان باشد از ذنوب

 .١٢٢التوبه: - ۱
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عبدُ الرؤفِ من جعله «والنا عبدالرزاق کاشی در اصطالحات صوفیه گوید: تا مرض او به صحت مبدل شود. و م
، إّ فی الحدودِ الشرعیة فإنّه یری الحدَّ و ما أوجبه علیه من الذّنبِ ، فهو أرأف خلق الهلرأفته و رحمته اله مظهراً 

، و هذا مماال یعرفُه ءّ خاصة هره نقمةًکان ظا، و إن الّذی جری علٰى یدِه به حکم اله و قضائه رحمةً منه علیه
به باطناً.بالذّوق أفةالر فإقامةُ الحدِّ علیه ظاهراً عني ، 

 دَالب ی لَهغال نَبو لْمبِع نَقُم 
 

 

یاءحا لْمالْع لها تٰى ووم فَالنّاس 
 

وبدَل و » از ثانی«جسنت بغْیة و  ١»قَآئما بِالْقسط « ، مثلو مراد محافظت و مراعات، »از اول«: برخاسنت قیام
ءمن العوض. و فاء سببی گاه داخل چیزی شود که جزا باشد به حسب معنی ،: غريهٱلشَّی إن «، مثل و هو أعم

مثل ، و گاه داخل چیزی شود که شرط باشد به حسب معنی»لقیتُه فأکرمه ،»نَّكَ را فَانْهم جراخو اکنون  ٢»جِيم
از «: زیسنت حیاةجمع. و موتٰى: ، و مرده »:چون بیت« میتو » چون جید« میتبه معنی الم سببی است. و 

، مثل ، أی جیئوا نَقُمجواب امر محذوف معلوم به قرینۀ مقام نَقُم: جمع او. و أحیاء، و : زندهحیو  ؛»رابع
٭ تُومنُونَ بِاله ورسوله  ين امنُوا هل ادلُّكُم علَى تجارة تُنجِيكُم من عذَابٍ اليميا ايها الَّذِ«کریمۀ 

 ٣»٭ يغْفر لَكُم ذُنُوبكُم وتُجاهدُونَ في سبِيل اله بِاموالكُم وانفُسكُم ذَلكُم خير لَّكُم ان كُنتُم تَعلَمونَ 
 أی آمنوا و جاهدوا یغفر لکم.

، و نسبت که مردم مردگانند و اهل علم زندگان ؛فرماید: بیائید تا قیام نمائیم به علم و نجوئیم مر علم را بدىل می
 »شارح« علم به نفس ناطقه چون نسبت نفس ناطقه است به بدن.

 هستند جماعتی بجانان زنده
 چون آب حیات در ازل نوشیدند

 

 

 این قوم شود جان زندهوز دیدن 
 اند و ایشان زنده مردم همه مرده

 

 

 تحذیر از مجالست جاهالن

 ر از مؤانست غافالنـو تنفی
 

اهیاو اکیاو لها الْجخا بحال تَصو 
 

 

آخاه نيیماً حکدٰى حرا لجاه نم فَکَم 
 

: کسی که عالقۀ او به جهل اخا الْجهلو  ؛»اخوان«دلیل  به »اخو«، و اصل او : برادراخار رابع. و  صحبة
إیاک «نزد محققان  إیاک اصل ، مانند أبوالفتح و ابن سبع. و باشد راسخ است و مثل آن در أب و ابن هم می

ام. و : هنگحنيدانسنت چیزها چنانچه هستند. و  حکْمة: هالک ساخنت. و إرداءخربی. و  کَم و» بعدْ عنه.
 : برادری کردن.و إخاء مؤاخاة

هالک ساخت ، که بس جاهلی فرماید: صحبت مدار با صاحب جهل و دور کن خود را از او و او را از خود می
 »شارح«حکیمی را در وقتی که برادری کرد با او. 

 از مجلس اهل جهل ای دل بگریز
 

 پرهیز کن وز صحبت این طایفه می

 .١٨آل عمران:  - ۱
 .٧٧ص:  - ٢
 .١٢-١٠الصف:  - ٣
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 جاهل که تو جان خود فدایش سازی
 

 از جهل کند هالک جانت انگیز
 

 ٭٭٭
 إنی ألمن من عدو عاقل
 منّی واحدٌ و طریقَه فالعقل 

 

 

 و أخاف خّ یعرتِیه جنونٌ 
 أدرِی فأرصدُ والجنونُ فُنونُ 

 

 
 ماشاه وذا ما هأ رِءبِالم رءالْم قاسی 

 

 

شْباها و قایِیسم ءالشَّی نم ءلشَّیلو 
 

لْقاهی یتح یلللَی الْقَلْبِ دلْقَلْبِ علو 
تسو علَ  ق بالشّیء یاساً:الشّیءساً و ققَی ه ی الشّیءثالقْیاس. و قدَّرتُه علٰى مقدار مماشاةزاید. و  ما، والمبام : 

کسی رفنت. و قال الر :اغب» ءعنه وهو الّالشَّی رخبو ی علَمأن ی صه  ذی یصحو خص علی الموجودِ والمعدوم یقع
، فمعناه غريه ، و إذا وصف به، فمنعناه شاءبه ، وإذا وصف اله تعالٰىو أصلُه مصدر شاء، بعضهم بالموجود

.یءشه: مانند »مبشْباه: جمع او. و و شقَلْب: گوشت صنوبری شکل که در پهلوی چپ است و جوف ایسر او ، و ا
  ١»انَّ في ذَلكَ لَذِكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب«، یا نفس ناطقه که انسان به حقیقت اوست: روح حیوانی است منبع

راللقاءو مراد اینجا ثانی است. و بـعو مصادفتُه معاً و قد ی ذلک  : مقابلةُ الشّیء واحدٍ منهما و یقال به عن کل
 اإلدراکِ بالبصرِ و بالبصرية.

 چون همراه شود او را. و مر چیز را از چیز دگر مقیاسها و مانندهاست  ،مرد به مرد شود فرماید: قیاس کرده می می
 »شارح«را. یابد. او  ، در وقتی که در میکه به آن استدالل توان کرد. و مر دل را بر دل دگر دلیل است

 ای گشته ز روی عقل و دانش فاضل
 هر کس که ترا قرین جاهل بیند

 

 

 زنهار مکن مصاحبت با جاهل
 گوید که نبوده است این کس عاقل

 

 

 شکایت روزگار غدّار

 اعتبار و حکایت دوستان بی
 

خاءْاةُ ودوتِ الْمری  تَغـَ
 

 

 جاءالر انْقَطَعو دْقالص قَلو 
 

، و ثانی تبدل اخرٰىذا بنیت علٰى هیئة : تغیرت داری، إ، تقول، اول تبدل صورتاطالق کنندبه دو وجه  تَغَیر
، و گویند »هوٰى«، او را ، و مراد اینجا ثانی است. و چون مهر در دل افتد، إذا بدِل بآخر، تقول: تغیر غالمیذات

بر  ، و چون»محبة«و » حب«، ، و چون خالص شود از تعلقات اغیارو مودة» وداد«و » ود«، چون ثابت شود
: قلَّة. و »عشق«، ای که دل را از غري محبوب غایب سازد ، به مرتبهپیچد ، مانند لَبالب که بر درخت میدل پیچد

 : امید داشنت.رجاء: بریده شدن. و ٱنْقطاع : راست گفنت و راست کردن وعده. وصدْقاندک شدن. و 
پنداشتم. و کم شد راستی و بریده شد  رادر میفرماید: متغري شد دوستی و برادری قومی که ایشان را دوست و ب می

 »شارح« داشتم. یشان چشم میا امید از جمعی که یاری از
 آن مهر و وفا که در میان بود نماند

 

 وان صدق وصفا که درجهان بود نماند

 .٣٧ق:  - ۱
                                                 



  

۱۳٥ 

 از اهل زمان چو ناامیدم شب و روز
 

 میلی که مرا باین و آن بود نماند
 

 نکته
د باشد از اصالح خالیق و از هدایت ایشان به جانب خالق. و جمهور علمای عربیت شاید که مراد انقطاع امی

، به دلیل ، و جاحظ گوید مطابقۀ مذکوره است با اعتقاد مطابقهمطابقۀ حکم است نفس امر را» صدق«گویند 
واله يشْهدُ انَّ «، به دلیل قاد مخرب راگوید مطابقۀ حکم است اعتو نَظّام  ١»افْتَرى علَى اله كَذِبا ام بِه جِنَّةٌ«

بر معنی اول حقیقی است و بر ثانی و ثالث » صدق«و ظن فقري آن است که اطالق  ٢»الْمنَافقني لَكَاذِبونَ
 ، واله کاشف الغواشی.ویل این دو آیت شنیده باشیأپس احتیاج نیست به تکلفاتی که در ت ؛مجازی

 
 الزمانُ الٰى صدِیق واسلَمنی

 

 

رِعاء لَه سکَثیِرِ الْغَدْرِ لَی 
 

: بسیار شدن کَثْرة ، و وجه تسمیه راستی اوست در دوستی. و: دوستصدِیق : روزگار. وزَمان: سدن. و إسالم
چه فاعل نزد  ،به زمان مجاز عقلی اسلَم  : نگاه داشنت. و اسنادرِعاء: شکسنت پیمان. و غَدْرو ». از خامس«

 ، تعالٰى و تقدَّس.قائل حق است و بس
 فرماید: سد مرا روزگار غدار به دوستی که بسیار است او را شکسنت پیمان و نیست مرو را نگاه داشنت یاران. می

 »شارح«
 بر دل محزونستداغی که ز دهر 

 تسلیم کسی کرد مرا دور فلک
 

 

 از انجم آسمان بسی افزونست
 و جگر پرخونستکز جور وجفای ا

 

 
 سیغْنینی الَّذِی اغْناء عنِّی

 

 ال ثَراءو دُومی فَال فَقْر 
 

: ثَراء . همیشه بودن. ودیمومةو  دوامو  دوم: درویشی. و فَقُرو  و نون دوم برای وقایه. ؛نیاز ساخنت : بیاغّناء
 بسیاری عدد و مال.

، که نه درویشی همیشه خواهد بود و نه ساخت او را از مننیاز  آن کس که بینیاز سازد مرا ازو  فرماید: زود بی می
 »شارح« توانگری.

 آن کس که ترا ساخت غنی از همه چیز
 نی خواری درویش دوامی دارد

 

 

 ناگاه دهد غنا باین غمزده نیز
 نی اهل غنا چنني بمانند عزیز

 

 
یمداً نَعبا مبِدائ سلَیو 

 

 

والْب کَذاکقاءب لَه سلَی س 
 

، و استعمال او در حرب و فقر : سختی و مکروهبوس : ناز و آسایش. ونَعیم : هرگز و همیشه. وابد باء زاید. و
 .»از رابع«: همیشه بودن بقاءبیشرت است. و 

 »شارح« ، همچنني سختی نیست مرو را استمرار وجود.فرماید: نیست دائم هرگز نعمتی می
 ۀ دلسوز نخواهد ماندناین نال

 از لذت دیروز اثر باقی نیست
 

 

 وین ناوک دلدوز نخواهد ماندن
 وین تلخی امروز نخواهد ماندن

 

 نکته

 .٨سبأ:  - ١
 .١منافقون:  - ٢

                                                 



  

۱۳٦ 

   خواند: اگر گوئی در حرف نون خواهد آمد که لَبیدبن ربیعه می
 باطل هما خال ال شیء أال کل 

 

 

حالةَ زائلال م نعیم وکل 
 

، و ، و نزاع عظیم شد میان ایشاناله عنه گفت: مصراع اول راست است و ثانی دروغ رضی، نمظعون و عثمان ب
، گوئیم مراد حضرت امري نعیم دنیویی است و مراد او حال آنکه مصراع ثانی او عني مصراع اول این بیت است

 چه او دران وقت از مشرکان بود. ؛مطلق نعیم
 

 وکُل مودة له تَصفُو
 

 

 خاءْا قسالْف نفُو مصال یو 
 

، و مشتق از ، همزه را انداختند و حرف تعریف را عوض ساختند و در الم اصلی ادغام کردند»األله«اصل اله 
آلهتَكَ«، خوانده: اله عنهما ، رضی، و ابن عباسأی عبد ،»أله یأله إالهةً و ألوهةً« كَ وذَري؛کـأی عبادتَ ١» و 

 ؛او غریق بحر تحريند، چه ارباب کشف و اصحاب تفکر در معرفت ، إذا تحیر»أله یألَه ألَهاً«اند از  و بعضی گفته
، إذا »ألهت بالمکان«یا از  ؛، چه آن حضرت پناه اهل فزع و ملجأ صاحب جزع است، إذا فَزع ولَجأ»أله«یا از 

 ، قال الشاعر:أقمت به
 ین رسومهاألهت بدارٍ ما تب

اهل ملل و عقاید  ، چه سایر، إذا أولع بامه»اله الفصیل«یا از  ؛چه حق تعالٰى ثابت دائم و باقی قائم است
، ، چه اهل خربت در شأن او حريت دارند، إذا تحیر و تخبطَ عقُله»هـولَ«یا از  ؛حریصند بر تضرع به او در شداید

یا از  ؛»وشاح«و » إشاح«، چنانچه در ، قلب کردند به همزهبر واو ثقیل بود ، چون کسره»وِاله«و اصل او 
»چه آن حضرت مطلوب موافق و منافق و مرغوب صدیق و زندیق است: ، به معنی شدت محبت»لَهو ،
» ونَهبحيو مهبح٭  ٢ي هِّا لبشَدُّ حنُواْ اآم الَّذِينیا از  ؛٣»و»ی لَـاله یهها والدهاًلچه ، إذا احتجب أو ارتفع»ی ،

اند سریانی  و بعضی گفته ؛و او را رفعت ذات و علو صفات الزم ٤»ال تُدْرِكُه االبصار«محجوب است از اغیار: 
آن است که محبت  مودة لهاخري افتاده و حرف تعریف آمده. و  ـف، البوده» الها«معرب است و در اصل 

، و ، که دوستی او با اشیا برای آن باشد که تعلق و مناسبت به حق دارندای محب را فرو گريد به مرتبهحق تعالٰى 
 ، مجنون گوید: دارد در عشق مجاز دیده باشی که محب سگ کوی محبوب را دوست می

 أمر علٰى جدارِ دیار لیلٰى
 و ما حب الدِّیار شغفن قلبی

 

 

 رااقبل ذا الجدار و ذا الجدا
 ولکن حب من سکن الدِّیارا

 

 .لهدر مقابلۀ ٱالخاء حال از  من ٱلفسق: بريون رفنت از فرمان خدا. و فسق: صافی شدن. و صفْوو  صفاو 
، و صافی نیست برادری در حاىل فرماید: هر دو دوستی که برای خداست صافی باشد از شایبۀ نقص و فتور می

 »شارح«ر. که باشد از فسق و فجو
 مهری که برای حق تعالٰى باشد
 خاىل ز کدورتی نخواهد بودن

 

 

 ا باشدشبهه ز هر خلل مرب  بی
 یاری که برای کار دنیا باشد

 

 

 .١٢٧عراف: األ - ١
 .۵۴مائده:  - ٢
 .١۶۵البقره:  - ٣
 .١٠٣األنعام:  - ٤

                                                 



  

ذا اایممح نداً مهع تنْکَر 
 

 

یاءالْحو می التَّکَری نَفْسفَف 
 

، الشّیء: ذاتُه نَفْس : خویش نزدیک. وحمیم: پیمان. و عهدیر. و ، و هو ههنا کنایةٌ عن التّغٱالنْکار: ضدُّ العرفان
: انقباض نفس از قبایح که از خواص حیاء: بزرگی نمودن و تَکَرمو دور نیست که مراد نفس ناطقه باشد. و 

 شود. ، و بنابراین با شجاعت و با فسق کم جمع میانسان است و مرکب از جبن و عفّت
، پس در نفس من است بزرگی نمودن و حیا که مانع چون منکر شوم پیمانی را از خویشی نزدیک فرماید: می

 »شارح« انتقام است.
 هر کس که بمن عهد محبت دارد

 که دهم جزای بدفعلی اوخواهم 
 

 

 روزی که طریق دشمنی پیش آرد
 لیکن کرم و حیا مرا نگذارد

 

 
واءفَلَها د ةجِراح کُلو 

 

 

 وءسوواءد لَه سلَی لْقالْخ 
 

و اطبا گویند  ؛دارو یا مداومت »بکسر«، و دارو» ممدود بفتح«أثر دام فی الجلدِ. و دواء: »: بالکسر« الجِراحة
، یا به ، یا به ماده و آن غذا استکیفیت است و آن دواستبتأثري مأکول و مشروب در بدن بر سبیل منع خلو یا 

، ، واالسمنقیض سره»: بالفتح«، و مراد اینجا اول است. و ساءه یسوء سوء خاصیه استصورت نوعیه و آن ذو
فاء در ، بی سبق تأمل. و ای که بواسطۀ آن افعال از نفس به سهولت صادر شود : ملکهلْقخو ». بالضم«السوء 

وجه مناسب جراحت به اخالق بد . و ، جایز است که فاء داخل خرب شودمبنی برآنکه چون مبتدا کل باشد فَلَها
آن است که چنانچه صاحب جراحت از حیات خود متنفر است و گوش و چشم مردم از شنیدن ناله و دیدن 

، صاحب اخالق بد در حد ذات خود میان آب و آتش است و گوش و چشم از اقوال و افعال جراحت او متضرر
 »بالفتح«، یقال: هذا رجل السوء »به فتح سني» «لْق السوءخ« سوء ٱلخلْقدر بعضی نسخ بجای او مشوش. و 

.مو ال یقال بالض 
، پس مران جراحت را دوائی است و بدی خلْق فرماید: هر جراحت که نفس را از سهام حوادث رو نماید می

 »شارح« نیست مرو را دوائی.
 هر گونه جراحتی که در عالم هست

 ردنلیکن نتوان به هیچ صورت ک
 

 

 دارند عالج هر یکی خلْق بدست
 تدبري جراحتی که آن خلْق بدست

 

 نکته
ند که تغیري اخالق ممکن است یا نه، و امام غزاىل در احیا و ا چه خالف کرده ؛این سخن مبنی بر مبالغه است

نوا حس«فرموده: ملسو هيلع هللا ىلص خواجه نصريالدین در اخالق ناصری برانند که ممکن است. و لهذا حضرت مصطفٰى 
 و بعضی گویند: » أخالقَکم.

 غرائز ّإ و ما هذه األخالق 
 ولن یستطیع الدّهر تغیري خلْقه

 

 

مو منها مذم محمود فمنهن 
 متکرم  عه یلئیم وال یسط

 

، فإنّ النّوٰى ذا صحیحتغیريِ الخلق فإنّه اعترب القوةَ نفسها و همن أرٰى أنّ من منع «گوید:  ذَریعهو امام راغب در 
مکانَ إخراج ما فی القوة إىل الوجودِ و إفسادِه إو من أجاز تغیريه فإنّه اعترب  ؛نسانُ تفّاحاًمحال أن ینبِت منه اإل

 ، فإذاً ، و هذا صحیح أیضاًیرتک مهمال حتٰى یعفن فإنّه یمکن أن یتفقَّدَ فیجعل نخال و أن ؛، نحو النّوٰىبإهماله
 »اختالفُهما بحسب اختالفِ نظریهما.

 

۱۳۷ 



  

۱۳۸ 

 یفو لَه تفَیو خا بر و 
 

 

فاءالْو لَه دُومال ی نلٰکو 
 

بمحتاج ای که اگر در تقلیل مستعمل شود ، به مرتبه: در اصل وضع برای تقلیل و اکثر استعمال او در تکثرير ،
: تمام کردن وفاءاسم است نزد کوفیان و اخفش و شیخ رضی. و ، و او حرف است نزد بصریان و است به قرینه

سوف ياتي اله «و مثل  ١»هذَا كتَاب انزلْنَاه مباركٌ «، مثل اخهر دو صفت وفی و وفَیت و  ؛»از ثانی«عهد 
ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي م٢»بِقَو 

 »شارح« ، ولیکن همیشه نیست مرو را وفا.که وفا کردم مرو را فرماید: بسی برادر وفادار می
 وفا یبسیار کسی که کرد دعو

 لیکن چو رسید وقت یاری کردن
 

 

 وفا زیستم از صدق و صفاه با او ب
 پیدا نشد از جانب او غري جفا

 

 
 یدِیمونَ الْمودةَ ما راونی

 

 

اللِّقاء یقما ب دقَی الْوبیو 
 

و مقّدر» زمانْ«و  ؛: دائم داشنت. و ما مصدریدامةا .ایهم إیة، أی زمان رؤیتیودیدن.ر : 
، ، و باقی باشد صورت محبت، مادام که میان ما تالقی استکوشند در استمرار مودت به تکلف فرماید: می می

 »شارح« مادام که مالقات باقی است.
 سند آنها که طریق دوستی می

 اگر در نظرند دارند محبتی
 

 

 وز غایت اشفاق بجای پدرند
 وان لحظه که غایبند طوری دگرند

 

 نکته
هرگاه که دو شخص را  ؛شود روح آفتابی است که بر بدن تابیده و نور او از روزن چشم و گوش و غري آن پیدا می

و این است سر  ؛استچشم به چشم است،  اتصاىل خاص میان روح ایشان هست، بنابراین گویند فالن نظر یافته 
 محبت مردم در وقت مالقات و زوال آن در حني مفارقت.

 منْهع تتَغنَیإذَا اس ءَخا 
 

 

الءالْب لذا نَزا داءعا و 
 

 : جمع او.اخّء ، و: دوستخلیل
 قد تخلَّلت مسلک الروح منّی
 فإذا ما نطقت کنت حدیثی

 

 

 وبه سمی الخلیل خلیال
 وإذا ما سکت کنت غلیال

 

، می الغم بالء، و س: کهنه شدبالءالثَّوب بِلی و و بلی » از ثانی«: فرو آمدن نُزولنیاز بودن. و  : بیٱستغْناء و
 بضم تاء یا فتح. و نسبت نزول ببال ٱستَغنَیت، أی هم أخّء. و خرب مبتدای محذوف أخالءألنّه یبلی البدنَ. و 

 مشعر به آنکه حوادث ارضی مرتبطند به اوضاع فلکی.
 »شارح« ، چون فرو آید بال از آسمان.، و دشمنانندنیاز باشم ازیشان ، چون بیاین طایفه دوستانندفرماید:  می

 جمعی که رفیق و مهربانت باشند
   در وقت غنا مهر و محبت ورزند

 

 هردم چو مگس بر سر خوانت باشند
 انت باشنددر حني بال دشمن ج

 

 
تبنْ غُیای ودٍ قَالنحا نع 

 

 

فاءاکْت یهی بِما فنعاقَبو 
 

 .٩٢األنعام:  - ١
 .۵۴المائده:  - ٢

                                                 



  

۱۳۹ 

: ، فال یقالال یوصف غري اله تعالٰى باألحدِ«، و قال األزهری: و واحد: یکی احد : غایب ساخنت. وتَغْیِیب
و ». از ثانی«دشمن داشنت »: بمدّ و فتح بقصر و کسر قاف یا«قلٰى  و »، کما یقال: رجل واحدٌ.رجل أحد

من از دوستان به اشعار به آنکه  غُیبت: بسنده کردن. و در صیغع اکْتفاء : عقوبت کردن. ومعاقَبةو  عقاب
 »شارح«نماید بکره و اجبار است.  شوم و غیبتی که رو می اختیار غایب نمی

 هر دل که زفیض مهر معمور شود
 ی که مسرور شوداز مهر و وفا کس

 

 

 مانند سپهر چشمۀ نور شد
 مشکل که ز ارباب صفا دور شود

 

، دشمن دارد مرا و عقوبت کند مرا به چیزی که بس باشد در فرماید: اگر غایب ساخته شدم از بعضی دوستان می
 »شارح« باب عقوبت.

 تا چند ز دوستان خود غصه خورم
 از هر که شدم بکام و ناکام جدا

 

 

 که جیب صرب صدجا بدرموقت است 
 کند قصد سرم شد دشمن جان و می

 

 
 اذا ما رأس اهل الْبیتِ ولّٰى

 

 

فاءالْج النّاس نم مدا لَهب 
 

، و چون شخص: کسی چند که نسبت جامع او و ایشان باشد أهل بیتِو  ؛: خانهبیت : رئیس. ورأسما زاید. و 
، و تحقیق آن در اهند که علی است و فاطمه و حسن و حسني رضی اله عنهمخو، اهل بیت رسول مطلق گویند

، و اینجا کنایت از : پشت کردنتَولیةو ملسو هيلع هللا ىلص. ، آن حضرت رأس اهل ٱلبیت، و مراد از گذشت فاتحۀ سابعه
 : ضدُّالرب.الجفاءپیدا شدن. و»: به وزن علُو «بدُو انتقال به آخرت. و 

، پیدا شد مر ایشان را از مردم آن جفا رئیس اهل بیت پشت کرد بر دنیا و به آخرت رحلت نمود فرماید: چون می
 »شارح. «که متوقع نبود

 ای ز فیض حق نور و صفا گر یافته
 از آل نبی کسی نباشد بهرت

 

 

 از خلق مجو قاعده مهر و وفا
 چون رفت نبی ز خلق دیدند جفا

 

 
 

 فا شکوه از زنان بی

 دارند و نه صفاکه نه صدق 
نفَما لَه نهذِکْر عد فاءو 

 م ال یجبرنَهیکْسرنَ قَلْبک ثُ
 

 

واءس نهودهعبا والص رِیح 
 الءخ فاءالْو نم نهقُلُوب و 

 

 :قولُهم«قال الجوهری  عدکْهذا: أی اتردَعی عدماض، و أصلُه و یتمیه، و قد ا هعدو إنّما یقال: ، ال یقال: و ،
: یاد کردن. و ذِکْرو » بالتّخفیف. ١»ما ودعكَ ربكَ«قد قُرِی: «و قال الراغب: » ، ولکن تارک.، وال وادعترکَه
 نراجع به مطلق زنان. و اما در تفسري ه»حاقلَو احيلْنَا الرسرگوید: ٢»ا » یحالرمتحر هواءریف ، و سید ش»ک

، و قال ، به هواء متحرکقیل قد وقع فی کالم أرسطو أنّ الریح یحدُّ به متحرکٍ هو هواء«در شرح مواقف گوید: 

 .٣الضحٰى:  - ١
 .٢٢الحجر:  - ٢
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. و »، فال یجوزُ وضعها موضع الجنسالهواء مادةُ الریح و موضوعها اإلمام الرازی: الذی یمکن أن یقال فیه إنّ 
: بسنت شکسته جبرو ». از ثانی«: شکسنت کَسر : مصدر به معنی مستَوی. وسواءشرق وزد. و : بادی که از مصبا

ود که تشبیه ش از نسبت کسر به قلب فهم می، به معنی خاىل. و : مصدرخالء». از اول«و نیکو کردن حال کسی 
، به گريد رنگ مظروف میت و لطافت است و چنانچه شیشه قلب به شیشه فرموده و وجه شَبه روشنی و رقّ

 آید. پذیرد و به رنگ او برمی ، دل عالم صورت معلوم مینماید ای که شیشه نمی مرتبه
 و راقَتِ الخمر جاجالز رق 
 وال قدح فکأنّما خمر 

 

 

 األمر ها و تشاکلفتشاب 
 وال خمر و کأنّما قدح 

 

 ٭ ٭ ٭
 از صفای می و لطافت جام

 ی میهمه جام است و نیست گوئ
 

 

 با هم آمیخت رنگ جام و مدام
 یا مدام است و نیست گوئی جام

 

چرا برای کسی مرتکب آن کار  ، شکایت از او نتوان کرد کهو اگر کسی را کاری به دشواری از دست آید
پس شکایت ثانیه از عدم جرب اشارت است به  ؛، محل شکوه است، لیکن اگر به سهولت میسر باشدودش نمی

 آید. دلهای شکسته از دست ایشان آسان می آنکه جرب
، باد صبا و پیمانهای ایشان یکسان ، که نیست مر ایشان را وفا که لوازم احسان استفرماید: بگذار یاد زنان می

 »شارح«، و دلهای ایشان از وفا خاىل است. کنند آن را ، پس جرب نمیشکنند ایشان دل ترا است. می
 یاد ای دل مکن از عهد زنان هرگز

 در بزم وفا شیشۀ دلها شکنند
 

 

 باشد همه عهدهای ایشان چون باد
 از دست جفای این جماعت فریاد

 

 نکته
که شهادت زن مثل نصف شهادت مرد  و گفته» زنان ناقصات عقل و دینند.«فرموده: ملسو هيلع هللا ىلص حضرت مصطفٰى 

ارد و آن از نقصان دین گز دارد و نماز نمی ، روزه نمی، و چون حایض شداست و آن از نقصان عقل اوست
مرياث خواهر مثل نصف مرياث برادر است و حال آنکه زن به  ١»للذَّكَرِ مثْل حظِّ االنثَيين«، و به حکم اوست

واسطۀ عجز و ضعف احق است به مرياث از مرد. و تحقیق مقام آنکه خواهر کابني الیق که مثل مرياث اوست از 
، پس در مآل حظّ خواهر ضعف حظّ دهد زن میه الیق که نصف مرياث اوست بستاند و برادر مهر  شوهر می
، حظّ خواهر ثمانیه امثال حظّ بود عکس این میود و این عني اعتدال است و اگر بجای حکم مذکور ش برادر می
طمه و ازواج ، مثل مریم و فااند اگر گوئی بعضی زنان اهل کمال بودهانجامید. و  بلیغ میشد و به افراط  برادر می

، فقال: أربعون سئل بعض األولیاء عن عددِ األبدال«گوید:  ، و شیخ محیی الدین در عقْله مینبی و رابعۀ عدَویه
، گوئیم مراد آن است که شأن زنان اتصاف به »، قیل: لم ال تقول أربعون رجال؟ فقال: قد یکون فیهم النّساءنفساً

و نظري  ؛دشو یل به سعادت ابد و تخلف در هر دو به واسطۀ عوارض واقع مصفات بدست و شأن مردان اتصا
اولَئكَ «فرماید:  م جمیع خالیق است و حق تعالٰى در شأن بعضی میصورت آنکه فضیلت انسان مسلّاین 

لضا مه لب امنْع٢»كَاال. 

 .١١النساء:  - ١
 .١٧٩األعراف:  - ٢

                                                 



  

۱٤۱ 

 امر بجسنت روزی

 روزیـبه امید فتح و فی
 یة بِالتَّمنِّطَلَب الْمعیشَو ما 

 تَجِئک بِملْئها یوماً ویوماً 
 

 

 ی الدِّالءف کلْود لْقا نلٰکو 
 ماء یلقَل و ةامبِح تَجِئک 

 

، خواه آرزوی چیزی که آرزو کردن: تَمنِّی، و مراد اسباب آن. و : زیسنتمعیشَةو ». از اول«: جسنت طَلَب
ت مذ یما تَغنَّیت و ما تمنَّ«، قال عثمان: ، و اکثر استعمال او در ثانی استه نهحقیقت داشته باشد و خوا

.لْقاءو  »أسلمتلْو : افکندن. و اجِیء: جمع او. و دِالء، و مؤنث سماعیدو». از ثانی«: آمدن م  لء: الم
، اولتَجِی اول متعلق به  یوماً گل سیاه. و »:به سکون میم« حماة و روز.: یوممقدار ما یأخذُ اإلناء الممتَلی. و 

، ، و چون اضافۀ بیانی در کالم عرب شایع است و بسیار واقعاضافۀ به موصوف قَلیل ماءدر و ثانی به ثانی. و 
 در تجویز اضافۀ صفت به موصوف و عکس احتیاج نیست به تکلّفاتی که در کتب نحو مسطور است.

تا آید آن دلو ترا روزی  ؛د را در میان دلوهاداز دلو خون، ولیکن بیسباب زیسنت به آرزوفرماید: نیست جسنت ا می
 »شارح«گلی سیاه و اندک آبی غري وافی.  ا، و آید ترا روزی بپر از آب صافی

 کن ای دل همه روز گفت و گوئی می
 هر چند که سعی ما ندارد اثری

 

 

 کن وز چشمۀ فقر شست و شوئی می
 کن و جست و جوئی میاز پا منشني 

 

 نکته
جاری شده که بعضی اشیا  ، لیکن سنة اله به آنبه قدرت حق استدر فاتحۀ ثانیه گذشت که وجود جمیع اشیا 

، بنابراین عارف کامل نه پس دست از طلب کشیدن عالمت شقاوت است ؛فرماید را بعد از طلب ما خلق می
 »شارح« داند.ترک طلب کند و نه وجود اشیا را نتیجه طلب 

 آن مه که کند توبه شکسنت انگیز
 ای پر از باده و گفت آورد پیاله

 

 

 چون دید مرا که کردم از می پرهیز
 گر مرد رهی بگري و کج دار و مریز

 

 

 منع مبالغت در جمع مال

 از دهر پریشان حالو شکایت 
 نَلْهی ثْرِی لَمیل ساع کَمو 

 

 

 ثَّراءو آخر ما سعٰى لَحق ٱل
 

السعی: «، و قال الراغب: »من الثّالث» «، و کذلک إذا عمل و کسبالرجل سعیاً: أی عدا سعی«قال الجوهری: 
. و اثْری الرجل: إذا کثُرت أموالُه. و »، خرياً کان أو شراً، و یستعمل للجِدَّ فی األمرِالمشی السریع و هو دونَ العدْوِ

، پس منقول شده به ، به معنی أشدّ تأخراًو آخر: در اصل افعل تفضیل به شهادت صرف او». ز رابعا«نَیل: یافنت 
: ما، مثال نگویند: جاء رجل و حمار آخر. و ، مگر در چیزی ک از جنس سابق باشداستعمال نکنند، و معنی غري

، است لیثْرِی که در ضمن» إثراء«راجع به  لَم ینَلْه. و ضمري »از رابع«: پیوسنت به چیزی لُحوقبرای نفی. و 
 خرب او. لَحق الثَّراء، و صفت آخر سعٰىو ما  ١»اعدِلُواْ هو اقْرب للتَّقْوى«مثل 

 .٨المائده:  - ١
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، پیوست به ، و دگری که سعی نکرد، نیافت آن رافرماید: بسیار کسی که سعی کننده تا بسیار شود مال او می
 »شارح«بسیاری مال. 

 ز ازل شراب در جام نرفتتا رو
 جوینده بسی هست که یک کام ندید

 

 

 امروز مرا به بیخودی نام نرفت
 یابنده بسی هست که یک گام نرفت

 

 
 وساع یجمع اْموال جمعاً 

 

 

 اءـه شَقـه اعادِیـلیورِثَ
 

: ایراثهم گویند. و  »عرض«ا او را ، و لهذمیل و زوال اوست مال و وجه تسمیۀ». از ثالث«: گرد کردن جمع
انَّ من ازْواجِكُم واوَدِكُم «، قال اله تعالٰى ، و مراد ازواج و اوالد: جمع اعداءاعادیمرياث گذاشنت. و 

ا لَّكُمدُوو ». از رابع«: بدبخت شدن شَقاء. و ١»عمعطوف بر  ساع»هر چند ، یعنی و کم ساع. و سابق» ساع
، بنابراین فرمود: ، گویا غرض آن استودش ، اما چون به آن منتهی میه غرض جامع مال ایراث دشمنان نیستک
یولمثل رِثَه ،» دُونبعيل َّا نسْاو الْجِن لَقْتا خم٢»و از جمیع اغراض ، سبحانه و تعالٰىکه حضرت حق ،

یا تمییز شَقاء وارد شده. و » لیعبدون«، به عبادت منتهی است، لیکن چون خلق جن و انس منزه و مقدس است
، و دلیل این قول حضرت امري است در نهج البالغه: ل باشد، و الزم نیست که او فعل فاعل فعل معلّ یا مفعول له

»طةخالنَظرةَ استحقاقاً للس عطی نظرت حق تعالٰى.» فأعطاهسخط ابلیس است و م چه مستحق 
، تا مرياث گذارد آن را به دشمنان خود از کند مال را جمع کردنی به سختی د: بسیار سعی کننده جمع میفرمای می

 »شارح«بدبختی. 
 ای صاحب رای کامل و بخت بلند
 فردا که رود جان تو از تن بريون

 

 

 سعی تو برای مال دنیا تا چند
 اعدا همه آن مال به عشرت بخورند

 

 
 بصري و ما سیان ذُو خبرٍ

 

 

واءسا سلَی لجاه رآخ و 
 

یر: مانند. سبوالخ » و »: بالضم .رالعلم بالشیصريو  ؛: بینائی چشم و دانشبصهةٌ بلیس و ما: بینا. و بمشب :
 تأکید جملۀ اُولٰى.لَیسا سواء عمل او به تقدم خرب باطل. و 

بهره از مال خود دارد و دیگری جاهل که آن از به مرياث خوار  فرماید: نیست مانند هم صاحب علم بینا که می
 »شارح«، نیستند این دو یکسان. گذارد

 هر تريه دىل که مظهر احسان نیست
 زنهار بعلم کوش و خود را دریاب

 

 

 در مذهب اهل معرفت انسان نیست
 چون دانش وجهل در جهان یکسان نیست

 

 
دَثانَ یبِ ٱلْحتتَعسی نم ماً وو 

 

 

ناءع لَه تابٱلْع ذاک کُنی 
 

 ،: گله کردنعتاب : الحادثة. والحدَثان: آشتی خواسنت و خشنودی خود جسنت. وٱستعتاب
 دو سفَلَی إذا ذهب العتاب 

 

 

 العتاب یقما ب دویبقَی الو 
 

 : رنجور شدن.عناءو مراد استعتاب که ملزوم اوست. و 

 .١۴التغابن:  - ١
 .۵۶الذاریات:  - ٢

                                                 



  

، باشد آن آشتی خواسنت مرو را رنجی و طلب او ضایع دهر روزیهر که طلب آشتی کند از حادثۀ  ید:فرما می
 »شارح« ماند.

 ای آنکه نئی چو الله آشفته دماغ
 هر دل که ازو مرهم داغی جوید

 

 

 زنهار مجو ز دهر آئني فراغ
 داغ دگرش نهد روان بر سر داغ

 

 
 ویزرِی بِالفَتَی ٱْعدام حتّٰى

 

 

ساءا قَلی قالبِ ٱلْمصتٰى یم 
 

خوار داشنتزْراءا :لستعمجوانمرد. وفَتٰىباباء. و  ، و ی : دَمعافتقر ا :و الرجل .دِیمو ع دِمعصابة، فهو ما :
 : بدی کردن.اساءة صواب گفنت. و مقال: گفنت. و

، گفته شود که بد ای که هرگاه که صواب گوید سخن را ه، به مرتبدارد جوانمرد را درویشی فرماید: خوار می می
 »شارح«گفت. 

 چون اهل جهان تمام ظاهر بینند
 گویند صواب این گروه است خطا

 

 

 با مردم درویش بسی ننشینند
 یا رب چه جفا پیشه و بد آئینند

 

 

 حصر موت در مشقّت دنیا

 که محل عناست و منزل بال
 میتٍلَیس من مات فَاستَراح بِ

 

 

 یاءحَٱ تیم تیا ٱلْمنَّما 
 

 اول به تخفیف و ثالث به تشدید. میت : بر آسودن. و دواستراحة : مردن. ومماتو  موت
، نیست مرده مگر کسی که اسري محنت دنیاست و ، مرده، پس برآسود از محنت دنیافرماید: نیست کسی که مرد می

 »شارح« در میان زندگان.به منزلۀ مرده است 
 خوانند آن حال که خلق مردنش می

 موتی که ازان اهل دالن درمانند
 

 

 دانند آسایش نفس است اگر می
 درمانند دردیست که رو نمود و بی

 

 فرماید: چه حضرت امري می ؛جاهل باشد» میت األحیاء«و دور نیست که مراد از 
 و فی الجهل قبل الموتِ موت ألهله

و در حرف راء خواهد آمد. و امام راغب در محاضرات گوید: قال بعضهم: فالنٌ أملس لیس فیه مستقر خريٍ و ال 
شر األحیاء تلیکن ». ، فقیل: ذاک میتَراحه عنهبه معنی اول الصق است. و گویند امام حسن ٱساین ، رضی ال ،

 بیت بسیار خواندی.

 امر به طالق دنیا

 ت نازیباکه عروسی اس
 طَلَّق ٱلدُّنْیا ثَالثاً
 ءوةُ سجنَّها زَوا 
 واذا نالَت مناها

 

 وٱطْلُبن زَوجاً سواها
 ال تُبالی من اتاها
تْه قَفاها  منْه ولـَّ

۱٤۳ 



  

۱٤٤ 

  

و بر مرد و ، : جفتزَوجو ». دنُو« ، به معنی أقرب از»أدنٰى«: این جهان. و مؤنث دنْیا: طالق دادن. و تَطْلیق
غريه. و »: بالکسر أو الضم«الشّیء  سوی . و١»اسكُن انت وزَوجكَ الْجنَّةَ«، قال اله تعالٰى: زن اطالق کنند

وفائی و دلربائی او یا بر انکشاف او نزد ارباب شهود در  ، و اطالق زن بر دنیا مبنی بر زیبائی و بی: زنزَوجة
، نه بنت عامر که اجمل زنان قریش بود بر حضرت امرينانچه در فدک به صورت بثَی، چعالم مثال به صورت زن

: جمع او. و منٰى، و : آرزومنْیةمباالة: باک داشنت. و ، منکشف شد و در حرف الم خواهد آمد. و هرضی اله عن
هّأی انهزم و :هبره تعالٰى دلُّوكُ«، قال الوي لُوكُمقَاتن ياواربداال و ثَالثاً مفعول مطلق ٢»م .وطَلَّق .  نم

 .ال تُبالیمفعول به اتاها 
، فرماید: بده عروس دنیا را سه طالق و بجو جفتی غري او. به درستی که او جفتی است که سبب اندوه است می

 »شارح« کس. ، گریخت ازانچون یافت آرزوهای خود را از اوباک ندارد از کسی که آید به او. و 
 ای دل ز سر عروس دنیا بگذر
 آن دم که شود مراد طبعش حاصل

 

 

 کني پريزنیست با هزاران شوهر
 درحال کند جلوه به شخصی دیگر

 

 

 ندامت اخرویه اشارت ب

 در محبت اسباب دنیوی
 یا عاشق ٱلدُّنْیا لغَیرِک وجهها

 

 

 ولَتَنْدَمن اذا ارتْک قَفاها
 

 لَتَنْدَمن و». اراءت«در اصل أرت و  ؛نمودن : چیزی به کسیاراءة و». از رابع«: پشیمان شدن نَدامة و نَدَم
 جواب قَسم محذوف که مصحح نون تأکید است.

 ، چون بگریزد از تو.، و به حق خدا که هر اینه پشیمان خواهی شد، به غري تُست روی اوفرماید: ای عاشق دنیا می
 »شارح«

 تا چند اسري نفس و شیطان باشی
 ترسم که چو پرده از میان بردارند

 

 

 افتاده بدام فسق و عصیان باشی
 خوار وخجل و زار و پشیمان باشی

 

 

 امر به اجتناب از این جهان خراب
 تَحرزْ من ٱلدُّنْیا فَانَّ فناءها
ةةٌ بِکُدُوروجزمتُها مفْوفَص 

 

 

 محل بقاءمحل فَناء ال 
ناءونَةٌ بِعقْرتُها مراحو 

 

 ؛»من األول«بالمکان حّ و حلوال و محّ: نَزل  حلپیش درِ سرای. و »: بکسر« فناء: پرهیز کردن. و تَحرز
: مزجخالصه. و الشّیء:  صفْوةُ  و». از رابع«: عدم مسبوق بوجود فَناء المکان الذی تحلُّه. وأیضاً:  المحل و

 الشّیء بالشّیء: وصلتُه. قَرنْتآسانی. و  راحة: تريه شدن. و کُدُورة آمیخنت. و

 .٣۵البقره:  - ١
 .١١١آل عمران:  - ٢

                                                 



  

، نه محل بقا. پس خالص آن ، پس به درستی که پیش در این سرا محل فنا استفرماید: پرهیز کن از دنیا می
 »شارح«رنج. ه آمیخته است به کدورت و آسانی او پیوسته است ب

 ار فنا اگر کسی شاهی یافتدر د
 صافی طلبی درو کدورت بینی

 

 

 آخر ز اجل چهره خود کاهی یافت
 راحت طلبی درو تعب خواهی یافت

 

 

 اظهار ید علیا

 در تحمل شداید دنیا
خاءردَّةٌ وش حاالن یه 

دِیبْٱ ٱلْفَتَی ٱلْحاذِقذا ما وا 
 

 

معن جاالنسـوبـةٌ والء 
خانَه زاءع نْهخی لَم رٱلدُّه 

 

ینْیا راجع به هدَّة تر از تذکري اوست. و که تأنیث او شایع حالیا  دخاء و ؛: سختیشل: نقیض او. و رجبه « س
، مثال نگویند: لنا ، مگر جمع اقصٰىو تثنیۀ جمع مکسر جایز ؛: جمع اوسجال، و دلو پر آب»: فتح سني
المساجلةُ المفاخرةُ بأن تصنع مثل صنعه فی «، و قال الجوهری: سجلدو نوع از سجاالن ز و مراد ا ؛مساجدان

قْیأو س یرججالس ةو ».، و منه قولُهم: الحربمو النِّع .ضدُّ الشِّدَّة : ذَقالقرآن ح بیذْقاً و  الصح ذِقحی والعمل
و النّفاق  الخیانَةُ «: صاحب آن. و قال الراغب: ادِیب و ؛: فرهنگادب یه. وحذاقةً و حذاقاً: إذا مهر فحذقاً و 

صرب.  عزاء: روزگار. و دهر و» ، والنّفاق یقال اعتباراً بالدین.، إّ أنّ الخیانةَ تُقال اعتباراً بالعهدِ و األمانةواحدٌ
 .،از أرابة، یعنی عاقل»ارِیب« ادیب و در بعضی نسخ بجای

جوانمرد ماهر با ست: نعمت و بال. و ا ، و دو نوع دلو پر آبدنیا دو حال است: شدت و رخا فرماید: می
 ته با او باشد.س، خیانت نکند او را صرب و پیوزگار و در ورطۀ محنتش اندازدوفرهنگ چون خیانت کند او را ر

 »شارح«
 فیاض ازل که فیض او چون ابرست

 رددگر حال تو از قضای او بد گ
 

 

 روزی ده ترسا و یهود و گربست
 گویند حکیمان که عالجش صربست

 

 
لم تلَمنْ انِّیاةٌ بِی فَام 

 بالء علْماً بانْ لَیس عالم بِالْ
 

 

اءمةٌ صرخاتِ صلمی الْمف 
 واءَّاو یمالنَّع دُومی 

 

: آزمودن بالء: أی صلب مصمت و اصم  : سنگ بزرگ. و حجرخرةص: الحادثة. و الملمةو ؛: فرو آمدنالْمام
 ، و او مرادف بالء.»بلْواء« ألواء و در بعضی نسخ بجای ؛: سختیَواءو ». از اول«

در حوادث روزگار سنگی بزرگ سختم. داناام به  ، پس به درستی که منای به من فرماید: اگر فرو آید حادثه می
 »شارح« ، دانستنی به آنکه نیست که همیشه باشد آسایش و سختی.یشواسطۀ آزما

 چون غم ز فلک کند بسویم آهنگ
 نی نعمت و نی بال نخواهد ماندن

 

 

 یابد همه دم مرا بسختی چون سنگ
 هر لحظه خم فلک برآرد صد رنگ

 

 

۱٤٥ 



  

۱٤٦ 

 بیان اختیار ایام اُسبوع

 بطرزی مقبول مطبوع
بالس موی موالْی معقّاً لَنتِ ح 

 

 

راءتام َِب تدرنْ ادٍ ایصل 
 

، و : فعل مدحنعمو  ».بِىس«و  »نعم«، مگر در شود داخل ماضی نمی» قد«الم ابتدا برای تأکید و او بی 
و در فاتحۀ رابعه گذشت که حق تعالٰى روز یکشنبه بنیاد  ؛: قطع عملسبتو ». بکسر عني« »نَعم«اصل او 

، و گفتند یوم السبت، پس این روز را ریدن آسمان و زمني کرد و در شش روز بیافرید و روز شنبه قطع عمل کردآف
: شکار کردن. و صید: ضدُّ الباطل والعلم الیقینی والثُّبوت. و الحقبه این سبب یهود در این روز کار نکنند. و

و شرط نزد بصریان مستحق صدارت کالم است و چیزی که از روی : شک آوردن. امرتاء : خواسنت. وارادة
، بلکه دال است بر جواب ، او به حسب لفظ جواب نیستات شرطد، اگر مقدم شد بر امعنی جواب شرط است

انْ احدٌ من الْمشْرِكني «، چنانچه در کتفا نمایند و تقدیر جواب نکنندا، لیکن به همني عوض و عوض اوست
عوض  لَنعم الْیوم یوم السبتِ ، پس در این بیت، به حسب لفظ همو کوفیان گویند او جواب است ١»جاركَاستَ

ضمري محذوف  انْ اردت، أو حق ذلک حقّاً. و مفعول ، أو علمت ذلک علماً یقینیاًغري باطلانْ اردت جواب 
. و چون الی نفی جنس با مفرد مدخول خود به منزلۀ یک حقیا به عم ن. و باء جاره متعلق به صیدراجع به 

، و ، آن مفرد مبنی است بر فتحه نزد اکثر نحویان از مربد و اخفش و غري ایشان، مثل خمسة عشرکلمه است
 غضبت«و » کنت بال مال«، مثل سازد شود و او را در اکثر استعماالت مکسور می حرف جر داخل مجموع می

ن ال شیءم.« 
 »شارح« شایبۀ شک. ، اگر خواهی آن را بیفرماید: هراینه نیک روزی است روز شنبه به تحقیق برای صید می

 تو بر سمند اقبال سوارای بخت 
 باید که شود بروز شنبه آن کار

 

 

 گاهی که کند مرغ دلت عزم شکار
 تا چرخ فلک نهد مرادت بکنار

 

 
دِ الْبِناءحْی افو یهنَّ ف 

 

 

ماءالس لْقی خف هدَّا التَب 
 

، و مراد اینجا شروع به قرینۀ : ابتدا کردنتَبدُّؤ اکتفا کنند. و اإلَحد ، به، و چون قرینه باشد: یکشنبهیوم االحد
وهری من أنّ أهل المدینة یقولون و یؤیدُه ما قال الج، بالف مقلوب شده و بالتقای ساکنني افتاده تَبدَّا، همزه فی

 ، قال عبداله بن رواحة األنصاری:»بدَأنا«به معنٰى  »بدِینا«
 بِاسم االلٰه و بِه بدِینا

باشد و اول ابلغ  البِناءکه خرب » حسن«یا » ثابت«متعلق به  فی االحد: آسمان. و سماء: آفریدن. و خلْقو 
 است.

 ، برای آنکه درو شروع کرد خدا در آفریدن آسمان.ه است بنافرماید: در یکشنب می
 ای از تو بسی منزل و مسکن آباد
 تدبري بنا بروز یکشنبه کن

 

 

 هر گونه که کنی عمارتی نو بنیاد
 تا عیش کنی بنابرین خرم و شاد

 

 فتح

 .۶ التوبه: - ۱
                                                 



  

بنیاد  ، پس چگونهای است مشهور که چون وجود روز و شب موقوف حرکت فلک شمس است اینجا شبهه
آفریدن سما در روز یکشنبه بوده باشد. و شیخ محیی الدین در فتوحات رفع شبهه به آن فرموده که فرق است 

، بلکه سما منحصر است در افالک ، و وجود یوم از یک دوره فلک اطلس است و او سما نیستمیان یوم و نهار
گویند خلق  بیت دلیل جمعی است که می و این ، و وجود نهار و لیل از حرکت فلک شمس است.کواکب سیاره

وصف وحدت اعتبار  سما مقدم بوده بر خلق ارض و تفصیل آن در فاتحۀ رابعه گذشت. و اگر گوئی چرا شنبه بی
، پس روز است از ایام هفته غري آدینه ، گوئیم شنبه یک روز تام اند اند و پس او را به وحدت موسوم ساخته کرده

تمام شده و شروع در شنبه دوم است  ، اما یکشنبه تمام نیست و صباح روز دوم یکشنبهشنبه است اول شروع در
نظري این است ارقام ، و علٰى هذا القیاس. و و صباح روز سوم دوشنبه تمام شده و شروع در شنبه سوم است

ه واحد است و توان گفت که شنبه اشارت به ذات بحت است که ن می، نه حمل. و رقم ثور است ـفج که الوبر
عالَم ه شنبه ب ، و سه، و دوشنبه به مرتبۀ واحدیت که مبدأ ظهور کثرت است، و یکشنبه به مرتبۀ احدیتنه کثري

، و جمعه به انسان که جامع جمیع عالم شهادته ، و پنجشنبه بعالم مثاله ، و چهارشنبه بعقول و نفوس مجرده
 مراتب است.

 
نْ سافَرا نثْنَیْی ٱفو یهف ت 

 

 

بِالثَّراء و بِالنَّجاح تَظْفَرس 
 

و تَظْفَر متعلق به  فیه : روا شدن حاجت. ونَجاح و». از رابع«: فريوز شدن ظَفَر: با کسی سفر کردن. مسافَرة
 .سافَرتضمري راجع بسفرِ مفهوم از 

 »شارح« فر بروا شدن حاجت و بسیار مال.، زود فريوز شوی دران سفرماید: در روز دوشنبه اگر مسافرت کنی می
 ای یافته از مردم درویش نظر
 آغاز سفر اگر درین روز کنی

 

 

 باید که روی روز دوشنبه بسفر
 یابی  زخدا سعادت و فتح و ظفر

 

 
 ومن یرِدِ الْحجامةَ فَالثُّالثاء

 

 

 الدِّماءساعاتها هرق  فَفی
 

: من الساعة، مثل حسنة و حسناء. واند هاء ساخته ممدود را عوض لـف، و انبه: سه شثُالثاء بکسر. وحجامة 
، یا جزوی گویند »ساعت مستَوی«، و نزد ریاضیني جزوی از بیست و چهار جزو شبانه روز و آن را أجزاء الزمان

به «، و اصل او دمو ون: خدم : ریخنت. وهرقخوانند. و  »ساعت معوج«از دوازده جزو روز یا شب و آن را 
 الثُّالثاءبعد از : جمع او. و دِماء ، و، و به فتح نزد مربد، و دمی به سکون نزد سیبویهنزد جوهری »فتح میم

هرق در بعضی نسخ بجای کند. و  ، چه افاده حصر میمقدر که مبتدا است یا خري و اول احسن است» یومها«
 ، یعنی ریخنت خون.»سفْک«

، که در ساعتهای اوست ریخنت خونها. شنبه است روز آن ، پس سهخواهد حجامت را ید: هرکه میفرما می
 »شارح«

 ای آنکه ز اسرار حکَم آگاهی
 شنبه باشد شرط است که روز سه

 

 

 وقت که فصد یا حجامت خواهیهر 
 تا چهره گلرنگ نگردد کاهی

 

 
 واءماً دوی ءرام نْ شَرِبا و 

 

 

 لْیوم یوم اْربِعاءفَنعم ا
 

 اند. ، و از بعضی بنی اسد فتح باء حکایت کردهچهارشنبه»: بکسر باء« اربِعاء و». از رابع«: آشامیدن شُرب

۱٤۷ 



  

۱٤۸ 

 »شارح« ، پس نیک روزی است روز چهارشنبه.فرماید: اگر آشامد مردی در روزی داروئی را می
 گر فکر تو با قضا مشابه باشد

 ر خوری داروئیاز بهر عالج گ
 

 

 هر روز کنی آنچه ترا به باشد
 باید که بروز چهارشنبه باشد

 

 
حاج قَضاء یسمالْخ موی یفو 

 

 

 فیه اله یأذَنُ بِالدُّعاءـفَ
 

به فتح « ذَنا : جمعها. والحاج، وإىل الشّیء: الفقر إلیه مع محبِته الحاجةُ: گزاردن. وقَضاء شنبه. و : پنجخمیس
 .»دعاو«، و أصلُه دعاءو دعوت اله له و علیه ». از رابع«داشنت گوش فرا»: ذال
 »شارح« دارد به دعا. ، که در او خدا گوش میشنبه است گزاردن حاجتها فرماید: در روز پنج می

 در یوم خمیس با خدا باید بود
 از اهل کرم مهم خود باید ساخت

 

 

 س جدا باید بودوز حیله و تلبی
 پیوسته باخالص و دعا باید بود

 

 
و وِیجعاتِ تَزمی الْجفو سرع 

 

 

 النِّساء عم جالالر لَذّاتو 
 

: طعام عرس: زن دادن. و تَزوِیج، و وجه تسمیه اجتماع مردم درو. و آدینه»: به سکون میم و ضم او« جمعة
از غري لفظ » امرأة«: جمع نساء : مرد. ورجلو ». از رابع«ان رو که مالیم است : ادارک مالیم ازلَذَّةعروس. و 

 او.
 »شارح«ها است زن دادن و طعام عروس و لذتهای مردان با زنان.  فرماید: در آدینه می

 ای آنکه ترا نام نکو مطلوبست
 آدینه برای کدخائی نیک است

 

 

 پیش تو خالف شرع و دین معیوبست
 زن درو پر خوبستجمعیت مرد و 

 

 
ّا هلَمعی لَم مذَا الْعه و 

 

 

نْبِیاءْا یصو وا نَبِی 
 

أ«، مشتق از : پیغمربنَبِییا ، به معنی خرب»نَب ،»ةنَبو بر تقدیر اول یا به معنی فاعل به حکم ، به معنی رفعت»و ،
»الر نَا الْغَفُورنِّي اادِي ابع ىنَبيمیا به معنی مفعول به حکم  ١»ح»بِيرالْخ يملالْع ينانُباء«و جمع او  ٢»نَب«، 

لرسإنّک م النُّباء یا خاتم 
 

 

 بالخريِ کل هدَی السبیل هداک
 

در  و تحقیق معنی عرفی نبی ؛»أنبیاء«، و بر تقدیر ثانی به معنی مفعول و جمع او نیز جمع کنند» انبیاء«و بر 
 :اغبیةُ«فاتحۀ سادسه گذشت. و قال الرصالوبه مقرتناً بوعظ عملإىل الغريِ بما ی التَّقدُّم :« :افعیو قال الر ،

 »، و أرض واصیةٌ أی متّصلةُ النّبات.، إذا وصله بههی مشتقّةٌ من قولهم: وصی الشّیء بکذا یصیه«
 »شارح« غمربی یا وصی پیغمربان.، مگر پیفرماید: این علم نداند آن را می

 این علم نه از وهم و خیال است و حواس
 این علم محققان عاىل قدرست

 

 

 تا فهم کند حکیم از روی قیاس
 زنهار بکوش و قدر ایشان بشناس

 

 فتح
به به شن در فن احکام نجوم مقرر شده که روز شنبه تعلق به زُحل دارد و یکشنبه به آفتاب و دوشنبه به ماه و سه

شنبه و مشرتی و آدینه به زُهره. و مناسبت قمر به سفر و مریخ به حجامت و  مریخ و چهارشنبه و عطارِد و پنج

 .۴٩الحجر:  - ١
 .٣التحریم:  - ٢
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و مشرتی بگزاردن حاجات و دعا و زُهره به تزویج و عرس و جمعیت  یدن داروریخنت خون و عطارِد به آشام
د و آفتاب به بنا ازان فن ظاهر نیست و گوئیا ، لیکن مناسبت زُحل به صیمردان و زنان مسلم آن فن است

الیهود امروا بالیوم الذی امرتم به وهو «گویند:  صید مبنی است برآنچه ابن عباس و مجاهد میه تخصیص شنبه ب
الجمعة یدَ فیه. فإذا یومم علیهم الصبه و حر هفابتالهم ال بتبتِ، فرتکوه و اختاروا السشرعت لهم کان یوم الس ،

، فإذا انقضی السبت ذهبت و ما عادت إّ فی السبتِ المقبل و ذلک بالء بحرِفی ال الحیتان ینظرون إلیها
و وجه تخصیص یکشنبه به بنا در بیت ثانی این قطعه مذکور است و باعث بر تأکید بلیغ در  »ابتالهم اله به.

 بر ایراد علت در بیت ثانی خفای مسطور است. و» بال امرتاء«و » حقّاً«بیت اول به الم و 
إذا أردت أن تعرف أنّ «فرماید:  و شیخ عالءالدّوله در عروه میهيلع. ، منسوب است به ادریس و فن احکام

اب فَفَتَحنَا ابو«، فاقرأ قولَه تعاىل: المطر یحدث به سببِ اّتصاالتِ العلویة الّتی یسمیها المنجمون فتح الباب
و فتح الباب انصراف قمر است از کوکبی و اتصال او به کوکبی که خانۀ او مقابل خانۀ .» ١»السماء بِماء منْهمرٍ

أردت تعرف أنّ علم النجوم علم و إذا «فرماید:  می، مثل انصراف او از زهره به مریخ. پس کوکب اول باشد
، من قوله: من آمن ملسو هيلع هللا ىلصو مرادالنّبی  ٢»فَقَال انِّي سقيم٭ نَظْرةً في النُّجوم  فَنَظَر«األنبیاء فاقرأ قولَه تعالٰى 

، فقد کفر باله الذی ، أنّ من آمن بأنها مستقالت بأنفسها فی تدبريِ العالم غري مسخراتٍ بأمرِالهبالنجوم فقد کفر
و فی اجتماعها کل واحدٍ منها خاصیةً خاصةً به دونَ غیِره خلقها و سخرها و جعلها مدبرات بأمره و أودع فی 

به انفراد امر  »ق«انسانی آن است که و نظري این در نشأت » خاصیةً دونَ ما اختص به کل واحدٍ قبل االجتماع.
ت به ، امر اس، و چون با میم ترکیب یافت، امر است به گفنت، و چون با الم مؤلف شداست به پرهیز کردن

 »شارح« برخاسنت.
 مشنو ز مقلدان که تنجیم بدست
 آری چو نجوم را مؤثر دانی

 

 

 احکام نجوم و زیج و تقویم بدست
 در مذهب اهل فقر و تسلیم بدست

 

ةٌ بها لّها مستق، أحدُهما أن یصدَّق بأنّها فاعلةٌ آلثارِالمنهی عنه فی النّجوم أمران«امام غزاىل در احیا گوید: 
یقولونها عن جهل و هذا العلم کان معجزةً لبعض األنبیاء ثم  ثّانی تصدیق المنجمني فی أحکامهم ألنّهموال

، فاعتقاد کون الکواکبِ أسباباً آلثارٍ تحصل به یز فیه الصواب عن الخطأاندرس فلم یبق إّ ما هو مختلطٌ ال یتم
هال خلقبل ، لیس قادحاً فی الدین ،.هو الحق« 

، بل عسٰى حکام مع أنّ مقدماتُه لیست تستندُ إلٰى برهانألالمنجم القائل با«و شیخ ابوعلی در اواخر شفا گفته: 
، فإنّه إنّما یعول علٰى دالئل جنس واحدٍ عی فیها التجربةَ و ربما حاول قیاساتٍ شعریة أو خطابیة فی إثباتهاأن یدّ

، ولو اءمأنّه ال یضمن اإلحاطةَ به جمیع األحوال الّتی فی الس  ، علٰىتِ و هی الّتی فی السماءمن أسبابِ الکائنا
فلیس إذن لنا  ؛، لم یمکنْه أن یجعلَنا و نفسه نقف علٰى وجودِ جمیعها فی کل وقتٍضمن لنا ذلک و وفی به

 »یعطوننا من مقدماتهم الحکمیة صادقةٌ. ، و إن سلّمنا متربعني أنّ جمیع مااعتماد علٰى أقوالهم
و مؤید این آنکه قرآن زحل و مشرتی در سنۀ احدٰى و ثمانني و خمسمائه به برج میزان که هوائی است واقع شد و 
منجمان حکم کردند که در آن سال معموره ارض از باد خراب شود و انوری که از حکمای آن زمان بود با ایشان 

و مردم از این صورت برتسیدند و بسی عمارات در زیر زمني بساختند و منجمان روز تعیني کردند و اتفاق نمود 

 .١١القمر:  - ١
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مردم در آن روز به زیر زمینها و غارهای کوه رفتند و هیچ باد نیامد و سلطان طغرل بفرمود که چراغی بر سر منار 
 برافروختند و تا شب روشن بود و بزرگی فرمود:

 ادهای سختگفت انوری که از اثر ب
 در روز حکم او نوزیدست هیچ باد

 

 

 بس کوه و برتری ویران شود عمارت و
 الریاح تو دانی و انوری یا مرسل

 

 لیکن در آن روز چنگیزخان در تتار بر قوم خود سروری یافت و بعد از سی سال خروج کرد.
 

 دعا و مناجات با قاضی الحاجات
 والهم نْتا کیلَب کیلَب 

 عالی علَیک معتَمدِیذَا ٱلْم یا
 

 

لْجاهم کلَیداً ایبع محفَار 
الهوم نْتا کُنْت نمطُوبٰى ل 

 

ضیه: أصل قال الشیخ الررحمه ال ، کین لَبیلک إلباب بلا قیممأمورِک ، أی ا ک و امتثالوالتّثنیةُ لخدمت ،
والمعنٰى إلباباً کثرياً متتالیاً فحذف الفعل و أقیم المصدر  ١»ثُم ارجِع الْبصر كَرتَين«ٰى للتّکریر کما فی قوله تعال

إىل الثالثی ده و حذف زوائدُه ورإلیهمقام المصدر ضیفو ا من المفعول الجر حذف حرف ذلک ، ثم کل ،
 الستماع من التّلبیة رعةبالس المجیب به معنی المأمورِ به حتّی یمتثلَهلیفرغ بالمکان و یجوزُ أن یکونَ من لَب ،

، و اول انسب است به : آزاد کننده و مهرت و نگاه دارنده و دوستمولٰىو  »ألب فال یکون محذوف الزوائد.
عمل فی الرقّة المجردة و فی ، و قد تُستَ»من الرابع«تقضی اإلحسانَ  : رقَّةٌالرحمة. وعبید مصراع اول به قرینۀ

: ملْجاو » بالفتح«: مصغّر او. ولجأت إلیه لَجا عبیدو  ؛: بندهعبد».رحم اله فالناً«، نحو اإلحسان المجردِ
وکل کردن و : تاعتماد: جمع او. و معاىل، و : رفعت و شرفمعالة، والموضع أیضاً لَجا و ملْجا و التَجأت إلیه

هر دو » طوباک«و  »طوبٰى لک«، و : از طیبطُوبٰى: مصدر میمی مرادف او. و معتَمدو  ؛تکیه زدن بر چیزی
 انْت موالهبه » أنت موالی«و قیل معناهما أصبت طیباً. و در عدول از  »طیب العیش لک«، به معنی مستعمل

، یا گوئیم ضمري وم در بحر فنا انداخته و از خودغایب شده، زورق هستی موههيلع، اشعار به آنکه حضرت ناظم
 و موافقت کنیم با جمعی که به جواز اضمار قبل الذکر قایلند. عبیدراجع است به 

اکی را که  ، پس رحم کن بندهتو آزاد کننده منی ؛ام برای امتثال امر تو ایستادی بعد از ایستادنی فرماید: ایستاده می
، یا خوش عیش مر کسی را که هستی تو آزاد کننده ؛، بر تُست توکل مناو. ای صاحب بزرگیها به تُست التجای

 »شارح« ، یا نگاه دارنده او.، یا مهرتدوست
 ای نور رخت چراغ هر درویشی
 جز روی تو نیست قبلۀ هر کیشی

 

 

 وی داغ غمت مرهم هر دلریشی
 خویشی کسی بی بخشای بحال بی

 

 
 نادِماً ارِقاً طُوبٰى لمن کانَ

قَمال سةٌ و  ما بِه علـَّ
 تَهِالبم ی ٱلظَّالمال فذا خا 

 

 

لْواهب الللٰى ذِی الْجشْکَو ای 
الهومل هبح نم کْثَرا 
اهلَـب ثُم هٱل هجابا 

 

: گله کردن. و شَکْوو  شَکْوٰىو  شَکایةبیخواب. و » بکسر«و » از رابع«بیخواب بودن » به فتح راء: «ارق
: »به فتح« ظَالمإلیه: إذا اجتمعت معه فی خلوة و  خلَوت : بیماری. و سقْمو سقَم و  علَّة: بزرگی. و جالل

 .۴الملک:  - ١
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، ، به معنی قال لبیک»لَبیک«: مشتق از لَبٰى: جواب گفنت. و اجابة. و : زاری کردن در دعاٱبتهالتاریکی. و 
 به معنی قال بسم اله.» بسمل« چنانچه

خواب که گله کند به حضرت ذوالجالل بالی خود را.  فرماید: خوشی عیش مر کسی را که باشد پشیمان بی می
، در چون به خلوت رود در تاریکینباشد به او هیچ مرض و هیچ بیماری بیشرت از دوستی او مر دوست او را. 

 »شارح« ، پس لبیک گوید او را.جواب گوید او را خدا ،حاىل که زاری کننده باشد در دعا
 خوش وقت کسی که شد پشیمان زگناه
 در خلوت تاریک که حق را خواند

 

 

 بیخوابی و درد اوست از شوق اله
 لبیک بگوش جان او یابد راه

 

 
 سالْت عبدِی و انْت فی کَنَفی
 صوتُک تَشْتاقُه مالئکَتی

 خلْدِ ما تَمنَّاهفی جنَّة ٱلْ
 سلْنی بِال حشْمة وال رهبٍ

 

 

ناهعمقَدْ س ما قُلْت کُلو 
ناهنَ قَدْ غَفَرْٱ کفَذَنْب 
طُوباه ثَم طُوباه طُوباه 
هنَا ٱلی انَّنا فال تَخو 

 

و «، الجانب» و به فتحهما« ،الحفظ» به فتح الکاف و سکون النون: «الکنفو». از ثالث«: خواسنت سؤال
. و »کُنَیف ملی علْماً «تصغريِه جاء الحدیث: ه ، و بو عاء تکون فیه أداةُ الراعی »بکسر الکاف و سکون النون

، : جمع اومالئکَة، و : فرشتهملَکآرزومند شدن. و  اشْتیاق : آواز. وصوت و». از رابع«: شنیدن سماعو  سمع
» مألَک«، »مْک«، و اصل ، همزه برای کثرت استعمال محذوف شده و در جمع باز آمده»ْکم«و اصلش 

: جنَّةو ». از ثانی«: آمرزیدن مغْفرةو  غُفْران، اکنون. و اآلنَ: گناه. و ذَنْب، به معنی رسالت. و »لوکةا«از 
: ترسیدن مخافَةو  خوفو  رهبرم داشنت. و : شحشْمةو ». اسال« سل: جاویدانی. و اصل خلْدبهشت. و 

 عبدِیو ». أجابه اله«و این چهار بیت جواب حق تعالٰى است مر مبتهل مذکور را و مربوط است به ». از رابع«
خطاب محذوف شده بر سبیل قیاس. و ضمري ، تاء »تَتَمنّاه«در اصل  تَمنّاهمنادٰى و حرف ندا محذوف. و 

مرتبۀ ماراجع به  طُوباه شعار بعلوای که تمنی او چیزی را سبب خوش حاىل آن چیزی  سائل به مرتبه، و مرادِ ا
 است.

 -آواز تو، و تو در دایره حمایت منی و هر چه گفتی به حقیقت شنیدیم آن را. ، ای بنده منفرماید: خواستی می

، بهشت جاودانی استبه حقیقت آمرزیدیم آن را. در ، اکنون پس گناه تو ؛شوند آن را فرشتگاه من آرزومند می
، پس خوشی حال آن چیز. ، خوشی حال آن چیزکنی خوشی حال آن چیز که تو آرزو می ؛آن را کنی آنچه آرزو می

 »شارح« نهایت است. ، به درستی که من خداام و رحمت من بیبیم و مرتس شرم داشنت و بی بخواه از من بی
 خالص و ادبای بنده زروی صدق و ا

 جرم و گنه تو سر بسر بخشیدیم
 

 

 دریاب بهشت و باش با عیش و طرب
 زنهار مرتس و هرچه خواهی بطلب

 

 نکته
سر اشتیاق مذکور آن است که نشأت مالیکه مجبول بر استغنا و عصمت است و از نیاز و مالمتی که الزم نشأت 

دانند و هر  مالیکه معنی اسم و دود را نمی«رمود: ، فملسو هيلع هللا ىلصبهره افتاده. حضرت مصطفٰى  جامعۀ انسانیه است بی
اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها «گفتند:  و عجب واقعه بر سبیل اعرتاض می »کس مشتاق است به آنچه ندارد.

و سفْک مذکور  و حال آنکه باعث بر خلق انسان افساد ١»ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ
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، لذهب اله بکم و لَجاء بقوم یذْنبون ، لو لم تُذْنبواوالذی نفسی بیِده«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصبود. و حضرت مصطفٰى 
 »فیستغفرون اله فیغفر لهم.

 

 صلّی اله علیه و سلّم مرثیۀ حضرت خاتم
هفْند و ٱلنَّبِی نيدِ تَکْفعب نما 

ولسنا رزِىنَرٰى ر ینا فَلَنف هٱل 
 

 

 بِاثْوابِه آسٰى علٰى هالکٍ ثَوٰى
 بِذاک عدِیال ما حیِینا من ٱلردٰى

 

»: به قصر« اسٰى: جامه و ثَوب: بگور نهادن. و دفْن: و تَکْفني: پس. و بعد برای انکار. و همزه استفهام
 رزَأت ، و: مصیبت رسانیدنرزْءبالمکان: اقام به. و  وٰىثَ : هالک شده. و هالکو ». از رابع«ني شدن گغم

: رسولبر تقدیر اول به صیغۀ مجهول و بر تقدیر ثانی به صیغۀ معروف. و  رزِئنا، و الرجل: أصبت منه خیراً
اله احیاه قدرِ. و الذی یعادِلُک فی الوزن وال :العدیل، و تحقیق او در فاتحۀ سادسه گذشت. وپیغمرب فرستاده

 یِیبالکسر«فح « یووح .أکثر دٰى ، واإلدغامدٰىو  ؛الهالکالرالر نیِینامتعلق به  مو »نجاة«به تضمني  ح ،
 الشریف هقال المحققظ «، فی حواشی الکشَاف: ، قدِّس سرالحمعناه الحقیقی وی فعل دَ بلفظقصالتّضمني أن ی

معه معنٰى فعل ه و یدلیناسب من متعلقات األخر آخر کعلیه بذکرِ شیءفإنّک ال  ؛: أحمد إلیک فالناً، کقول
، کأنّک قلت: انهِی حمدَه إلیک. و ، أعنی کلمة إلٰىحظت فیه مع الحمد معنی اإلنهاء و دلّلت علیه بذکرِ صلته

نیمجموع المعنَی إعطاء مقص، فالففائدةُ التّضمني معاً قصداً و تبعاً.عالن ودان هم اختلفوا إنّهم ثمفذهب بعض ،
إلٰى أنّ اللّفظَ مستعمل فی معناه الحقیقی فقط والمعنی اآلخر مراد بلفظ محذوفٍ یدل علیه ذکر ما هو من 

ه تعالٰى : ، فتارةً یجعل المذکور أصال فی الکالم والمحذوف قیداً فیه علٰى أنّه حال کما فی قولمتعلقاته
»دَاكُما هلَى مع هواْ الرتُكَبل١»و والمذکور مفعوال المحذوف أصال و تارةً بعکس فیجعلمن المثال کما مر ، ،

ه تعالٰى: أو حاالبِ«، کما فی قولنُونَ بِالْغَيموأی یعرتفونَ به مؤمنني ٢»ي و ذهب آخرون إلٰى أنّ کال المعنَیني ،
، إذ یراد بها معناها األصلی لیتوسل بفهمه إلٰى ما هو المقصود الحقیقی ؛ةه لفظ واحدٍ علٰى طریق الکنایِمراد ب

، واألظهر أن یقال اللّفظُ مستعمل فی معناه األصلی فیکونْ هو فال حاجةَ إلٰى تقدیرٍ إّ لتصورِ المعنٰى و إبرازِه
، ، أو یقدَّر له لفظٌ آخرستعمل فیه ذلک اللّفظُیعیته معنی آخر یناسبه من غريِ أن ، لکن قُصدَ بتبالمقصود إصالةً

 ، بل من قبیل الحقیقة الّتی قصد به معناها الحقیقی معنی آخرفال یکون من بابِ اإلضمارِ و ال من بابِ الکنایِة
 بذاکو در بعضی نسخ بجای  »حاً بال تکلّفٍ.یناسبه و یتبعه فی اإلرادة و حینئذٍ یکونُ معنی التّضمني واض

 عدیال»دْلو ؛»بذلک عدالثْل.»: بالکسر والفتح« العالم 
ای که مقیم باشد در  های او غمگني شوم بر هالک شده فرماید: آیا از پی تکفني پیغمرب و دفن او با جامه می

پس هرگز نخواهیم دید او را  ؛در میان ما، یا خري یافتیم از او خاک؟ مصیبت رسانیده شدیم ما به رسول خدا
 »شارح« ایم و نجات داریم از هالک. ، مادام که زندهمثلی

 اکنون که کشید مصطفٰى سر بکفن
 خريی که من از خلق کریمش دیدم

 

 

 غمگني نشود بمرگ غريش دل من
 تا هست حیات من نخواهم دیدن

 

 حکایت

 .١٨۵البقره:  - ١
 .٣البقره:  - ٢

                                                 



  

۱٥۳ 

دانستند که آن  ، و نمیملسو هيلع هللا ىلص، متوجه شدند به تجهیز نبی اغت یافتند، فراله عنه چون صحابه از بیعت ابوبکر رضی
، مروی است که خواب اله عنها در مسند امام احمد از عایشه رضیحضرت را در وقت غسل برهنه کنند یا نه. و 

ید و بر ایشان غالب شد و سرها به پیش انداخته بودند و از گوشۀ خانه آواز آمد که رسول را در پرياهن غسل کن
، آن حضرت ، پسران اوپس علی آن حضرت را به سینۀ خود باز نهاد و عباس و فَضل و قُثَم قایل آن معلوم نبود

، چنانچه دست به کرد ریختند و علی از بريون پرياهن غسل می گردانیدند و اُسامة بن زَید و شُقْران آب می را می
بأبی «فرمود:  علی مینفر باشد از آن حضرت ظاهر نشد. و رسید و چیزی که طبع از آن مت بشره آن حضرت نمی

پس آن حضرت را به سه جامۀ سفید تکفني کردند و بنیاد نماز شد و اول » ، ما أطیبک حیاً و میتاً!أنت و أمی
و هیچکس  ؛، پس بندگان، پس کودکان، پس زنان، پس انصار، پس مهاجرعلی و عباس و بنوهاشم گزاردند

ام: ما قُبِض  از آن حضرت شنیده«، ابوبکر گفت: دانستند که پیغمرب را کجا دفن کنند کرد. پس نمیامامت نماز ن
پس جامه خواب آن حضرت برداشتند و ابوطَلْحه همانجا لحد بکند و علی و فَضل  »،نبی إّ دفن حیث یقبض

 د.و قُثّم و شُقْران در قرب رفتند و آخر کسی که بريون آمد قُثَم بو
 

 هلها وند نم نصکانَ لَنا کَالْح و 
آه نَری النَّور والْهدٰى رکُنّا بِم و 

 

 

 قعم لَهح الْعدِٰىل نم رِیززٌ حر 
 صباح مساء راح فینا اوِ اغْتَدٰى

 

، و قیل هو مقلوب لنّهرِ، أی قبل وصولک إىل ا، و تقول: دونَ النهر أشدٌ: نقیض فَوقدون: دژ. و حصن
»ل . و»الدُّنوهل: خاندان. واقعزالملجأ. و »: بکسر القاف« المرالحالحصني هذا  ،: الموضع :زٌ یقالرح

رِیزله.و»: بکسر العني« العدٰى. وح ال نظري أٰىاألعدادء و هو جمعرباح: روشنائی. و نُور: المنظر. و المص :
مبنی  صباح مساءدر  صباح: بامداد کردن. و اغْتداء: شبانگاه کردن. و روح و رواحشبانگاه. و  :مساءبامداد. و 

، أصلُه صباحاً فمساء «، و قال الرضی: ، و اینجا برای محافظت وزن معربگاه معرب و گاه مبنی مساء، و است
مساء و کل صباح ظرتُه ساعةً فساعةًفی قولک: انت، کما ، والفاء تؤدی معنی العمومأی کلساعة إذا  ؛، أی کل

التّعقیب فیکون المعنٰى یوماً و یوماً عقیبه بال فصل إلٰى ما ال یتناهٰى فاقتصر علٰى أول مراتب التّکرارفائدةُ الفاء ، ،
 مرآه و در اکثر نسخ بجای  »اء.، أو أصلُه صباحاً بعدَ مسو لبیک ١»ارجِع الْبصر كَرتَين«فی قوله تعالٰى  کما

»یاهوؤیا: خواب دیدن ؛»رأی، و ، یعنی به خواب دیدن او امور غیبی راو ررانسب و الیق است. م 
، در حاىل که مرو را بود ملجأی به غایت فرماید: بود آن حضرت مر ما را مانند دژ ازین سوی اهل خود می

کرد در  دیدم نور و هدایت هر بامداد و هر شبانگاه می دیدیم او می او میبودیم ما به دیدار استوار از اعدا. و 
 »شارح«کرد.  میان ما یا بامداد می

 بود ما را ز رسول حق حمایت می
 از پرتو آفتاب رویش ما را

 

 

 بود وز دیدن او لطف و رعایت می
 بود در خانۀ دل نور هدایت می

 

 حکایت
، روی ملسو هيلع هللا ىلص، در حال دعا کرد که نابینا شود تا بعد از نبی ، بشنیدملسو هيلع هللا ىلصموت نبی عبداله بن زید انصاری چون خرب 

 شد. کسی نبیند و همان لحظه دعای او مستجاب
 

یتْن لَقَدْ غَشـ هتودَ معةٌ با ظُلْم 
 

 

 نَهاراً فَقَدْ زادت علٰى ظُلْمة ٱلدُّجٰى
 

 .۴الملک:  - ١
                                                 



  

۱٥٤ 

، : ظلمتدجیة: افزون شدن. و زِیادة: تاریکی. و لْمةظُاز رابعب. و «: به باالی چیزی درآمدن غَشّیانو  غَشْی
 ».نوراألنوار«بر منوال  ظُلْمة الدُّجٰىو  ؛: جمع اودجٰىو 

، پس به حقیقت افزون شد آن ظلمت بر فرماید: هراینه به حقیقت درآمد بما تاریکی بعد از مردن او در روز می
 »شارح« ظلمت فایق بر جمیع ظلمتها.
 ی بر دل ما نیش آمداز موت نب

 آفاق جهان بچشم ما تاریک است
 

 

 صد تري بال بر جگر ریش آمد
 این روز سیاه از کجا پیش آمد

 

 حکایت
، مدینه تاریک شد هنوز دست از خاک قرب آن حضرت ملسو هيلع هللا ىلصدر روز وفات پیغمرب : «، گویدرضی اله عنه ،اَنَس

 »نیفشانده بودیم که دلها را باز نشناختیم.
ریشا فَیا خالْحو حوانالْج مض نم 

نَتمض دَکعب النّاس رمنَّ اکَا 
 

 

 ویا خیر میتٍ ضمه التُّرب والثُّرٰى
 سفینَةَ موج حني فی الْبحرِ قَدْ سما

 

ن تهیگاه. و ضم جوانح و : دروحشا: استخوان خرد پهلو. و جانحةآوردن. و  : به همضم: اسم تفضیل. و خیر
: تَضمني: کار. و امر، برای تشبیه. و گویا کَانَّ : خاک نمناک. وثَرٰى: خاک. و تُربحشا کنایت از موت. و 

 : بلند شدن.سمو: دریا. و بحر: نورد آب. و موج: کشتی. و سفینَةچیزی در میان چیزی نهادن. و 
، و ای بهرت مرده که به هم آورد آورد استخوانهای خرد پهلو و درون تهیگاه را فرماید: ای بهرت کسی که به هم می

، وقتی که آن گویا کارهای مردم بعد از تو نهاده شد در کشتی افتاده به موج ؛او را خاک خشک و خاک نمناک
 »شارح«باشد. موج در دریا به حقیقت بلند 

 ای اشرف خلق و اکمل جنس بشر
 ی که نهندشد کار کسان نظري چیز

 

 

 روزی که شدی بموت غایب ز نظر
 در کشتی و موج سازدش زیر و زبر

 

 
 رحبِهوضاق فَضاء اْرض عنْهم بِ

بِالم لَتةٌ فَقَدْ نَزیبصم نيملس 
 

 

سفَقْدِ رضٰىولقَدْ م یلذْ قا هال ل 
 الصفا کَصدْع الصفا الشَعب للصدْع فی

 

 مضاء: نایافنت. و فَقْدفراخی. و »: به ضم راء« رحب: زمني. و ارض : جای فراخ. وفَضاء: تنگ آمدن. و ضیق
، و أحدُهما دونَ اإلیمان و هو االعرتاف اإلسالم فی الشرع علٰى ضربین«: گذشنت. و قال الراغب: یضمو 

الدَّم حقَنو به ی معه اباللّسان لصح، حأو لم ی العتقاداه قصد بقوله تعالٰى: صو إی نَّا قُل «لآم ابرعْقَالَتِ ا
والثّانی فوق اإلیمان و هو أن یکونَ مع االعرتافِ اعتقاد بالقلبِ و وفاء  ١»لَّم تُومنُوا ولَكن قُولُوا اسلَمنَا

اذْ قَال لَه ربه «، فی قوله تعالٰى: ملسو هيلع هللا ىلص، کما ذکر عن إبراهیم ربالفعل واستسالم له تعالٰى فی جمیع ما قضٰى و قدَّ
نيالَمالْع برل تلَمسا قَال ملسو کذا قوله تعالٰى  ٢»ا»مالساال هندَ الع نَّ الدِّينةو  ».٣»ایبصغم و اندوه م :

، و هو : الصدع فی الشّیء و إصالحه أیضاًشَّعبال: سنگ سخت. وصفا: شکاف. و صدْعکه به مردم رسد. و 
 ، گویا کسی گفته: هل یمکن إصالحه؟جواب سؤال مقدّر ال شَعب للصدْع فی الصفاالمراد ههنا. و 

 .١۴الحجرات:  - ۱
 .١٣١البقره:  - ٢
 .١٩آل عمران:  - ٣

                                                 



  

۱٥٥ 

که گفته شد به ، آن زمان فرماید: تنگ آمد فضای زمني از مردم با وجود فراخی آن برای نایافنت رسول خدا می
شت. هراینه به حقیقت فرو آمد به مسلمانان مصیبتی همچون شکاف سنگ سخت و هیچ اصالح حقیقت گذ

 »شارح«نیست مر شکاف را دران سنگ. 
 چون کرد نبی بباغ جنّت آهنگ
 این تازه جراحت که نیاید درمان

 

 

 بر اهل وفا روی زمني آمد تنگ
 مانند شکافیست که باشد در سنگ

 

 حکایت
، که در یمن حاکم بود به طریق کشف ، رضی اله عنهذ بن جبلا، معات یافت، وفملسو هيلع هللا ىلص، چون حضرت رسالت

دریافت که آن حضرت به آخرت نقل فرمود. در حال متوجه مدینه شد و در راه عمار بن یاسر را دید که نامۀ 
پس پرسید که  »ترکُتهم کغنم بال راع.«برد. از عمار پرسید که صحابه را چگونه گذاشتی. گفت:  ابوبکر به او می

 »ها و هی أضیق علٰى أهلها من الخاتم.تُترک«دینه را چگونه گذاشتی. گفت: م
 فَلَن یستَقل النّاس تلْک مصیبةً 
 ههِیجی الةلصقْتٍ لو ی کُلفو 

 

 

 ولَن یجبر الْعظْم الَّذِی منْهم وهٰى
 دعابِالل ویدْعو بِاسمه کُلَّما 

 

: هیجان: نماز. و صالة : هنگام. ووقْت: شکافته شدن. و وهی: اندک شمردن. و عظْم: استخوان. استقْالل
، قصد شام کرد و چون پیغمرب وفات یافت بن ریاح حبشی آزاد کرده ابوبکر صدیق بود و بِالل برانگیخنت و

، ترا ای که در دنیا از من منفعت گريی مرا آزاد کرده اگر«بالل گفت: » اینجا باش و مؤذن من شو.«ابوبکر گفت: 
، و متوجه ابوبکر بگریست و او را اجازت داد» ، مرا به خدا رها کن.ای و اگر برای خدا آزاد کرده ؛خدمت کنم

، از جوار ما بريون ای بالل«فرمود:  ، به خواب دید که میملسو هيلع هللا ىلص، ناگاه پیغمرب را شام شد و اندک زمانی آنجا بود
، در آن چند روز فاطمه رضی اله زیارت رسول شد و چون به مدینه رسید پس متوجه »و بر ما جفا کردی. رفتی
، چه زود به او ای جگر گوشۀ رسول خدا«گفت:  ، و بسی زاری کرد و می، به آخرت رحلت فرموده بودعنها

و چون مبالغۀ » بانگ نگویم.بعد از محمد «، گفت: و اهل مدینه التماس کردند که بانگ بگوید »!ملحق شدی
، پس ، وفات یافته بودملسو هيلع هللا ىلص، بانگ بگفت و همۀ مردم بگریستند و این روز مثل آن روز بود که رسول بسیار کردند

: نام. و اسممراجعت به شام کرد و هر سال به زیارت پیغمرب رفتی و در دمشق در سنۀ عشرین وفات یافت. و 
 سازد. ، یعنی تواىل ذکر او هر دم جراحت فراق را تازه میحاىل ل وقْتٍوِفی کُ تمییز. و او در  مصیبةً

 ؛که از ایشان شکافته شد ، و هرگز بسته نشود آن استخوانفرماید: هرگز اندک نشمارند مردم آن را به مصیبت می
 »شارح«کند.  ا می، هرگاه که دعکند به نام او می انگیزد آن را بالل و دعا آنکه در هر وقت نمازی برمی لو حا

 از موت رسول استخوانی که شکست
 گوید هر دم که کسی حدیث او می

 

 

 تا روز قیامت نتوان دیگر بست
 گویا نمکی در دل مجروح منست

 

 
 و یطْلُب اقْوام موارِیث هالکٍ 

 

 

 وفینا مواریث النُّبوة والْهدٰى
 

َ يسخر قَوم من قَوم عسى ان يكُونُوا خيرا منْهم وَ نساء من «اله تعالٰى: ، قال : الرجال دونَ النَّساءالقَوم
ننْها مريخ كُنن يى اساء عة. و ١»نِّسوپیغمربی.نُب : 

 »حشار. «، و در ماست مرياثهای پیغمربی و هدایتجویند قومی چند مرياثهای مرده فرماید: می می
 ما علم و شجاعت و فتوت داریم

 

 با دشمن و با دوست مروت داریم

 .١١الحجرات:  - ١
                                                 



  

 مردم همه سیم و زر بمرياث برند
 

 مائیم که مرياث نبوت داریم
 

 حکایت
 ای قریب به این فرموده: ، مرثیه، علیها التّحیة والسالمحضرت فاطمه نیز

 رتو کُو ماءالس آفاق اغرب 
 ن بعدِ النّبیم کئیبةٌ  واألرض 

 فلیبکه شرق البالدِ و غربها
الطّود هکبه ولیووج األشم 

 یا خاتم الرسل المبارک وجهه
 

 

العصران النّهارِ و أظلم شمس 
أسفاً علیه کثريةُ األحزان 
یمان و کل رضم هکبفلی 
 کالبیتِ واألستارِ واألرکان 
 صلّٰى علیک منزل القرآن

 

 

 بیان شجاعت خود در بدر

 قدر و مدح صحابۀ عاىل
 ضربنا غُواةَ النّاس عنْه تَکَرماً
 ولَما اتانا بِالهدٰى کانَ کُلُّنا
 نَصرنا رسول اله لَما تَدابروا

 

 

الْه َو بِیلدَ السا قَصواا رلَمدٰىو 
و قوالْح نمحالر ةلٰى طاعالتُّقٰىع 

 وثاب الَیه الْمسلمونَ ذَوو الْحجٰى
 

، اند زیاده کرده» ما«، »لم«اول حرف و در اصل  لَمای : گمراه شدن. وغَوایةو  غَیو ». از ثانی«: زدن ضرب
نی اسم ثا ایملَ و ؛، و غالب استعمال او در امر متوقع است و گاهی در غري متوقع هم مستعمل شود»أینما«مثل 

، و مخصوص به : بخشایندهرحمن: فرمان برداری. و طاعة: راه. و سبِیل: استقامة الطریق. و القَصدشرط. و
ثاب : پشت به یکدیگر کردن. و تَدابرو ». از اول«: یاری کردن نُصرةو نَصر : پرهیزکاری. و تُقٰىخداست. و 

، چه محمد ، و مراد اینجا ثانی استواؤ: اجتمعوا و جاالنّاس ثاب، و ذهابِه الرجل یثُوب ثَوباً و ثَوباناً: رجع بعدَ
، و لشکر اسالم در این غزا از اول تا آخر مظفر و منصور سترگوید: این ابیات در شأن غزای بدْ بن اسحق می

، و ملسو هيلع هللا ىلص، جع به رسول، و ضمري را»دفع«به تضمني  ضربنامتعلق به  عنهخرد. و »: به کسر حاء« حجٰىبودند. و 
، قال به معنی فاعل قَصد، و یا اضافۀ مصدر به فاعل یا اضافۀ صفت به موصوف سبِیلبه  قَصداضافۀ 

 :قصدٌ و قاصدٌ «الواحدی اک إلٰى مطلبِک.أ، إذا یقال: طریقد« 
ز ندیده بودند ایشان ، و هنوفرماید: زدیم و دفع کردیم گمراهان مردم را از رسول خدا از روی بزرگی نمودن می

، بود همۀ ما بر فرمان برداری حضرت رحمن و چون آورد او به ما هدایت راراستی راه یا راه راست و هدایت. و 
، و مجتمع شدند و آمدند ، چون به یکدیگر کردند ایشانکردیم رسول خدا رابر مذهب حق و پرهیزکاری. یاری 

 »شارح«به جانب او مسلمانان صاحب خرد. 
 بردیم فرو بخون گمراهان چنگ
 در بدْر که ما تیغ چو خورشید زدیم

 

 

 بودیم بطاعت و هدایت یکرنگ
 شد رایت کفّار نگونسار بجنگ
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 رف الباءـح
 

 هيلعالعني امام حسني،  نصیحت قرة

 من اله العّم
 بدوم نِّی واعظٌ وا نیسحا 
 نِّنتَحدٍ مةَ والیصفَظْ وواح 
بِه کْفُولم زْقنَ الرا نَیبا 

 

 

بدتَاالْم لنَّ الْعاقفَا مفَافْه 
طَبال تَعبِاأدابِ کَی غْذُوکی 
 ی ما تَطْلُبف مالجْبِا کلَیفَع 

 

: عقْلو ». از رابع«: دریافنت فَهم: ادب کردن. و تَأدیب: پند دادن. و موعظَةو عظَة و  وعظهمزه برای ندا. و 
: مهربانی کردن. و تَحنُّن : پدر. ووالدو » از رابع«: نگاه داشنت حفْظ: ادب پذیرفنت. و تَادبخردمند شدن. و 

و فی التصغريِ  »أبناء«، لقولهم فی الجمع »بنَو« ابن و أصل». از رابع«: هالک شدن عطَب پروردن. و غذاء
»بی بذلک »نَیمه، و سلألب. و  لکون کو ». از اول«: پایندان شدن کَفالَة و : روزی.رِزْقبناءلَیاسم فعل ع :

، إّ أنّ اهأسماء األفعال حکمها فی التّعدّی واللّزوم حکم األفعال الّتی هی به معنا«، و قال الرضی: به معنی خذْ
 »، فتعمل بحرفٍ شأنُه إیصال الّزم إىل المفعول.ها فی العمل، لضعف، نحو علیک بهالباء تزاد فی مفعولها کثرياً

جر و نصب و رفع جایز. و بنَی . و در افْهم محذوف مفعول» کالمی«: خوبی کردن و ضدّ تفضیل. و اجمالو 
 مصدری با موصول یا موصوف. تَطْلُب  ما در ما

چه به درستی که خردمند ادب  ؛، پس دریاب سخن مرا، به درستی که من واعظ و مؤدبمفرماید: ای حسني می
، به درستی پرورد ترا به آداب تا هالک نشوی. ای پسرک من پذیر است. و نگاه دار وصیت پدری مهربان که می

 »شارح«پس فراگري راه نیکی کردن در طلب آن.  ؛که روزی مکفول به است و حضرت رزّاق ضامن آن شده
 نظرای نور دو چشم مردم پاک 

 چون رزق تو شد معني از خوان قدر
 

 

 زنهار بگوش دل شنو پند پدر
 از دایره لطف منه پای بدر

 

 
 ال تَجعلَن الْمال کَسبک مفْرداً

ٰلهْا کَفَل ة رِیـب کُل بِرِزْق 
الررٍوتَلَفُّتِ ناظ نم عرسا زْق 

 رارِهاو من السیول الٰى مقَر قَ
 

 

بما تَکْس لَنعفَاج لٰهِکتُقٰى او 
بتَذْه و ةٌ تَجِیءعارِی الْمالو 

بسی نيح نْسانْلَی اباً ابسب 
بوتَص نيکارِ حوْرِ لالطَّیو 

 

: تنها کردن. افْراد ، و اینجا به معنی مفعول. و»از ثانی«: جسنت  روزی کَسب و». از ثالث«: گردانیدن جعل
و ». تراشیدم چوب را«، و قیل بل ذلک من قولهم: بریت العود ، وأصلُه الهمزالخلْق»: به تشدید الیاء « البرِیةو

 :ةُ قال الجوهریألنّ کأنّها منسوبةٌ إىل العارِ،بالتشدیدِالعارِی ،و عار ها عیبطلبیعري ن عارهی م و قیل ، إذا جاء ،
ن یدٍ و ذهبها ملیت عاریة لتحون التّعاورِ ؛إلٰى یدِ ، فسمو قیل مالشّیء القوم ؛بینَهم ، و هو تداول  و ذکر الخطابی

است برای محافظت ، و در این بیت مخفّف »و قد یخفَّف» بالتَشدیدِ«أنّ اللّغةَ الغالبةَ العاریةُ : «الغریبفی 

۱٥۷ 
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: الحبل ببـالسو». از اول«: نگرسنت نَظَرو  تَلَفُّت: شتاب کردن. و ةعسر. و »از ثالث«: رفنت ذَهابوزن. و 
، قال و سمی کل ما یتوصل به إلٰى شیء سبباً ١»فَلْيرتَقُوا في اْسبابِ«، قال اله تعالٰى: الذی یصعدُ به النَّحل

فی مکانه  قَر : رود وسیل : سبب ساخنت. وتَسبِیب و ٢»٭ فَاتْبع سببا سببا وآتَينَاه من كُل شَيء«اله تعالٰى: 
، ألجل أنّ الربد یقتضی السکونَ و الحر ، و هو البرد»بالضم« »القُر«، و أصلُه من قَراراً: إذا ثبت ثُبوتاً جامداً

مفعول تُقٰى حال از مال. و رداً فْمشیب فرو شدن. و : به نتَصوب یقتضی الحرکةَ. و طَیر: مرغ. و وکْر: آشیانه. و
من السیول ، و الَی االنْسان متعلق به او. و اسرع تمییز و عامل اوسبباً ثانی. و  مفعول تَکْسب ، و مااجعلْناول 

 .»تَتَصوب «، و اصل او تَصوب متعلق به وکارِلالو  ؛السیولمعطوف بر  الطَّیرِ، و من تَلَفُّتِمعطوف بر 
کنی. ضامن  ، و پرهیزکاری معبود خود را بگردان آنچه کسب میفرماید: مگردان مال را کسب کرده خود تنها می

شده است معبود روزی کنی. ضامن  آید کسب می ، و مال عاریتی است که میشده است معبود روزی همۀ خلق را
تر است از نگرسنت بینا به انسان آن  سبب رزق شتابندهرود. و  آید و می ، و مال عاریتی است که میاهمۀ خلق ر

ها فرو آیند به  ، آن وقت که برای آشیانه، و از جنس مرغو از رودها به محل جمع شدن آن ؛زمان که سبب سازند
 »شارح«نشیب. 

 ای صاحب فتح و ظفر و فريوزی
 که رویگر سعی کنی و گر نه هرجا 

 

 

 تا چند حرام یا حالل اندوزی
 چون سایه ز دنبال تو آید روزی

 

 
 ابنَی انَّ الذِّکُر فیه مواعظٌ 
اتْلُهو دَکهج هال تابأ کفَاقْر 

ربٍ تَبِ  فَکُّرٍ و تَخـَشُّع و تَقـَ
 واعبدْ الٰهک ذَا الْمعارِج مخلصاً 

 

 

الَّذِی بِع نفَمبتَأّدی هظات 
بنْصیو ناکه بِه قُومی نی مف 
 بتَقَرالْم نْدَهع بقَرنَّ الْما 
بری ما تُضف ثالمْلَی اا تانْصو 

 

از «خواندن  :قراءة: استفهامی. و من: جمع موعظة. و مواعظ. و ٣»وانَّه لَذِكْر لَّكَ ولقَومكَ« : قرآنذِکْر
چه ذهن  ؛، و مراد اینجا قرآن، ثم سمی المکتوب کتاباً و المکتوب فیه کتاباً: فی األصل مصدرالکتابو». ثالث

از پی »: به ضم تا و تشدید واو« تُلُوو ». از ثالث«: کوشیدن جهدشود به فرد کامل. و  از مطلق منصرف می
: اشارت به مکان یا زمان هناک، نشد تا تکرار الزم نیاید. و ه معنی خواندن، ب، و حمل بر تالوة»از اول«رفنت 

لَو نَصبت لَنا نَصب «، و فی الحدیث: »از ثانی«: سرود گفنت به طریق عرب نَصبمتوسط در قُرب و بعد. و 
ربالع« داءالح لهم یشبه نْه. و، و هو غناءم أنّه أرق ّشُّعو  ه کردن.: اندیشتَفَکُّر ، إب: فروتنی کردن. و تَختَقَر :

، و قال : نردبانمعراجو ». از اول«: پرستیدن عبادة: نزد. و عنْد : نزدیک گردانیدن. وتَقْریبنزدیکی جسنت. و 
ب یالّتی یصعدُ فیها الکلم الطَّ، و هی الدّرجات ذو المصاعدِ ذُو الْمعارِج«القاضی البیضاوی فی تفسريِه: 

الحالص وات، أو فی دار ثوابهم، أو یرتقّٰى فیها المؤمنون فی سلوکهموالعملمأو الس المالئکة فإن  ؛، أو مراتب
، و : السکوت واالستماع للحدیثاالنْصاتفی الطّاعة: ترک الریاء و خالصاالو »المالئکةَ یعرجون فیها.

، لیبین : قول فی شیء یشبِه قوال فی شیء آخرالمثَل. و»از ثانی«ه صاحب اساس گوید: نَصت له ینصت آمد
شبِه قولَک: أهملَت وقت اإلمکان فإن هذا القول ی ؛، نحو قولهم: الصیف ضیعت اللّنبأحدهما األخر و یصوره

 .١٠ص:  - ١
 . ٨۵-٨۴الکهف:  - ٢
 .۴۴ الزخرف: - ٣
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، و به مذهب باقی ه مبتدا و الَّذِی خرب اوأی وصف و بین. و من به مذهب سیبوی ١»ضرب اله مثًَ«و  ؛أمرک
، و به مذهب ابوعلی مفعول ، أی مجتهداًبه مذهب سیبویه حال معرفه بجای نکره جهدَکنُحات عکس. و 

 مقدّر.» مجتهداً«مطلق 
ود: زینوا القرآن باصواتکم. و فرم« و فرمود: ».أفضل امتی تالوةُ القرآن«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصو حضرت مصطفٰى 

» الحمدله الّذی جعل فی أمتی مثلَه.«، فرمود: و چون استماع تالوت سالم کرد» لیس منّا من لم یتغن بالقرآن.«
 »ال خري فی عبادة ال فقه فیها و ال فی قراءة ال تدبر فیها.«و مرتضٰى گفت: 

یست آن نیکبخت که به پندهای قرآن ادب ، به درستی که قرآن در او پندها است. پس کفرماید: ای پسرک من می
، و پريوی کن قرآن را در میان جمعی که مراعات آن ، در حاىل که کوشنده باشیپذیرد؟ پس بخوان کتاب خدا را

به درستی که مقرب نزد خدا جوینده قُرب  ؛، به اندیشه و فروتنی و نزدیکی جسنتکنند اینجا و خوب خوانند
 ، و گوش کن به مثلها در مواقفی که زده شوند.حب معارج را در حال اخالصاست. و عبادت کن خدای صا

  ٣»وما يعقلُها اَّ الْعالمونَ  ٭ ٢وتلْكَ اْمثَال نَضرِبها للنَّاس لَعلَّهم يتَفَكَّرونَ«
 »شارح«
 ای دوست مشو ز یاد قرآن غافل
 آن دم که رسد نوبت درست بمثل

 

 

 وان همه دم میان جمعی کاملخ می
 از وجه مناسب نگردی ذاهل

 

 
 ةیشخم ةبِآی تررذا ماو 
 هدْلبِع شاءی نم ذِّبعی نیا م 
 انِّی ابوء بِعثْرتی و خطیىتی

 

 

فتَص  کُبسی کعمدو ففَق الْعذاب 
 ذِّبتَجعلَنِّی فی الَّذِین تُع ال

برهالْم کلَیا ّا لهباً وره 
 

 رورو مراز اول«: گذشنت م .« القوم هم: أی بجماعتهم و خرجهم شیئاً بآیتةُ ، و، لم یدَعوا وراءه:  اآلیمن کتابِ ال
بة. و والعق: العذابو». از ثانی«: پدید کردن صفَةو  وصف: خوف یشوبه تعظیم. و الخشْیةَجماعةُ حروفِ. و

و ». از اول«: ریخته شدن آب سکُوبو  ؛: ریخنت آبسکْب: اشک. و دمعو ». از ثانی«: ایستادن وقُوف
چه  ؛، و حمل بر اقرار نشد: بازگشنتبوء : خالف الجور. والعدْل: خواسنت. ومشیةَ: عقوبت کردن. و تَعذِیب

: گریخنت. و هرب د الیاء. و، ولک أن تُشدِّگناه»: به همزه«خطیىة و : بسر در آمدن. عثْرةنیست. و  هرباً  مالیم
لباینجا به معنی ما. و  هرهم  مصدر میمی. و واو و کعمحاىل. و د کُبسکْبیللمفعول از س مبنی یا مبنی ،

نون تأکید خفیفه و ثانی  علَنِّیالتَج محذوف. و نون اول در » قُل«بیت ثانی و ثالث مقول للفاعل از سکوب. و 
 له. تمییز یا مفعول هرباً و». تُعذِّبهم«به تقدیر تُعذِّب نون وقایه. 

، و بگو: ، پس بایست و حال آنکه اشک تو ریخته شودفرماید: چون گذری به آیتی مخوف که وصف کند را می
مرا در میان جمعی که عذاب خواهی کرد  ردان، مگخواهی به عدل خود کنی هر که را می ای کسی که عذاب می

، و نیست گریخنت مگر به گردم با بسر درآمدن خود و گناه خود از روی گریخنت ایشان را. به درستی که من بازمی
 »شارح« جانب تو.

 

 .٢۴ابراهیم:  - ١
 .٢١الحشر:  - ٢
 .۴٣العنکبوت:  - ٣

                                                 



  

 گاهی که رسد درس بآیات عذاب
 اقرار کنی بجرم و گمراهی خویش

 

 

 ها روان سازی آب ه باید که زدید
 فضل خود ببخشد توابباشد که ب

 

 
 و اذا مررت بِآیة فی ذِکْرِها
 فَاسال اٰلهک بِاْنابة مخلصاً 
 واجهدْ لَعلَّک انْ تَحل بِارضها
 هقْتول طاعانْق َ ًشایع تَنالو 

 

 

جِبعالْم یمالنَّعیلَةُ وسالْو فصو 
 ال من یتَقَرب دار الْخلُودِ سؤ

برال تَخ نساکم حور تَنالو 
لَبسال ی ةکَرام لْکم تَنالو 

 

 »سلوا لی الوسیلةَ.«، با صحابه گفت: ملسو هيلع هللا ىلص، و مروی است که حضرت مصطفٰى : ما یتقرب به إىل الغَیرالوسیلَة
، أرجو أن أکونَ إّ رجل واحدٌ  ، ال ینالُهارجة فی الجنّةأعلٰى د«فرمود: »، و ما الوسیلةُ؟یا رسول اله«گفتند: 

و  إلَی اله تعالٰى: الرجوع إلیه بالتّوبة  االنابةُ  : خوش آمدن. واعجابو این معنی الصق است به مقام. و » أناهو.
الراحة. »: بالفتح«وح الر و». از اول«: جاودانه بودن خلُود، و مؤنث سماعی. و : سرایدارإخالص العمل. و 

ضبطُ الشّیء المتصرفِ فیه »: بالضم« الملْک. و»از رابع«: ویران شدن خراب: آرامیدن. و سکْنٰىو  سکُونو 
از «: ربودن سلْب. و الکَرامة، واالسم : به معنیاالکْرامو التَّکْرِیمو »از ثانی«، والملْک کالجنس له بالحکم

 لَعلَّک انْ مرفوع باشد بر وفق سایر قوافی. و اگر گوئی ظاهر درالمعجب ل مبنی للمفعول تا فعوصف و ». اول
 لنْ است فحذتَحنْ، چه امثل ، گوئیم غرض مبالغه باشدبا فعل به تأویل مصدر است ا ،»یا ملتزم »زیدٌ عدل ،

إما «، چنانچه شیخ رضی در شرح ک حلولُک ثابت ، أو لعلَّ ، أو لعلَّک ذات حلول، أی لعل حاَّلکتقدیر شویم
ما «، در حاشیۀ آن شرح فرموده: یا گوئیم حضرت سید شریف قدس سره ؛از عبارت کافیه التزام نموده» أن تدل

 نتقدیرِ أحدِ المضافَی نأو حذف اذکره م ،علٰى ما حکموا به م المصدرِلخربِ مبنی أنْ الفعل مع أن فی تأویل ن، 
إذ لیس فی معنَی المصدرِ  ؛، لکن النّظر إلَی المعنٰى یغنی عنه، الحتیج إلٰى ما ذکرهولو وضع هناک المصدر بدله

 و بنابراین حاجت به هیچ تأویل نیست.  »حقیقةٌ.
وصف شده وسیله که بلندتر درجات بهشت است و نعیم خوش  نفرماید: چون گذری به آیتی که در ذکر آ می

بخواه از معبود خود به توبه و بازگشنت در حال اخالص خانۀ جاوید را خواسنت جوینده قرب. و ، پس آینده
، و بیابی عیشی که شوند ، شاید که تو نزول کنی به زمني آن خانه و بیابی راحت مسکنی چند که ویران نمیبکوش

 »شارح« و.، و بیابی ملکِ کرامتی که ربوده نشود از تهیچ انقطاع نیست مر وقت آن را
 در وقت تالوت چو بهشت آید پیش
 روزی که بآن سرای معمور رسی

 

 

 آن را زخدای خود بخواه ای درویش
 عیشی بکنی بیش ز اندیشه خویش

 

 
 حبِصال تممذا ها واکه بادِر 
 لَه ضغْما ءیبِس تممذا ها و 

 

 

بِ االالْغَو فوذْخبتَغْل و تَجِیء 
و نَّبتَجالَّذِی ی رمْنَّبِ اتَج 

 

: آهنگ کردن همةو  همو ». من الرابع«: میل النّفس إلَی الشّهوة الهوٰى: پیش دستی کردن. وبِدارو  مبادرة
، و : بدیسیىةو أصل  ،: بدیسیىةو ی سغَلْباً غَلَبةً و غَلَباً از ثانی. و  غَلَبه: ضدُّ الفساد. و الصالحو». از اول«

: اإلغْماضو». إنّ السیئةَ ما یسوء صاحبه«، و فی التفسري الکبري: ، قلبت الواو یاء و ادغمت»سیوِىة«سیئىة أصل 
علٰى جفن جفن أصلُه من  ، وإطباق»نُّب و هو الخفاء. و ،»الغُموضعمل«صفت صالح یکسو شدن. و ه : بتَج «

 : درآمدن اندیشه بدل.خطُورمحذوف. و   »الخواطر«صفت  الغَوالبمفعول له بادِر و وفخو  محذوف.

۱٦۰ 



  

۱٦۱ 

، از ترس خواطر غلبه کننده که ، چون آهنگ به عملی صالحرماید: پیش دستی کن هوٰى و هوس خود راف می
ی از کاری که ، پلک چشم بر هم نه برای آن و دوری جوشوند. و چون آهنگ کنی به بدی آیند و غالب می می

 »شارح« ن.آدوری جسته شود از 
 چون نیت خري در دلت یابد راه

 ن و بگوااز نیت شر روی بگرد
 

 

 بشتاب که شیطان نزند ره ناگاه
 ال حول وال قوةَ إّ باله

 

 
 لَه کُنو دِیقلصل کناحج ضفاخو 
هجِوار تتَطَعا اسم کْرِما فیالضو 

اجوتَهیذا آخا نم دِیقَکص لع 
 

 

دَّبتَحی الدِهولٰى ابٍ عکَا 
بتَنَسارِثاً یو دَّکعتّٰى یح 
رِبضی ونَککانَ دو خاءْظَ افح 

 

 ، مستعار منتلیني الجانب» خفض الجناح«والمراد من  ؛: بال مرغجناحو  ؛»ثانی زا«: ضدُّ الرفع الخفْض
: استطاعة: مهمان. و ضیفمهربانی کردن. و  تَحدُّب : فرزند. وولَد، إذا أراد أن ینحطّ. و خفض الطّائرِ جناحة

و ». از سادس«: مرياث یافنت وِراثَةو ». از اول«: شمردن عدّ همسایه بودن. و»: به کسر«ار: وتوانسنت. و جِ
به صیغۀ  »یضرب «، و در بعضی نسخ ضرِبیمفعول  محذوف» األعداء«: دعوب خویشی کردن. و تَنَسب

 حاىل باشد. کانَ  ، پس واو ومجهول
فرماید: نیازمندی کن برای دوست و باش مرو را چون پدری که مهربانی کند بر فرزندان خود. و مهمان را  می

وی خویشی کند. و گردان دوست ای که دع ، تا شمارد ترا مرياث برنده، مادام که توانی همسایۀ او بودنگرامی دار
 »شارح« ی را و باشد که پیش تو زند دشمنان ترا.در، نگاه دارد براخود آن کس را که چون برادری کنی با او

 ای آنکه باخالق نکو داری جهد
 مهمان که رسد بچشم خود بنشانش

 

 

 باید که بکام دوست باشی چون شهد
 یاری بکسی کن که نگه دارد عهد

 

 
اطْلُبوهفاءش رِیضالْم طَلَب مه 

 واحفَظْ صدِیقَک فی الْمواطن کلِّها
 

 

 کَذُوب فَلَیس ممن یصحبودع الْ
کْذِبالَّذِی ال ی ءربالْم کلَیعو 

 

من مشاهدِ  : المشهدُ الموطنو». از ثانی«: دروغ گفنت کذْب من الثانی. و» بالمدّ«: خسته. و شَفاء مرِیض
 .١»لَقَدْ نَصركُم اله في مواطن كَثيرة«، قال اله تعالٰى: الحرب

، که نیست او از جمعی که گو را و بگذار دروغ ،فرماید: بجو دوستان را مثل جسنت خسته شفای خود را می
  »شارح« که دروغ نگوید: ، و فراگري مردی رادار دوست خود را در مواطن همه نگاهصحبت داشته شوند. و 

 خواهی که شود شکست دشمن حاصل
 چون هست مدار کار عالم بر صدق

 

 

 باید که ز دوستان نگردی غافل
 از حق بطلب صدیق صادق ای دل

 

 
 هجِوارو هبقُرو الْکَذُوب اقْلو 
 هساننٰى بِلالْم قما فَو یکطعی 

 

 

نم لَطِّخم نَّ الْکَذُوبا بحصی 
لَبالثَّع وغرکَما ی نْکع وغریو 

 

: المیل علٰى سبیل وغالر: زبان. و لسان : دادن. واعطاء: آلوده کردن. و تَلطیخ: نزدیک شدن. و قُرب
 : روباه.ثَعلَباالحتیال. و 

 .٢۵التوبة:  - ١
                                                 



  

و آلوده سازنده است کسی را که گ ، به درستی که دروغگو را و قرب و مجاورت او را دار دروغ فرماید: دشمن می
، شود به حیله از تو دهد ترا آنچه باالی آرزوها است به زبان خود و منحرف می دارد با او. می صحبت می

 »شارح« شود به حیله روباه. چنانچه منحرف می
 کذّاب که دشمنیش واجب باشد
 پیوسته کند چرب زبانی چون شمع

 

 

 هم صحبتیش عار مصاحب باشد
 ا چو صبح کاذب باشدلیکن بضی

 

 
منَّهفَا اللِّئام لَقذَوِی الْم ذَرالحو 
 وا بِهعما طَم ءرالْم لوونَ حعسی 

 نَصحتُک انْ قَبِلْت نَصیحتی دْولَقَ
 

 

 بطحی نمم کلَیباتِ عی النّائف 
 واذا نَبا دهر جفَوا وتَغَیبوا

حالنَّصو  بوهیو باعما ی صخرا 
 

: المصیبة. و النّائبة: الدَّدنی األصل الشَّحیح النّفس. واللَّئیم: چابلوسی کردن. وملَقو از رابع. «: ترسیدن حذَر
: پريامون. و حولو ». از ثانی«م گرد کردن و هیزم دادن و سخن چینی کردن یز: هیزم بر آتش نهادن و هحطْب

شهوةًعالطَّم إلَی الشّیء النّفس ا و ». از رابع«له  : نزوعدنَبتجافٰى و تباع :منزلُه: إذا لم  نَبا ، والشّیء به فالن
از «: پذیرفنت قَبول ، از ثالث. وصیحة، واالسم النّنصحاً و نصاحةً نَصحتُک : غایب شدن. و تَغَیبیوافقه. و 

، یباع ماأرخص معطوف بر یوهب : بخشیدن. و هبة و وهب: فروخنت. و یعب: ارزان بودن. و رخص و». رابع
 .ارخص، بقرینۀ یباعنه 
چه بدرستی که ایشان در مصیبتها که واقع شود بر تو از جمعی  ؛فرماید: بهیز از صاحبان چابلوسی فرومایه می

، جفا ، و چون پشت کند روزگارام که طمع داشته باشند به او، مادباشند که هیمه بر آتش فتنه نهند. دوند گرد مرد
تر  ، و نصیحت ارزانکنی نصیحت مرا ، اگر قبولمن هراینه به حقیقت نصیحت کردم تراکنند و غایب شوند. و 

 »شارح« چیزی است که فروخته شود و بخشیده شود.
 از مردم چابلوس ای دل بگریز
 گردند بگرد در وقت طمع

 

 

 نند آتش حادثه تیزکني قوم ک
 چون دهر جفا کند نمایند ستیز

 

 

 هيلع نصیحت امام حسني

 کرام  اوالد خود و بر شهادت و تنبیه او
 

ح لْدَةی بف ذا کُنْتا نیس 
 وال تَفْخرنْ فیهِم بِالنُّهٰى
 ولَو عمل ابن ابِی طالبٍ 

 ما تاماع نَّهلٰکـو ٰلهْا ر 
 

 

 فَعاشر بِآدابِها غَرِیباً
 ل بِالْبابِهاـکُل قَبِیـفَ

 بهذِی اْمورِ کَاسبابِها
 احرق فیهِم بِانْیابِهاـفَ

 

، و وجه تسمیه نَهی او از : جمع اونُهٰىو  ،خرد»: به ضم نون« نُهیة : زندگانی کردن. ومعاَشَرة : شهر. وبلْدَة
: لَو. والرجل فهو لبیب لَب، و : العقل الخالص من الشّوائباللُّباز سه تا چهل. و  : گروه مردمقَبِیلقبایح. و 

: امر: برگزیدن. و اعتیامبرای اشاره به مؤنث. و »: بیاء« هذِیو ». از رابع«دن ر: کارکلمعبرای تمنّی. و 

۱٦۲ 



  

، إذا تغیظ فحک أضراسه حرِق علیک األضراس ، و فالنٌ ی نابه: أی سحقَه حتٰى سمع له صوتحرق فرمان. و 
فی نابِه. وبعضها ببعض عن الغیظ المنبعث حقالس یش. و ن: دندان ناب ، و أحرق به أنیاب ذاک: أی أحدث

، گویا مخاطب و تأنیث او به اعتبار جماعت. و دو بیت اخري جواب سؤال مقدرقَبِیل راجع به  الْبابِهاضمري 
 گوئی عمل نکردی؟ تو چرا به آنچه می گوید: می
، پس زندگانی کن به آداب آن شهر. و فخر مکن در میان ، چون باشی در شهری غریبفرماید: ای حسني می

، بر وجهی که طالب به این امرها کاج عمل کردی پسر ابی، که هر گروهی باشند بخردهای خود. و ردهاخایشان ب
دریشان در  ، پس احداث کرد برهم سودناو برگزید فرمان خدا راکن مطابق و مشابه اسباب آن بودی! ولی

 »شارح«دندانهای نیش ایشان. 
 خواهی که شوی زعمر خود برخوردار

 بودم ای کاج که من نیز چنني می
 

 

 پیوسته بجو رضای مردم زنهار
 لیکن برضای حق دلم یافت قرار

 

 
 عذِیرک من ثقَة بِالَّذِی

نحرزارِها فَال تَمو 
تَرِیحتَس کَی سمالْغَدَ بِاال سق 

 

 

 ینیلُک دنْیاک من طابِها
 وال تَضجرنَّ وصابِها
 فَال تَبتَغی سعی رغّابِها

 

الطِّیب : الطّاب: عطا دادن. وانالَةإلیه و اعتمدت علیه. و  : سکنت ثقَةً: عذرخواه. و وثقْت به اثق عذِیر
: غَدْ : درد. ووصبو ». از رابع«: تنگدل شدن ضجر : بارگران. ووِزْرو ». از رابع«شاد شدن  :مرحوالطَّیب. و 

 »فی«، و اول مستعمل به : میل به چیزی یا از چیزیرغْبة: جسنت. و ابتغاء : دی. وامس ، و اصل او غدو. وفردا
معنٰى من فالن من أجل «، و قال الرضی: مقدر به معنی بیار» هلُم«فعول به م عذِیرک و ». عن«و ثانی به 

. و اضافت دنیا به مخاطب برای اشعار به »، أی أنت ذو عذرٍ فیما تعاملُه به من المکروهاإلساءة إلیه و إیذائه
مفعول سعی . و دنْیابه  و اخوات ثالثۀ او راجع طالبها آنکه حضرت ناظم را عالقه به دنیا نبوده. و ضمایر

، ی، یا منْس، أی ال تبتغی الدنیا، و مفعول به او مقدربه توحید معنی ابتغا و سعی بر سبیل مجاز التَبتَغیمطلق 
 .التَبتَغیمفعول به  سعی، یا گوئیم أی ال یتحقّق منک إّ االبتغاء

دهد ترا دنیای تو از خوش آن. پس شاد مشو برای  که می فرماید: بیار عذرخواه خود از اعتماد تو به آن کس می
، پس نجوئی دنیا را مثل بر آسائی، تا کن فردا را به دی بارهای گران دنیا و تنگدل مشو برای رنجهای او. قیاس

 »شارح« جسنت راغبان او.
 ای دوست مشو شاد که عیشی کردی
 تا چند خوری غصه که فردا چه خورم

 

 

 هان گر مردیغم نیز مخور بهر ج
 انگار که فردا شد و آن خوردی

 

 
 کَانِّی بِنَفْسی واعقابِها
نَّا اللُّحٰى بِالدِّماءم بضفَتُخ 
 یانالْع أیر کی لَمراها وا 
دنْ تُرا نم تأباک بصائم 

 

 

 رابِهاـالء و محـالکَربـوبِ
 خضاب الْعروس بِاثْوابِها

 تیت مفْتاح ابوابِهاو او
 فَاعدِد لَها قَبل منتابِها

 

الرجل: ولَدُه و ولَدُ ولَدِه.  عقباآلنَ مع نفسی کائنةٌ علَی األحوال التی یأتی بعدَ هذا. و  : أی کأنّیکَانِّی بِنَفْسی
: محرابموده و مقتل امام حسني بوده. و با بال در آنجا رو ن  حدْ : موضعی نزدیک کوفه که کَرب بیکَربالء و

۱٦۳ 



  

۱٦٤ 

: خضابو  »وجه تسمیۀ محراب آنست که موضع محاربۀ شیطان و هواست.«، و امام راغب گوید: محل حرب
، یقال: رجل عروس : نعت یستَوی فیه الرجل والمرأةُالعروس: جمع او. ولُحٰى، و : ریشلحیةرنگ کردن. و 

الم برای کثرت استعمال افتاده.  ،»لم یکن«در اصل  لَم یک امرأةٌ عروس فی نساء عرائس. و  فی رجال عرس و
: إَباء : وباب: کلید. و مفْتاح : دادن و آوردن. وایتاء: إذا رأیتَه بعینک. و عیاناً: دیدن. و عاینْت الشّیء رأیو 

، و هو فالنٌ القوم: أی أتاهم مرةً بعد أخرٰى انْتاب سازی کردن. و : کاراعداد : بازگردانیدن. وردسرباز زدن. و 
که مؤنث سماعی است. و مصراع نَفْس راجع به  اعقابِها: اسم زمان. و ضمري منْتابو  ؛»النَّوبة«افتعال من 

، و مصراع رابع افتثالث موافق احادیث و اخبار که در فاتحۀ سابعه پرتو شعور بران تافت و به تفصیل رقم بیان ی
به این سعادت. و أراها  دال بر عدم مباالت حضرت ناظم به شهادت و مشعر به مفاخرت و مباهات او از فوز

، و ، أی لم تکن تلک الرؤیةرأی العیان لَم یکو اول مناسب  ،از إراءة »به ضم«، با از رؤیة» به فتح همزه«
ثانی مالیم و یتوتتاء« ا ب  و». به ضمصائو بیت ثالث و رابع اشارت به آنکه حضرت  محذوف.» هی«خرب م

، در وقت توجه شام به کربال رسید و در پای نخلی فرو آمد و او را خواب بربود و ناگاه برجست و هيلع مرتضٰى
 رأیت رجاال بیض الوجوه قد نزلوا من السماء فی أیدیهم أعالم بیض و هم متقلّدون«با ابن عباس گفت: 

، و قد ضربت بسعفها األرض و رأیت نهراً ، ثم رأیت هذه النّخیل، فخطّوا حول هذا األرض خطّةًبسیوفٍ لهم
، ثم إنّی رأیت ، و رأیت ابنی الحسني و قد غرق فی ذلک الدّم و هو یستغیث وال یغاثم العبیطیجزی بالدّ

جال البیض الوجوه الذین نزلوا من السنادون و یقولون: صرباً أولئک الرو هم ی ماءسولالر فإنّکم ، صرباًآل ،
، اله. ثم تقدّموا إىل فعزونی و قالوا: أبشر، أبا عبدِةٌ إلیکقتُقتَلون علٰى أیدی شرارِ النّاس و هذه الجنّةُ مشتا

  ».١»ب الْعالَمنييوم يقُوم النَّاس لر«، فقد أقراله عینَک بابنک الحسني غداً أباالحسن
فرماید: گویا من با خود و اوالد و اوالد اوالدم و در کربال و محل حرب کربالام. پس رنگ کرده شود از ما  می

، و داده این واقعه را و نیست این دیدن به چشم سرهای او. دیدم  ، رنگ کردن عروس به جامهریشها به خونها
، پس کارسازی تی چند است که سرباز زنند ترا از آنکه بازگردانیده شوندواقعه مصیبشدم کلید درهای آن. این 

 »شارح« کن برای آن مصیبتها پیش از زمان آمدن آن.
 ای خورده زکاسۀ محبت باده
 شد کشف مرا که کشته خواهیم شدن

 

 

 با مشرب توحید ز مادر زاده
 باید که برای آن شوی آماده

 

 
 حکایت

، عبداله و عثمان و جعفر و امام حسني بود و پنج برادرش در کربال شهید شدند، که هيلعاعقاب حضرت مرتضٰى 
، و ، و اول پانزده سال داشت و دوم یک سال و نیم، علی اکرب و عبداله، و دو پسرشمحمد اصغر و عباس

آن روز از هشام بن کلبی از عمر بن ابی مقدام روایت کند که در ، و او ده سال داشت. و ، پسر امام حسنقاسم
 آسمان آواز آمد: 

 أیها القاتلون جهال حسینا
 کل أهل السماء یدعو علیکم
 دقد لُعنْتُم علٰى لسان ابن داو

 

 

 أبشروا بالعذابِ والتّنکیل 
 و قَتیل لرسو م نبی نم 
 و موسٰى و صاحبِ اإلنجیل 

 

 

 .۶المطفّفني:  - ۱
                                                 



  

۱٦٥ 

 سقَی اله قائمنا صاحب 
 ثّارِ لی یا حسینهو الْمدْرِک ال

 لکُل دم الْف الْفٍ وما
 مالالض نْفَعک ال ینالهني 

 

 

 القیامة والنّاس فی دابِها
 بل لَک فَاصبِر تْعابِها
 یقَصر فی قَتْل احزابِها
ول بِعـذْرٍ واعتـابها  قـَ

 

و قدر مر هيلع  ، و هوالمهدی الموعود أی القائم بأمرِ الدین منّا قائمنا، و مراد اینجا رحمت. و : آب دادنسقْی
ويوم تَقُوم « : عبارةٌ عن القیام المذکورِ فی قوله تعالٰى:القیامة: همراه. و صاحبذکره فی الفاتحة السابعة. و 

بر مهدی به اعتبار آنکه  صاحب القیامة و اطالق ؛٢»لَمنييوم يقُوم النَّاس لرب الْعا«و قوله تعالٰى:  ١»الساعةُ
بعد از انقضای خالفت او قیام ساعت خواهد بود، و بعضی گویند هر امری از امور شرعیه ظاهری دارد که 
خواص و عوام به آن مأمورند و باطنی دارد که مخصوص خواص است و در وقت ظهور مهدی ابراز بواطن و 

، و داب فالنٌ فی علمه دأباً: أی جدَّ و : کار و خویدأبباشد. و ٣ »يوم تُبلَى السرائر«پس ، اظهار حقایق شود
 براکو  .»من الثالث«تَعدزَمانَه. و: اللُّحوقاال أدرکت شتحتٰى أدرکتُه و ع الثّار، یقال: مشیت: الدَّم و طلب ،

به «جمع تعب به معنی رنج و » به فتح: «اتْعابو ». از ثانی«عن الجزع حبس النفَّس  :الصبرأصلُه الهمز. و
، برای : اینجاهنالک: گروه. و حزبو ». از اول«: کشنت قَتْل: سستی کردن. و تَقْصريرنجانیدن. و » کسر

: عذْر: ستم کردن. و ظُلْم و». از ثالث«: سود کردن نّفْع . و٤»هنَالكَ ابتُلي الْمومنُونَ«، مثل: اشارت بزمان
 : خشنود کردن.اعتاببهانه. و 

مردم در کار خود یا در تعب آن مصائب  ، و حال آنکه، همراه قیامتفرماید: رحمت کناد خدا قائم ما را می
، پس صرب کن برای رنجهای آن مصائب. برای ، بلکه مر ترا، ای حسنيست مراا باشند. او در یابنده طلب خون

زمان سود ندهد آن ظالمان را ، و تقصري نکند در کشنت گروههای آن مصائب. آن ی است هزار هزار خونهر خون
 »شارح«گفتار بعذر و خشنود کردن آن. 

 آن دم که شود ظهور مهدی واقع
 چون خون من از اهل ضاللت طلبد

 

 

 مهرم شود از برج والیت طالع
 هر عذر که گویند نباشد نافع

 

  
 حکایت

ست و ستّني هجری مختار بن ابی عبیده ثقفی در کوفه به مشورت امام محمد بن حنفیه خروج کرد و در سنۀ 
، ، و شمر بن ذی الجوشن و عمر بن سعد و حفْص»خلیفۀ مهدی«خواندند و او را  می» مهدی«امام محمد را 

در قتل امام حسني و متعلقان سعی  ، بکشت و سرهای ایشان را به مدینه نزد امام محمد فرستاد و هرکهپسر او را
ابراهیم بن مالک بن اشرت از قبل او با عبیداله بن زیاد محاربه کرد و او را به قتل آورد. و کرده بود بکشت. و 

الحسني و سیخرج من ثقیف و  سیقتَل ولدی«امام حسن عسکری در تفسري خود روایت کند که مرتضٰى فرمود: 
هو المختار بن أبی «گفت: » من هو؟« گفتند: »ثالثمائة و ثالثة و ثمانني ألف رجل. یقتل من الذین ظلموا

.ابی حنیفه«، بنابراین او را بود و مادر او از بنی حنیفه بودهيلع  و امام محمد پسر مرتضٰى» عیبده الثّقفی« 

 .٢٧الجاثیه:  - ١
 .۶المطفّفني:  - ٢
 .٩الطارق:  - ٣
 .١١األحزاب:  - ٤

                                                 



  

۱٦٦ 

عۀ او برانند که او زنده ، لیکن شیگفتند. و شصت و نه سال عمر داشت و در سنۀ احدٰى و ثمانني وفات یافت می
ضخواهد شد.است در کوه ر و کُثَیـَّر شاعر در  وٰى و مهدی موعود است و در وقت ظهور او عالم از عدل مملو

 شأن او گفته:
ن قریشةَ مأال إنّ األئم 
نیهن بوالثّالثةُ م علی 
 رـفسبطٌ سبطُ إیمان و ب

 یذوق الموت حتّٰى وسبطٌ ال
  یرٰى فیهم زماناًیغیب فال

 

 

 أربعةٌ سواء الةُ الحقو 
 م األسباطٌ لیس بهم خفاءه 
 بتـه کربـالءو سبـطٌ غی 
 اللِّواء یقدمه الخیل یقود 
 و ماء وٰى عنده عسلضبر 

 

 
راقلْفنْ لرجفَال تَض نیسح 
 سل الدُّور تُخبِر و افْصح بِها

 

 

تحضا رابِها فَدُنْیاکتَخل 
قاء ربـابِها نْ ال بـا  بـِ

 

از «: پرسیدن سؤالویران شدن. و »: به فتح« تَخرابأی صارت. و  اضحتجدا شدن. و »: به کسر«فراق 
 و ؛: زبان آور شدنفَصاحة به کسر یا به فتح. و تُخرب و ؛: خربدادناخبار دار. و : جمع»مثل نور« دورو ». ثالث

، أی فاعل و باء زائد بِهاامر به معنی ماضی و همزه برای صريورت و  ، و نزد سیبویه: صیغۀ تعجبافْصح بِها
ذا فَصاحة فَش امر به معنی خود و مخاطب هر احدی و بها مفعول و باء برای تعدیه و همزه برای صارو نزد اَخ ،

، أی اعتقدْ فَصاحتها و صفْها ، أی اجعلها فصیحةًمزه برای تعدیه، یا باء زائد و ه، أی صیرها ذا فَصاحةصريورت
 کل شیء: مالکُه. رب بها. و 

که دنیای تو گشته است مهیا برای ویرانی. بس  ؛، پس تنگدل مباش برای فراق احبابای حسني فرماید: می
 »شارح«! مر مالکان آنها را ها را تا خرب دهند. و چه فصیحند در اخبار به آنکه هیچ بقا نیست خانه

 ای قوت روح و راحت دیده من
 گوید بزبان حال هر خانه که هست

 

 

 زنهار مکن درین غم آباد وطن
 فارغ منشني که زود خواهی رفنت

 

 
 نیِنمولْمل ال شَک نَا الدِّینا 
 لَنا سمةُ الْفَخرِ فی حکْمها
 فَصل علٰى جدِّک الْمصطَفٰى

 

 

 بِآیاتِ وحی و ایجابِها
 وصلَّت علَینا بِاعرابِها
 وسلِّم علَیه لطُّبِها

 

: اإلیمان: اعتدال النَّقیضین عندَاإلنسان و تساویهِما. و الشَّک. والطّاعة والجزاء واستُعري للشَّریعة :الدِّین
: الکتاب والرسالة واإللهام. و الوحیم مجیىه من عندِاله ضرورةً. وبما عل ، والمراد فی العرفِ التصدیقالتصدیق
: اعراب: درود دادن. و تَصلیة : سخن درست. وکْمح : األثر. و السمةو ؛: التّأثريالوسم: واجب کردن. وایجاب

، و ملسو هيلع هللا ىلصاز اسمای حضرت پیغمرب : مصطَفٰىو  ؛: برگزیدناصطفاء: پدرِ پدر و پدر مادر. و جدّبیان کردن. و 
و  ؛ای است که گویا عني دینم ، یعنی عالقۀ من با دین به مرتبهبرای مبالغه اانَ بر دِینو حمل  : سالم کردن.تَسلیم

 ننيؤملْممتعلق به نسبت  لاني متعلق به بآیات، و ، یا خرب النَا الدِّیننؤمیا به نسبت م ،امصراع . و نَا الدِّین
و مصراع رابع اشارت  ؛، و تفصیل آن در فاتحۀ سابعه گذشتهيلعالث اشارت بآیات وارد در شأن اهل البیتث

اند که  و به آنچه بعضی مفسران گفته ١»سَم علَى ال ياسني«بقراءت نافع و ابن عامر و یعقوب به اضافات در 

 .١٣٠الصافات:  - ۱
                                                 



  

۱٦۷ 

روی عن علی بن أبی طالب رضی «ء گوید: ی در تهذیب األسماوو امام نو ؛ملسو هيلع هللا ىلصمحمد است » یاسني«مراد از 
، یقول: إنّ اله تعالٰى سمانی فی القرآن به سبعة أسماء: محمد و أحمد و ملسو هيلع هللا ىلص، ، قال: سمعت رسول الهاله عنه

ذِين قُل الْحمدُ له وسَم علَى عبادِه الَّ«یا اشارت به آیت  ؛»طه و یس و المزمل و المدّثر و عبداله
، و از بر توجیه اول از اندازه تحریر افزون و از حیز تقریر بريون است اعرابهابِ و شرح لطافت  ؛١»اصطَفَى

، یعنی بینات او که عدد است و مقوم باطن محمد» ١٣١«و فنا » ١٣١«مرتبۀ لقا  »١٣١«لطایف مقام آنکه یاسني 
 زی.به آیات مجاصلَّت است. و اسناد  »١٣٢«قلب 

شک مر جمعی را که ایمان دارند به آیات قرآن و واجب ساخنت آن آیات محبت مرا بر  فرماید: من دینم بی می
، و درود داد بر ما به بیانی که مخصوص است به آن. پس مؤمنان. مر ما راست نشانۀ فخر در سخن درست آن

 »شارح« م کن برو برای طالبان آن آیات.، و سالدرود ده بر پدر مادر خود که برگزیده است از جمیع موجودات
 ای دوست ستون خانۀ دین مائیم
 آن دم که ز روی صدق قرآن خوانی

 

 

 سلطان سپهر عقل و تمکني مائیم
 این نکته بدان که آل یاسني مائیم

 

 
 

 نصیحت سیدالربیه

 امام حسن، علیه التَّحیه
 تَرد رِداء الصبرِ عنْدِ النَّوائبِ 

کُندٍ  وشْهم ی کْللْم فلْحباً لصاح 
 

 

 تَنَل من جمیل الصبرِ حسن الْعواقبِ 
 فَما الْحلْم اّ خیر خدْن و صاحبِ

 

دمال: رِدا برافکندن. و یتَرالکثري. و الج سنن: الحسةو ». از خامس«: نیکو شدن حبسرانجام. و عاق :
 : دوست.خدْن: جای گردآمدن. و مشْهدو ». از خامس«: بردبار شدن حلْم : خداوند. وصاحب

و باش  ؛، تا بیابی از صرب جمیل نیکو شدن سرانجامهافرماید: برافکن ردای صرب را نزد فرود آمدن حوادث می
 »شارح« ، که نیست حلم مگر بهرت دوستی و همراهی.خداوند حلم در هر مجمعی

 ر حسنخواهی که شود عاقبت کا
 حلم مزن نفس که یاری خوبست بی

 

 

 پیوسته ردای صرب بر دوش فکن
 رود روح و بدن وز طیش باد می

 

 
 وکُن حافضاً عهدَ الصدِیق وراعیاً 
 ةمعن ی کُلف هراً لشاک کُنو 

 

 

 تَذُق من کَمال الْحفْظ صفْو الْمشارِبِ
مٰى جلَی النُّعع کبث بِیـواهالْم زِیل 

 

ضم المیم و فتحها و  کمل ، و جاء فی: التَّمامالکَمالو». از اول«: چشیدن مذاقَةو  ذَوق: نگاه داشنت. و رِعایة
: سپاس داری شُکْرانو  شُکُورو  شَکْر: آنچه آشامند و جای آشامیدن. و مشْرب، والکسر أردء الکل. و کسرها
: جزالَةالنّعمة. و »: بالضم« النُّعمٰى: پاداش دادن. واثابة م و بنفسه و األول أفصح. وباّ ، و یعدّٰىکردن

و در بعضی ». به کسر الهاء فیهما« الموهبةواالسم من الوهبِ الموهب و جزِیلو النَّعت جزل و  ؛بزرگ شدن
 ».الصدْق« الحفْظبجای نسخ 

 .۵٩النمل:  - ١
                                                 



  

، تا بچشی از کمل نگاه داشنت یمان دوست در ظاهر و رعایت کننده آن در باطنپارنده فرماید: باش نگاه د می
 ت سابق مواهب بزرگ.م، تا جزا دهد ترا بر باالی نعباش شاکر مر خدا را در هر نعمتیعهد صفای مشربها. و 

 »شارح«
 گاهی که کنی عهد وفا با یاران
 بی شکر خدا مباش هرگز نفسی

 

 

 ود واجب دانزنهار وفا بعهد خ
 تا ابر کرم شود ز هر سو باران

 

 
هنَفْس لعجی ثیح ّا رءما الْم و 
 لِّهبابِ ح نم زْقلرباً لطال کُنو 
ذُلَنَّهال تَب ةجالْو ماء نْکم نصو 

 

 

 فَکُن طالبا فی النّاس اعلَی الْمراتبِ
م زْقالر کلَیع فضاعبِ یجان کُل ن 

 وال تَسال اْنْذال فَضل الرغائبِ
 

: الحالل. و الحل: پایه. ومرتَبة: بلند شدن. و علُو. و إشارةٌ» هناک« ، إّ أنّ فیبه معنٰى هناک:حیث
: بذْل و». از اول« : نگاه داشنتصیانَة و صون: گوشه. و جانب : افزودن ساخنت و یک را دو کردن. ومضاعفَة

. و یجعلمحذوف مفعول دوم » هناک«: عطای بسیار و رغیبة : الخسیس. والنَّذْل و». از اول«بخشیدن 
، و بیت ثانی مالیم مذهب اشاعره است که خالف است میان اشاعره و معتزله که حرام روزی است یا نه

 گویند روزی است.  می
، پس باش در میان مردم طالب ارفع ای که قرار دهد خود را در آن مرتبه تبهفرماید: نیست مرد مگر در مر می

نگاه دار آب ای. و  ، تا مضاعف شود بر تو روزی از هر گوشهباش طالب مر روزی را از درِ حالل اومراتب. و 
 »شارح«عطاها.  ، و مخواه از اراذل فزونیروی خود را و بذل مکن آن را

 ته ز پیشخواهی که رود کار تو پیوس
 روزی حالل جوی و آب رخ خویش

 

 

 باید که شود قناعتت هر دم بیش
 بر باد مده برای نان ای درویش

 

 
 وکُن موجِباً حق الصدِیق اذا اتٰى
 وکُن حافظاً للْوالدَین و ناصراً 

 

 

 الَیک بِبِر صادق منْک واجِبِ 
 ْقاربِ لجارِک ذِی التَّقْوٰى واهل ا

 

بِر :و منه: فالنٌ  ص دق أصل«: نیکوکاری. و قال اإلمام الّرازی والکمال ةحللص علٰى هذا التّرتیبِ موضوع
 صادق لةَ و هذا خو  »الحموضة.المود بجو و .أی لَزِم :دانالشّیءو قال  ؛: همسایهجار: پدر و مادر. و وال

، ، قالملسو هيلع هللا ىلص، لما روی أنّه لجريانُ أهل أربعني داراً من کل جانبٍ من الجوانبِ األربعةالفقهاء فی بابِ الوصیة: ا
: تَقْوٰىو أشار قُدّاماً و خلفاً و یمیناً و شماال. و » حق الجوارِ أربعونَ داراً: هکذا و هکذا و هکذا و هکذا«

تی و هم اقُرِبائی و ب، تقول: هو قَریبی و ذو قَرامصدر، و هو فی األصل : القُربٰى فی الَّرحمالقَرابةپرهیزکاری. و
توان گفت که اضافت بیانی  برای اشعار به آنکه نصرت خویشان محتاج به تنبیه نیست و می اهل . و ایراداقارِبی

 ، و جلیس: همنشني.، و جلُوس: نشسنت»الجلیس« الصدِیق است. و در بعضی نسخ بجای
کامل که واجب باشد  ، چون آید به سوی تو با نیکوکاریب کننده حق دوست را بر خودفرماید: باش واج می

یاری کننده مر همسایۀ صاحب تقوٰى را و مر خاندان  دارنده مر پدر و مادر را و صدور مثل آن از تو. و باش نگاه
 »شارح« خویشان را.

 ای یافته از لطف خدا فیض بسی
 حفظ پدر و مادر و همسایۀ خویش

 

 

 زنهار فراموش مکن حق کسی
 رسی فرض است اگر هست ترا دست
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 نصیحت امريالمؤمنني حسن

 أثابه اله بمقاساة المحن
 لَو صیغَ من فضة نَفْس علٰى قَدَرٍ
لَتذا کَما بسلْفَتٰى حما ل 
 فَاطْلُب فَدَیتُک علْماً واکْتَسب ادباً

 

 

 نم بالَعادفا ذَها صلَم هلفَض 
 آدابه وحوی اْداب والْحسبا
 تَظْفَر یداک بِه واستَجمل الطَّلَبا

 

 عاد : تبیني کمیة الشیء. و التَّقْدِیرو القَدَر : جان و تن. ونَفْس : سیم. وفضة : زرگری کردن. وصیاغَةو  صوغ
، : حفظُ اإلنسان عن النّائبة بما یبذُلهالفداء: گرد کردن. وحوایة: زر. ذَهب قص. و: ضدُّ النَّالفَضلأی صار. و

. و »به سکون دال«، و اصل او یدْی : دستید : کسب کردن. واکْتساب یقال: فدیتُه بماىل و فدیتُه به نفسی. و
 .مفعول به اطْلُبعلْماً  دعا.فَدَیتُک : جمیل شمردن. و استجمال

، چون شود آداب شود زر. ، هر آینه گردد از فضل اوفرماید: اگر ریخته شود از سیم نَفْسی بر تقدیر محال می
، مگر آن زمان که تمام شود آداب او و جمع کند آداب و حسب نیست مر جوانمرد را حسبی کامل از طرف پدران

و جمیل شمار  ؛شود دو دست تو به آن ا فريوز، تدانش را و کسب کن ادب را -که فدا شوم ترا  - بجوبا هم. پس 

 »شارح«طلب علم را. 
 خواهی که مس وجود خود زر سازی
 از علم و ادب چراغ خود روشن کن

 

 

 باید که بارباب صفا درسازی
 بآن منور سازی لتا خانۀ د

 

 
مکَر هنْسابا فَتی رد هل 
 بِه ما تَقُوم ّةُ اوءرالْم له 

 

 

 یا حبذا کَرم اضحٰى لَه نَسبا
 من الذِّمام وحفْظ الْجارِ انْ عتَبا

 

الدَّررعمن الض ینزل من : فی األصل لنب ینزل ادرِ عنه و إنّما الغیم و مطرالص الممدوح هنا کنایةٌ عن فعلو هو ه ،
، و یحتمل أن : ما أعجب فعلُهله دره، فمعنٰى منشی العجائب ألنّ اله  ؛نسب فعلُه إلیه تعالٰى قصداً للتعجبِ منه

 به مثل هذا الولدِالکامل. و، أی ما أعجب اللّنب الّذی تربٰى من لبنه الّذی ارتضعه من ثدی أمهالتَعجب  یکونَ
، و خلع منه معنیی اإلشارة لغرض ذا ، و فاعلُهحبیباً صار ، به معنٰى »به ضم العني« حب  : نیکوکاری. و أصلکَرم

، و لک أن تشدِّد. ، کما أنّ الرجولیةَ کمال الرجلکمال المرء :المروءةبه معنٰى حب الشّیء. و فحبذا، اإلبهام
 .علٰىو یعدّٰى بِ، »از اول و ثانی«: خشم گرفنت معتَبةو  عتْب : ما یذَم الرجل علٰى إضاعته من عهدٍ. والذِّمامو

، خوشا کرم که گشته مران جوانمرد ، ای قومفرماید: مر خدای راست فعل جوانمردی که نسبهای او کَرم است می
، را نسب. نیست کمال مردی مگر چیزی که قیام نمائی به آن و محافظت کنی آن را از عهد و نگاه داشنت همسایه

 »شارح«گر خشم گريد. ا
 بتوفیق علمخوش حال کسی که شد 

 هرچند که در کسی عداوت بیند
 

 

 با دشمن و با دوست کند لطف و کرم
 یک مو نشود ز صدق و اخالصش کم
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 من لَم یودبه دِین الْمصطَفٰى ادباً
 

 

 اْحوال واضطَربا  محضاً تَحیر فی
 

 ن.: طپیداضطراب: سرگشته شدن. و تَحیرخالص. و : محض
، سرگشته شود در احوال و ، ادب خالص از شایبۀ ضاللفرماید: هر که ادب نکند او را شرع مصطفٰى می

 »شارح«اضطراب کند. 
 هر کس که بحق سرشته شد فطرت او
 وان کس که نبرد ره به آداب نبی

 

 

 افزون ز قیاس عقل شد خربت او
 شود حريت او پیوسته زیاده می

 

 

 نهی از اضطراب

 فتنه و انقالب در وقت
تَهالدیاناً قحا قنخی رالدَّه 
 حتّٰى تُفَرجها فی حال مدَّتها

 

 

 علَیک ال تَظْطَرِب فیه وال تَثبِ 
 فَقَدْ یزِیدُ اختناقاً کُل مضطَرِب

 

و  وثُوبو  وثْب: گردن بند. و قالدة: گاه گاه. و یاناح لغةٌ. و »بالکسر« یخنق ، و»از اول«خوه کردن  :خنق
: افزون زِیادةالمرة منه. و »: بالفتح« المدَّةو ،: کشیدنمدّ: گشادن. و تَفْرِیج و». از ثانی«: برجسنت وثیب

 : خوه شدن.اختناق ساخنت. و
، تا بگشاید دهر آن برمجه ، اضطراب مکن در آن وقت وگاه قالده خود را بر تو کند گاه فرماید: دهر خوه می می

 »شارح«کند خوه شدن را هر مضطربی. که به حقیقت افزون می ؛قالده را در کشیدن آن
 گردد ریش گاهی که دلت ز دهر می

 شخصی که کنند ریسمانش بگلو
 

 

 زنهار مباش مضطرب ای درویش
 هر چند طپد خناق او گردد بیش 

 

 

 اظهار اصطبار بر سختی روزگار
 ول لنَفْسی وهی ضیقَةٌانِّی اقُ

 صبراً علٰى شدَّة االیام انَّ لَها
 ةعبٍ بِنافقُر نع هال فْتَحیس 

 

 

 وقَدْ اتاح علَیها الدَّهر بِالعجبِ 
 عقْبٰى وما الصبر اّ عنْدَ ذِی الحسبِ
 فیها لمثْلک راحات من التَّعبِ 

 

 زمان : أی بعدَ قُربٍ عنو ». از ثالث«: گشادن فَتْح: انجام. و عقْبٰى: شگفتی. و عجب : تقدیر کردن. واحةات
محذوف. و » اصبِر«: مانند. و صبراً مفعول مطلق مثْل بعدُ. و ، قال الجوهری: قد تُوضع عن موضعقریبٍ

کثْلمأی لکل : چه هرگاه که مماثلۀ کسی با تو سبب راحت او  ؛أنت ال تبخل، أی »مثلُک ال یبخل«، مثل
 ، به طریق اولٰى تو در راحت خواهی بود.باشد

، و به حقیقت تقدیر ، و حال آنکه او تنگ است از غم اندوهگویم مر نفس خود را فرماید: بدرستی که من می می
، بدرستی که مران سختی را انجامی گارکرده است برو روزگار به امر عجب: صرب کن صرب کردنی بر سختی روز

بگشاید خدا بعد از زمان نزدیک به چیزی سودمند که باشد است و نیست صرب مگر نزد صاحب حسب. زود 
 »شارح«درآن مر مثل ترا راحتها از رنج. 
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۱۷۱ 

 سامانم من کز غم روزگار بی
 دانم صربست عالج آن و من می

 

 

 ای درمانم هرگاه که در واقعه
 ر نشود درمانمصرب میس  بی

 

 
 

 نکته
چه  ؛اینجا خداست» دهر«توهم نکنی که مراد از » ال تسبوا الدَّهر فإنَ الدَّهر هو اله«و حدیث » أتاح«از لفظ 

کند و نزد شما  ، که آنچه احداث وقایع میدهد دهر را به سبب ایقاع حوادث معنی حدیث آن است که دشنام می
 امر خداست مسمٰى به دهر است در نَفْس. 

 

 بیان آنکه فرح الزم ترح است

 و یسر تابع عسر
الْقُلُوب أسلَی الْیع لَتذَا اشْتَما 
نَّتااطْم و کارِهطَنَتِ الْمواو 
هجو رشافِ الضنْک ری لَمو 

 ط منْک غَوثواتاک علٰى قُنُ
تذا تَناهالْحادِثاتِ ا کُلو 

 

 

ضاقو  یبحالر دْرالص ا بِهمل 
 وبا الْکُرهنماکی اف تسراو 

 بِحیلَته اْرِیب وال اغْنٰى
نمی تَجِیبسالْم یفاللَّط به 

فَر به ولصوفَم قَرِیب ج 
 

أس: به زبر چیزی درآمدن. و مالاشْتدْر: ناامید شدن. و یسینه و :ص طَنْتوأی اتّخذتها وطناً.  ا :األرض
: آرام گرفنت. اطْمئنان، چنانچه حسن و محاسن. و جمع او بر خالف قیاس:مکارِه، و المشقّة»: باضم« الکُرهو

، ، إذا کان ثقیال، بل هو اسم لثباتِ الشّیءلیس اسماً لمطلق الثَّبات الرسو کان «و قال اإلمام فی التفسري الکبري: 
اعة بدلیل و لمهو الس لقعلی الخ ا کان أثقل األشیاء» ضراالاتِ واومي السف ه تعالٰى  ١»ثَقُلَتی السم ال جرم

مصدر به معنی  ههنا ٰىوالمرس ٢»يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ مرساها«قوعها و ثبوتَها باإلرساء فی قوله:  و
: جمع او. اماکن ، و، فقیل: تمکَّنمفْعل من الکَون و أجری مجرٰى فَعالالمکانُ خلیل: و قال ال» اإلرساء.

: حیلَة: بازداشنت کسی را از کسی. و اغْناء : سوء الحال. والضر: وا شدن. وانْکشاف: الغم الشَّدید. و الکَربو
: نیکوکاری و نرمی در لُطْف و». از اول«: أنعم یمنلیه : فریادرس. و من عغَوث : الیأس. والقُنُوطچاره. و

: به نهایت تَناهیستجاب اله دعاءه. و ، یقال: ا: به معنیاالستجابةو  اإلجابة : لطف کننده. ولَطیفو  ؛کار
. و ضمري اوطَنَت فاعل همکارِ . وصدْر: انکشاف الغم. و ضمري بِه راجع به الفَرج: پیوند کردن. ووصل رسیدن. و

ماکاوب راجع به هاـنوب ، أی أماکنها من القلوب. وکُرفاعل کُر  تسرو ا تاکو اشارت به آیت جزا ا ،» وهو
تَهمحر نشُريا قَنَطُوا ودِ معن بم ثالْغَي لنَز٣»الَّذِي ي. 

 .١٨٧األعراف:  - ۱
 .١٨٧، األعراف: ۴٢النّازعات:  - ٢
 .٢٨الشورٰى: - ٣

                                                 



  

تنگ شود سینۀ فراخ برای چیزی که مالبس اوست از غم و فرماید: چون مشتمل شوند دلها بر ناامیدی و  می
، و دیده نشود مر واشدن مضرت ، و وطن سازند مشقّتها و آرام گريند و استوار شوند غمها در جایهای خودمحنت

 ، آید ترا بر ناامیدی از تو فریادرسی که انعام کند به او لطف، و باز ندارد دانا محنت را به حیلۀ خودرا وجهی
 »شارح« ، پس پیوسته باشد به او فرج نزدیک.و همۀ حوادث چون به نهایت رسد ؛کننده اجابت کننده

 نوائی ظاهر ای در تو کمال بی
 زنهار مبر امید از فضل خدا

 

 

 بر مقصد خود نگشته هرگز قادر
 کز غیب شود گره گشائی آخر

 

 

 نهی از عجز و فروتنی

 پیش مردم دنی
 م نب لـُ ة ال تَطـْ  عیشَةً بِمذَلـَّ

 واذَا افْتَقَرت فَداوِ فَقْرک بِالْغنٰى
 کُلُّه رِزْقُک کلَیا نجِعرفَلَی 

 

 

 وارفَع بِنَفْسک عن دنی المطْلَبِ
 عن کُل ذِی دنَس کَجِلْدِ اْجربِ
 لَو کانَ ابعدَ من محل الْکَوکَبِ 

 

باشد و اینجا الزم است و به باء متعدّی شده. و  ، و الزم هم می»از ثالث«: برداشنت رفْع خوار بودن. و: مذَلَّة
 ، و مراد مکانی که طلب به او متعلق است. و: مکانی که طلب در او واقع شودمطْلَب: خساست. و دناءة

نٰى: درویش بودن. و فْتقارانَسنیازی. و  : بیغب پوست. و: جِلْدو  چرک.: درجوع: صاحب گر. و اجر :
 لَیرجِعن . و غنٰىبه  و ثانی ارفَع متعلق به اول عن: ستاره. و کَوکَب : دور بودن. وبعدو ». از ثانی«بازگشنت 

گویا که با این کس بوده و ، اشعار به شدت عالقه میان هر کسی و روزی او» رجوع«جواب قَسم محذوف. و در 
 واقع شده. مفارقت

چون درویش بردار نفس خود را از مطلب خسیس. و  ، وفرماید: مجو اسباب معیشت بخواری و فروتنی می
به حق خدا که هرآینه گر. پس  نیازی از هر چرکنی چون پوست صاحب ، پس دوا کن درویشی خود را به بیشوی

 »شارح« اره.، اگر باشد دورتر از محل ستی آن گردد به تو روزی تو همه بار می
 عام روزی خواری ای آنکه ز فیض

 رسد بهر وجه که هست روزی تو می
 

 

 زنهار مکش ز بهر روزی خواری
 گر صاحب احرتامی و گر خواری

 

 

 اظهار صرب بر حوادث زمان

 برای دفع شماتت دشمنان
 فَانْ تَسالیِنی کَیف انْت فَانَّنی

 بةٌ حرِیص علٰى انْ ال تُرٰى بِی کَآ
 

 

 یبلص مانبِ الزیلٰى رع وربص 
 بِیبح ساءی عادٍ أو تشْمفَی 

 

فأنت. و : برای استفهام از حالکَی مان، أی حالب الزیة: سختی روزگار. و رالبص: سخت بودن وصرالح :
من «، یقال: شَمت به یشمت لفرح ببلیة العدو: االشَّماتَة: سوء الحال واالنکسار من الحزن. وکَآبة فرط اإلرادة. و
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شود که این دو بیت نظم یکی از  : دوست داشته. و نهج البالغه فهم میحبِیب: العدو. و العادِی. و»الثّانی
 سلیم است و حضرت مرتضٰى در اثنای کالم خویش آورده. بنی
ام بغایت  ، مردیکه من صبورم بر سختی روزگار ، پس بدرستیای تو را که چگونهمفرماید: پس اگر پرسی  می

 »شارح«شادی کند دشمنی یا غمگني کرده شود دوستی.  ، پسحریصم برانکه دیده نشود بمن بدحاىل ؛سخت
 گاهی که خلل بکار من یابد راه
 ترسم که ازان دشمن من شاد شود

 

 

 کوشم که کسی ازان نگردد آگاه 
 یا دوست ماللتی بیابد ناگاه

 

 

 به سخا و کرمامر 

 با جمیع طوایف و امم
 أذا جادتِ الدُّنْیا علَیک فَجدْ بِها
لَتقْبا یذا هیها افْنی ودالْج فَال 

 

 

لَّب  علَی النّاس طُراً انَّها تَتَقـَ
َو  بتَذْه یذا هیها اقبی لخالْب 

 

: نقیض البخل: رو به چیزی کردن. وإقْبال : فانی ساخنت. وإفْناءن. و : گردیدتَقَلُّب: أی جمیعاً. و جاووا طُراً
 : باقی داشنت.إبقاءالجود. و 

گردد. پس نه  ، به درستی که دنیا می، پس سخاوت کن به دنیا بر مردم همهفرماید: چون سخاوت کند دنیا برتو می
 رود. ، آن زمان که او میدارد دنیا را بخل باقی می ، و نه، آن زمان که او رو به تو کندکند دنیا را جود فانی می

 »شارح«
 ای یافته از فیض الهی صد خري
 از فقر مرتس و رو بدرویشان کن

 

 

 باید که رسد فیض تو پیوسته بغري
 کاینست طریق اهل معنی در سري

 

 

 بیان آنکه کار مردم بر ریاست

 نه بر عقل کامل و طبع راست
 کَثْرةُ ماله  مرءعیوبِ الْ ییغَطِّ

 هلَّةُ مالق ءرالْم قْلرِی بِعزیو 
 

 

فَص کَذُوب وه و یما قالف دِّق 
 لَبِیب وه و قوامْا قَه مـفَح 

 

 : احمق خواندن.تَحمیق : خرد. وعقْل گوی داشنت. : راستتَصدِیق: پرده انداخنت. و تَغْطیة
، پس تصدیق کرده شود در آنچه گوید و حال آنکه ازد عیبهای مرد را بسیاری مال اواند یفرماید: پرده م می

، پس احمق خوانند او را قومها و حال آنکه او خردمند دارد عقل مرد را کمی مال او خوار میگوست. و  دروغ
 »شارح« است.

 هر کس که شود مال جهان را صاحب
 معروف بابلهی است دانای فقري

 

 

 ق است و باشد کاذبگویند که صاد
 با آنکه بود بر همه اقران غالب
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 شکایت از احتیاج و افتقار

 که سبب ضعف است و انکسار
 غَالَبت کُل شَدِیدَة فَغَلَبتُها

بنْ اابا نْ لَما و حفْضی دِهدِه 
 

 

 والْفَقْر غالَبنی فَاصبح غالبی
 ههجو حفَقـُب قْتُلبِ یصاح نم 

 

 یفضحه و فَضحه: آشکارا کردن. إبداء : به معنی صار. واصبح : غلبه جسنت بر کسی. وغالب: و مغالَبة
حه  :فافتَضساوِیب: زشت گردانیدن. و تَقْبِیحو ». از ثالث«إذا انکشف مة : یار. وصاحصفت  شَدی»حادِثَة «

 ، قال الشّاعر:، أی قُبح وجه صاحبٍ هو الفقرتمییز صاحب، و بددعای  قُبح وجههمحذوف. و 
 لجر نأنوشروانَ م رد هل 

 

 

فلوالس بالدُّون ما کانَ أعرفَه 
 

 مجهول.» اقْتَل«و » افْضح« معروفیقْتُل و  یفْضحو در بعضی نسخ بجای 
، پس گشت غالب بر ، و فقر غلبه جست بر منب شدم بران، پس غالفرماید: غلبه جستم بر هر حادثۀ سخت می

زشت گردانیده باد کُشد. پس  ، میکنم آن را ، و اگر آشکارا نمیکند ، رسوائی میکنم آن را آشکارا میمن. اگر 
 »شارح«روی یاری که فقر است. 
 ای که محنتش بسیارست هر حادثه

 جر فقر که غالب است و گر فاش کنم
 

 

 ن و اینم کارستام برا غالب شده
 عارست و گر نهان کنم دشوارست

 

 

 اظهار استحاق و حرمان

 و ایمان به تقدیر رحمن
بِفطْنَة کانَتِ الدُّنْیا تُنال فَلَو 
 ولٰکنَّما اْرزاق حظٌّ و قسمةٌ 

 

 

 وفَضل وعقْل اعلَی الْمراتبِ
 بِفَضل ملیکٍ ال بِحیلَة طالبِ

 

المرياثِ و قسمةُ الغنیمة تفریقُها علٰى أربابِها و  قسمةُ. النّصیب المقدَّر. و الحظّکافّة. و  ما : زیرکی. ونَةفطْ
 : پادشاه.ملیک

ولیکن روزیها  ؛، بیافتمی من بلندتر مراتبپس اگر بودی دنیا که یافته شدی به زیرکی و فضل و عقل فرماید: می
 »شارح« ، نه به حیلۀ طالب.دشاهی بزرگبهره و قسمت است به فضل پا

 گر مرتبه یافنت بدانش بودی
 اما چو عنان خلق در دست قضاست

 

 

 پیوسته بآسمان سر من سودی
 گر نیست قضا سعی ندارد سودی

 

 

 ستایش دانش و خرد

 ست و سعادت ابدا که سبب نجات
قْلُهع ءرلْمل هال مسق لفْضا و 

 

هقاربی ءراتِ شَییالْخ نم سفَلَی 
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 لرحمن للْمرء عقْلَهاذا اکْمل ا
 

هآرِبم و القُهخا لَتفَقَدْ کَم 
 

: کْمالإ : نزدیک شدن. ومقاربة. و : ما یرغب فیه الکلالخیرالحظُّ والنَّصیب من الخیز. و»: بالکسر«القسم 
 حاجت.»: ضم راء و فتحبه : «مأربة تمام کردن. و

، پس نیست از خريات چیزی که بحسب تر نصیبی که خدا برای مرد تقدیر کرده عقل اوست فرماید: فاضل می
، پس به حقیقت تمام شد اخالق او و خدا کامل ساخت مر مرد را عقل اومرتبه نزدیک باشد به عقل. چون 

 »شارح« حاجات او.
 هر فیض که از خدا بما شد واصل

 که کمال عقل و دانش دارد کامل
 

 

 عقل از همه خوبرت که گردد حاصل
 باشد همه چیز او بغایت کامل

 

 
 نَّها قْلبِالْع ی النّاسعیِشُ الْفَتٰى فی 
 هقْلةُ عحص ی النّاسالْفَتٰى ف زِینی 
 هقْلةُ ع  یشني الْفَتٰى فی النّاس قلـَّ

 

 

رِی عجی قْللَی الْعع هتَجارِب و هلْم 
و احظُوراًنْ کانَ م   هبکاسم هلَیع 

هبناصم و راقُهعا تمنْ کَرا و 
 

: تندرست صحةو ». از ثانی«: آراسنت زَین : آزمودن. وتَجرِبة و». از ثانی«: رفنت آب جِریةو  جریانو  جری
: معیوب کردن. و شَینمرادف کسب. و »: سني کسره ب« مکْسبة کردن. و : حرامحظْرتأکیدی. و  انْ بودن. و
» مناسبه « مناصبه: اصل مردم. و در بعضی نسخ بجای منْصبو  عرق و». از خامس«: بزرگوار شدن مکْرمة

معطوف علیه محذوف و برای عطف و  وإنْ کانَ خواندن. و واو در زة: به کسی باـو نَسب و نُسب  ؛»به فتح میم«
، و قال الزمخشری: ، أی لم یکن محظوراً علیه مکاسبه و إن کان محظوراً علیه مکاسبهآن ضدّ شرط مذکور است

. و وجه »نصباً علی أنَّه حال الشّرط مال فیا، فیکون الّذی هو کالعوض عن الجزاء عإنّ الواو فی مثله للحال«
باشد آن است که کثرت عقل به مرتبۀ جربزه مذموم قلَّةُ عقْله که مقابل » کَثْرة عقْله«از  صحةُ عقْلهعدول به 

 ، تعبري از اعتدال به صحت فرموده.باشد ، و چون صحت به اعتدال میاست و کمال عقل در اعتدال اوست
ن است که بر عقل جاری است علم ، بدرستی که شأن آکند جوانمرد در میان مردم به عقل فرماید: زندگانی می می

، و اگر چه باشد حرام شده برو آراید جوانمرد را در میان مردم صحت عقل قلّت عقل او های او. می او و تجربه
سازد جوانمرد را در میان مردم قلّت عقل او و اگر چه بزرگوار باشد اصلها یا محلهای  میکسبهای او. معیوب 

 »شارح«نسبت او. 
 م و مقتدٰى در همه کارعقل است اما

 آرایش مرد از خرد باشد و بس
 

 

 بر عقل بود مدار دانش ای یار
 وز جهل تمام خلق را باشد عار

 

 
 دَةنَجو قْلباً بِعَّکانَ غ نم و 

 

 

هبغال یشَةعرِ الْممی ادِّ ففَذُو الْج 
 

 : الحظَ والبخت.الجدّ: الشَّجاعة. والنَّجدَة
  ، پس صاحب بخت در کار معاش غالب باشد برو.اید: هر که باشد غلبه کننده بوسیلۀ عقل و شجاعتفرم می

 »شارح«
 بخت است ستاره سعادت پرتو
 هرچند که حکمت و شجاعت خوبست

 

 

 بخت است که کهنه را دهد رونق نو
 گر بخت نباشد همه اینها بدو جو
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 مدح علم و ادب

 و حمد عقل و حسب
الْب سباًلَیجنا عامیی اةُ فیل 

 

 

 بل السالمةُ فیها اعجب الْعجبِ
 

 ».از رابع«: از بال رسنت سالمةالبالء.  :الْبلیة
 »شارح«سالمت در او اعجب افراد مفهوم عجب است. ، بلکه فرماید: نیست بال در روزگار ما عجب می

 ایام بال و روزگار تعب است
 ور بالها چه عجبگر هست درین د

 

 

 وز ظلمت ظلم روز روشن چو شب است
 فی الجمله سالمتی که باشد عجب است

 

 
 لَیس الْجمال بِاثْوابٍ تَزینَها
 دُهوال الَّذِی قَدْ مات یمتالْی سلَی 

 

 

 انَّ الْجمال جمال الْعلْم واْدبِ
ال و قْلالْع یمتی یمتنَّ الْیبِاسح 

 

: فی اإلنسان انقطاع الصبی عن أبیه قبل بلوغه و فی سائر الحیواناتِ من قبل أمه. و قال الیتْم : آراسنت. وتَزیِني
 ، و إن لم یکن له آباء لهم شرف.والکرم یکونان فی الرجل الحسب ابن السکّیت: 

، جمال علم و ادب است. نیست یتیم ی آن را به درستی که جمالها که بیارائ فرماید: نیست جمال به جامه می
 »شارح« ، یتیم عقل  و حسب است.درستی که یتیم ، بهکسی که به حقیقت مرد پدر او

 زینت نه بجامه است ای مرد خدا
 شود طفل یتیم از مرگ پدر نمی

 

 

 در علم شود زینت مردان پیدا
 آنست یتیم کز خرد ماند جدا

 

 

 یل آدابامر به تحص

 و منع از تفاخر بانساب
 من شىت واکْتَسب ادباً  نن اب کُ

تُهبسن یبسی الْحغْنی سفَلَی 
 انَّ الْفَتٰى من یقُول ها انَا ذا

 

 

 یغْنیک محموده عن النَّسبِ
 بِال لسان لَه وال ادبِ

کانَ ا قُولی نالْفَتٰى م سبِیلَی 
 

: أی کانَ ابِی . ویغْنیمفعول به  الحسیب. و: أی المحمود منهمحموده: حرف تنبیه. و ها: ستودن. و حمد
 کان أبی کذا و کذا.

نیاز  چه نیست که بی ؛نیاز سازد ترا ستوده آن از نسب فرماید: باش پسر هر که خواهی و کسب کن ادبی که بی می
گوید: بود پدرم چنني و  زبانی نیست جوانمرد کسی که می ، بیبه پدر را نسبت او به پدر سازد حسیب و مفتخر می

 »شارح«چنني. 
 خواهی که شوی خالصۀ نوع بشر
 در فضل و ادب کوش و بمیدان هرن

 

 

 باید که فراموش کنی نام پدر
 از اهل کمال و معرفت گوی برب
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۱۷۷ 

 نفی عوارض جسمانی

 و اثبات فضایل نفسانی
هیبِاا الهج رلا الْفاخبنَّس 

 ةضف نقُوا ملخ متَراه له 
 هِملفَض نقُوا ملخ متَراه له 
 انَّما الْفَخر لعقْل ثابِتٍ

 

 

بالو م ا النّاسنَّما 
بذَه مدِیدٍ اح ما 
بصع و ظْمع و موٰى لَحس له 

 افٍ و ادبوحیاء و عف
 

: لَحمو  »أی المال و ما یکسب. ١»لتَبتَغُواْ فَضً من ربكُم «: مس. قال الراغب: نُحاس : آهن. وحدید
». من الثانی«: أی کف عفافَةًو  عفَّةًوعف عن الحرام ». از اول«: ایستادن ثُبوت: پی. و عصبگوشت. و 

، و هاء تنبیه عوض مبهم برای فصل میان حرف ندا و منادای معرف به الم تعریف ای منادٰى. و اقحام  الفاخرو
 و استفهام برای انکار. فاخرمتعلق به بِالنَّسب  . وای مضاف الیه

بینی ایشان را  می، نیستند مردم مگر مادری را و مر پدری را. آیا فرماید: ای فخر کننده به نسب از روی جهل می
اند از مال ایشان؟ آیا موجود  بینی ایشان را که آفریده شده اند از سیم یا آهن یا مس یا زر؟ آیا می شده که آفریده

 »شارح«ت و ادب. است غري گوشت و استخوان و پی؟ نیست فخر مگر برای عقلی استوار و شرم و عفّ
 ای کرده سلوک در بیابان طلب
 چیزی که بآن فخر توانی کردن

 

 

 ت بهر نسبزنهار مکن مفاخر
 عقل است وحیا وعفت و علم و ادب

 

 

 تحسني سکوت و ستایش صموت
 ادبت نَفْسی فَما وجدْت لَها
ترنْ قَصاها وحاالت ی کُلف 

و متَهیبنَّ غا النّاس ةیبغ 
کِ یا نَفْسکَالم ةضف ننْ کانَ ما 

 

 

 بِیرِ تَقْوی اْلٰه من ادبِغَ
 افْضل من صمتها عن الْکَذِبِ
 حرمها ذُو الْجالل فی الْکُتُبِ
 فَانَّ السکُوت من ذَهبِ

 

و  صموتو  صماتو  صمتو ». از خامس«: کوتاه بودن قصر: مغایر. و غَیرو ». از ثانی«: یافنت وِجدان
، لو والکالم خلف إنسان بما یغمه دروغ»: به کسر ذال« کَذِب : خاموش شدن. وسکُوتو  سکاتو  سکْت
: سخن. و کَالم : حرام کردن. وتَحریم و». بهتاناً«، سمی ، و إن کان کاذباًغیبةً، سمی ، إن کان صادقاًسمعه

وَ «شارت به آیت احرمها . و کَذِب معطوف بر غیبتَة. و صمتمتعلق به  عن الْکَذِب. و ادبصفت  افْضل
قال سلیمان «. و امام غزاىل در احیا فرماید: ٢»يغْتَب بعضكُم بعضا ايحب احدُكُم ان ياكُل لَحم اخيه ميتًا

 »، فالصمت من ذهبٍ.إن کان الکالم من فضةهيلع: بن داود 
، غري پرهیزکاری خدا ادبی که باشد در همۀ حاالت او ، پس نیافتم مر نفس رافرماید: ادب کردم نفس خود را می

حرام ساخته ، ، به درستی که غیبت مردماو از دروغ و از غیبت مردم یتر از خاموش ، فاضلو اگر چه کوتاه باشند

 .١٢اإلسراء:  - ١
 .١٢الحجرات:  - ٢

                                                 



  

از ، بدرستی که خاموشی ، ای نفساست آن را حضرت ذوالجالل در کتابهای آسمانی. اگر باشد از سیم سخن تو
 طالست.

 هر چه کنی خیال خاموشی بهاز 
 تقوٰى سبب نجات مردم باشد

 

 

 وز غیبت اهل دل فراموشی به
 گر مدت عمر خود دران کوشی به

 

 

 تنبیه بر ترک جواب اراذل

 و ارشاد به تعظیم ارباب فضایل
 سلیم الْعرض من حذِر الْجوابا

و وهب یـتَه جالالر هاب نم 
 

 

 لرجال فَقَدْ اصاباو من داری ا
هابا وی فَلَن جالالر هِنی نم 

 

: صواب کردن. و إصابة: نرم خوئی کردن. و مداراة: پاسخ. و جواب: آنچه ستایند و نکوهند از مردم. و عرض
 : خوار کردن.إهانَة. و تُهخفْ :الشّیء بتـتَهیو  ؛، و قد هابه و یهابة: اإلجالل والمخافةالمهابةو  الَهیبة

، و هر که نرم خوئی کند با فرماید: موصوف به سالمت عرض کسی است که پرهیز کند از جواب مردم گفنت می
، و هر که خوار دارد مردان و هر که بشکوه دارد مردان را، ترسند ایشان از او ؛، پس به حقیقت صواب کندمردان

 »شارح«، پس هرگز به شکوه داشته نشود. را
 با مردم بد مشو مقابل بجواب

 یک نکته فرومهل ز تعظیم کسان 
 

 

 در صدق وصفاکوش که اینست صواب
 تا حرمت خود فزون کنی در همه باب

 

 

 اظهار آثار حلم

 از کمال کیاست و علم
 هل سفَه یواجِهنی بِجوذِی 

 یزِیدُ سفاهةً و ازِیدُ حلْماً
 

 

 ونَ لَه مجِیباو اکْره انْ اکُ
 کَعودٍ زاد فی اْحراق طیبا

 

و  کَراهة : روبارو گفنت. واجهةوم، و أصلُه الخفّةُ والحرکة. و : ضدُّ الحلمالسفاهةو  السفَهو او به معنی رب. و
ر به. و العودو».از رابع«: دشوار داشنت کَره خـتَبراق: الّذی ییب: سوزانیدن. و إحبوی خوش. و در بعضی ط :

 نسخ بجای زادراقحْفی ا »حراقْا هزاد.« 
دارم که باشم مرو را  ، و دشوار میگوید با من به سبب نادانی فرماید: بسی صاحب سفاهت که روبارو می می

د در وقت ، چون عودی که فزون کنری راباکنم من برد کند او سفاهت را و فزون می میجواب گوینده. فزون 
 »شارح« سوزانیدن بوی خوش را.

 از حلم چو باشد دل من آسوده
 چون عود که هرچند بسوزی او را

 

 

 هرگز نشود بکني کس آلوده
 خوشبوتر ازان شود که اول بوده
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 امر بستْر عیوب و عفو ذُنوب
 وبِهیلٰى عع خاکس الْبا 

رباصو  یاهفلٰى ظُلْم السع 
الج عدو التَفَض واب 

 

 

لٰى ذُنُوبِهغَطِّ عو تُراسو 
طُوبِهلٰى خع مانلزلو 
 یبِهسلٰى حا الظَّلُوم لک و 

 

: فضل تَفَضلار بزرگ. و ک: خطْبو ». از اول«: پوشانیدن ستْرو ». از ثانی«در پوشانیدن »: به فتح: «لَبس
، مشتق : از اسماء اله به معنی کافی یا محاسبحسیب. و »از ثانی«سدن  : کار به کسیوکالَة و وکْلکردن. و 

 .»از اول«از حسب یا حساب به معنی شمردن 
صرب کن بر ستم کردن ، و بپوشان و پرده افکن بر گناهان او. و فرماید: در پوشان برادر خود را بر عیبهای او می

 .، و بسپار ستمکار را بحساب کننده اوار جواب را از روی فضلبگذ، و برای زمان بر کارهای دشوار او. و سفیه
 »شارح«

 ای دوست مکن عیب کسان را اظهار
 بر جور و جفای ظالمان صابر باش

 

 

 وز جرم و گناه خلق بگذر زنهار
 وین طایفه را بدست جبار سپار

 

 

 شکوه از منافقان زمان

 که دوستی ایشان منحصر است در زبان
 ء ذَهاب امس الذّاهبِذَهب الْوفا

 یفْشُونَ بینَهم الْمودةَ والصفا
 

 

 والنّاس ابن مخاتل و مؤارِبِ 
قارِبِ  وةٌ بِعشَّوحم مهقُلُوب 

 

و  : فاش کردن.إفْشاء و با کسی دستان آوردن.»: به همزه«مؤاربة : فریب دادن. و مخاتَلَةمبنی بر کسر. و  امس
کندن. و حشْو و وجه تشبیه عداوت به عقرب ایذاست که هم صاحب عداوت و هم کسی که  ؛: کژدمعقْرب: آ

توان گفت که اطالق عقرب بر عداوت به اعتبار صورت مثاىل  ، و میشوند اوست ازان متأذّی می اعداوت ب
 است و بسط این سخن در فاتحۀ خامسه گذشت.

کنند در میان خود  میاند. فاش  ، و مردم پسر فریبنده و دستان آورندهدی رونده فرماید: رفت وفا مثل رفنت می
کنده است به عقربها.دوستی و صفا  »شارح« ، و دلهای ایشان آ

 شد مهر و وفا و صدق از عالم گم
 دارند وفا و مهربانی بزبان

 

 

 کوشند بکني و مکر و حیلت مردم
 لیکن دل این خلق پرست از کژدم

 

 

 ز وجدان اعداشکایت ا

 و فقدان احبا
 علْمی غَزِیر و اخالقی مهذَّبةٌ 
 مواجِدَه کَنْت دُوع لْفا تمر لَو 

 

 

ذُّبِهی تَهشْقٰى فی ذَّبتَه نم و 
لَو و تطَلَب بِه تردِیقاً ما ظَفص 
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۱۸۰ 

از «: جسنت روم: مطاوعت او. و تَهذُّب و ؛: پاکیزه کردنیبتَهذِ الکثرة. و»: بالغني والزاء المعجمتني: «الغَزارة
 ».اول
شود در پاکیزه  ، بدبخت میو هر که پاکیزه شد ؛فرماید: دانش من بسیار است و اخالق من پاکیزه شده است می

 »شارح« ، فريوز نشوم بآن.و اگر جویم دوستی ؛، باشم یابنده ایشانجویم هزار دشمن راشدن خود. اگر 
 هر چند که خلْق نیک داری ای دل
 یک خصم اگر طلب کنی صد یابی

 

 

 هرگز بمراد خود نگشتی واصل
 یک یار بصد سال نگردد حاصل

 

 

 دعای حضرت حق 

 و ثنای فیاض مطلق
 یا رب ثَبت قَدَمی و قَلْبِی

 

 

 سبحانَک اللّٰهم انْت حسبِی
 

بهالرال أسماء نم : عز ،باإلضافةو جل ّاغب: ، ال یقال فی غريه إهو فی األصل الّرتبیة«، و قال الر أی إنشاء ،
، : قَدَم الرجلالقَدَم: بر جای بداشنت. وتَثْبِیتو  »، فهو مصدر مستعار للفاعل.اممالشّیء حاال فحاال إلٰى حدِّ التّ 

 .١»ويثَبت بِه االقْدَام«قال اله تعالٰى: 
ی اله من السوء براءةً. والمیمان فی رـاب، کأنّه قال: منصوب علّی المصدر سبحانَ الهو  ؛: التّنزیهالتَّسبِیحو

من  اللّٰهم ه تعالٰى. و »یا«عوضکاً باسمرتا تربخک، ابسأی کفاک ح :درهم.و هو اسم ، 
، تو بسی برای خدا ی، ا، پاکاتو از همۀ صفات نقصمرا و دل مراقدم ار ، برجا بدمن فرماید: ای پروردگار می
 »شارح«من.

 یا رب قدم و قلب مرا ثابت دار
 غایت تو یک قطره زالل جود بی

 

 

 کز بحر هدایت نکنم عزم کنار
 کافی است برای مثل من چندهزار

 

 

 تضرع و مناجات

 الدّرجات با حضرت رفیع
قَرِیح و نالْقَلْبِ م عالذُّنُوبِ ج 

 اضر بِجِسمه سهر اللَّیالی
 وغَیر لَونَه خوف شَدِیدٌ

 تَّضرع یا الٰهِیلینادِی بِا
  

 

 یلیبِالْنَحبِالنَّح شْهِقی مجس 
 فَصار الْجسم منْه کَالْقَضیبِ
 لما یلْقاه من طُول الْکُروبِ 

ر عیوبِیاقلْنی عثْرتی   واستـُ
 

: الغر شدن نُحول : درد. ووجع وهيلع. به معنی مفعول و عبارت از حضرت ناظم  قَرِیح و ؛: خسته کردنقَرح
: گریه. و نَحیب . ولغةٌ» بالکسر« یشْهِق ، و»از ثالث«: بانگ کردن شَهِیقو  شُهوق: تن. و جِسمتن مردم. و 

اند یاء را به غري  ، و زیاده کردهیاىللَ ، و جمع او:: شبلَیل خواب شدن. و بی :سهر: گزند رسانیدن. و إضرار

 .١١االنفال:  - ۱
                                                 



  

: رنگ. و لَون : گردانیدن. وتَغْیِري: شاخ درخت. و قَضیببلَة. و ، ألن تصغريها لُی»لَیالةٌ«، و یقال أصلها قیاس
 : عفو کردن.إقالَة کردن. و: زاری تَضرع : کسی را خواندن. ونداءو  مناداة: دراز بودن. و طُول

، پس به تن او بیخوابی شبها یدهرسانکند به گریه. گزند  ، الغرتن که آواز میدل از درد گناهان فرماید: خسته می
رسد به او از درازی  گردانیده رنگ او را ترسی سخت برای چیزی که میگشته تن از او چون شاخ درخت. و 

 »شارح« ، عفو کن بسر در آمدن مرا و بپوشان عیبهای مرا.بود منزاری که ای معه کند ب غمها. ندا می
 تا کی من خسته کشم رنج و عذاب
 چون من بگناه خویشنت معرتفم

 

 

 خور و خواب باشد تن زار الغرم بی
 از روی کرم مرا برحمت دریاب

 

 
 فَزِعت الَی الْخالئق مستَغیثاً

بر وکدْعی نم تُجِیب نْتا یو 
بک طلَدَیو نی باطدائو 

 

 

 ولَم ار فی الْخالئق من مجِیبِ
 وتَکْشف ضر عبدِک یا حبِیبِی
 و من لی مثْل طبک یا طَبِیبِی

 

خواسنت. : فریاد استغاثَة : جمع او. وخالئق، و : آفریده شدهخلیقَةو ». از رابع«: پناه گرفنت به کسی فَزع
إذا  ، إال، والدّعاء ال یکاد یقال، إذ قیل یا وأیا من غري أن یضم إلیه االسم، لکن النّداء قد یقال: کالنّداءالدُّعاءو

یا فالنٌ. وکان معه االسم :ندرد. و داء و ». از ثانی«: باز بردن کَشْف ، نحووالفرق : نزدلَدٰى: نهان. و باط ،
 »لدٰى«، بخالفِ فی الحاضر القریبِ و فیما هو فی حرزِک و إن کان بعیداً یستعمل » عند«أنّ  »عند«بینه و بني 

، و مراد اینجا طب : علم باحث از احوال بدن انسان از حیثیت صحت و مرضطبالبعید. و  فإنّه الستعمل فی
 محذوف.» یکفل«یا  »یضمن«مفعول به  مثْل، و منادٰى ربی نفس. و

، و ندیدم در خالیق هیچ جواب ، در حالب که فریاد خواهنده بودم از ایشانماید: پناه جستم به خالیقفر می
، ای ری بدحاىل بنده خود راب ، و باز میای پروردگار من ،خواند ترا دهی کسی را که می دهنده. و تو جواب می

، شود برای من مثل طب ترا امن می، و کیست که ضدرد من نهانست و نزد تُست طب دلهای خستهدوست من. و 
 »شارح«ای طبیب من؟

 مقصود من از خلق جهان حاصل نیست
 دارم بجانب حق توجه شب و روز

 

 

 فیضی بمن از اهل زمان واصل نیست
 شکرست که دل بغري حق مایل نیست

 

 

 منع مداومت در منادمت

 و نفی مواظبت در مصاحبت
 واتراًاذا شىت انْ تُقْلٰى فَزر متَ

 منادمةُ اْنْسان تَحسن مرةً 
 

 

 وا تىشدادا نْ تَزبغ راً فَزبح 
 و انْ اکْثَروا ادمانَها افْسدُوا الْحبا

 

أن تَرِد »: الغب«: افزون ساخنت. و فی الصحاح: ازْدِیاد: تتابع الشّیء. و التَواتُرزُرتُه أزوره زَوراً و زِیارةً. و 
، إذا جئت أغببت القوم و غببت عنهم ، و قال الکسائی:فی الحمٰى الغب ، و کذلک اإلبل الماء یوماً و تدعه یوماً

: ندیمی منادمةو » ، تَزدد حباً.، قال الحسن: فی کل أسبوع یقال: زُر غباًفی الزیارة الغب ، و یوماً و ترکت یوماً
 : تباه ساخنت.إفْساد : پیوسته داشنت. وإدمان : بسیار گردانیدن. وإکْثار: یکبار. و مرة ن. وکرد
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، پس ، و اگر خواهی که افزون کنی دوستی، پس زیارت کن پیوستهکه دشمن داشته شوی فرماید: چون خواهی می
، تباه کنند انند پیوسته داشنت آن را، و اگر بسیار گردکردن مردم خوبست یکباروقتی زیارت کن و وقتی نه. ندیمی 

 »شارح«دوستی را. 
 خواهی که فزون شود وقار تو بسی
 از مردم تريه رو بگردان چون تري

 

 

 پیوسته مباش موی بینی کسی
 با اهل صفا نشني و آن هم نفسی

 

 

 بیان وجه مختار

 در ترتیب چیدن اظفار
 قَلِّمريظافاک ـنَّبِسبدا و ة 

 

 

 ثُم یسرٰى خوابِس اوخسب یمنٰى
 

، رده اوک: فرموده رسول و سنَّة است. و »أظفار«: جمع جمع او که اظافري ، و: ناخنظَفْر: چیدن ناخن. و  تَقْلیم
، : اشارت به ترتیب انگشتان دست راست در تقلیمخوابِسدست چپ. و  یسرٰى: دست راست. و یمنٰىو ملسو هيلع هللا ىلص. 

چه ابهام و سبابه و وسطٰى و بنصر و خنصر انگشت بزرگ است تا  ؛: به ترتیب انگشتان دست چپاوخسبو 
 ، و علٰى هذا القیاس.بوسطٰى» و«که حرف اول خنصر است اشارت به خنصر و » خ«و  ؛کالوج

و از دست راست اول  ؛، پس دست چپت رسول و ادب: دست راستفرماید: بچني ناخنهای خود به سنّ می
، پس ، پس وسطٰى پس خنصرو از دست چپ اول ابهام ؛، پس سبابه، پس بنصر، پس ابهام، پس وسطٰىخنصر
 »شارح« ، پس بنصر.سبابه

 ای یافته از مرتبۀ جهل خالص
 ترتیب یمني ما خوابس باشد

 

 

 درچیدن ناخن است ترتیبی خاص
 ترتیب یسار اوخسب پیش خواص

 

 نکته
، از ملسو هيلع هللا ىلصام که پیغمرب  ، لیکن شنیدهام ی در ترتیب چیدن اظفار ندیدهوربی مرکه خ گوید امام غزاىل در احیا می

، و اختتام به ابهام دست ، پس از خنصر دست چپ تا ابهام اوفرموده تا خنصر او ح میادست راست افتت سبابۀ
 به یمنيبرای آنکه سبابه مذکوره به سبب اشارت بکلمتني شهادتني اشرف اصابع است. و سري فرموده  راست می

شود بر  ای متوهم می ، و در وقت تطابق بطنني کفّني که وضع طبیعی ایشان است حلقهانسب است از سري به یسار
ست که در فن طب مقرر شده که مزاج او اعدل ا گویا سبب اختصاص سبابه بع عرض کلمتَین آنآن ترتیب. و 

مطمح نظر است از عالقۀ او به سایر اعضا. و  ، پس عالقۀ نفس ناطقه به او بیشرتاست از مزاج سایر اعضا
 واالستغاثةُ من الفردِ الودود. ؛خواهد بود» ، یحب الوِتْرإنّ اله تعالٰى وِتْر«حدیث هيلع ، ناظم

 

 به موت تقریب نفوس

 و تقریر طباع بر فوت
 عجِبت لجازِع باکٍ مصابِ 
الهج لیی الْوبِ داعیالْج یقشَق 

 

 

 اهل او حمیم ذِی اکْتئابِبِ
 کَانَّ الْموت کَالشَّیء الْعجابِ
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، أردت الصوت ، و إذا مددتیمدّ و یقصر البکاءصربی نمودن. و : بیجزعو ».از رابع«: شگفت داشنت عجب
: اکْتئابه مصیبةٌ. و : من أصابتّالمصاب، أرت الدّموع و خروجها. و، و إذا قصرتیکونٌ مع البکاء الّذی 

 العجابویل: گفنت واویاله. ودعاء و  ؛: وایویل: گریبان. و جیب: شکافنت. و شّقاندوهگن شدن. و 
»غنی است از»: بالضمنَّ العجیب. و اگر گوئی کاف تشبیه مل  فتارانیت، گوئیم موالنا سعدالدین کَادر مطو

، و اینجا از آن قبیل قصد تشبیه باشد بی ی در مقام ظن به ثبوت خرب مستعمل میتصریح فرموده به آنکه کَانَّ گاه
 است.

، دارم مر ناشکیبائی را گریه کننده مصیبت رسیده به اهل یا خویش نزدیک صاحب اندوه فرماید: عجب می می
 »شارح«، گویا که مرگ همچو چیزی عجیب است. شکافته گریبان گوینده و اویاله به نادانی

 ای بهر عزا سر ریخته خاک
 ای ز مردن غافل گویا که تو بوده

 

 

 غایت بیخودی گریبان زده چاک وز
 نصیب از ادراکیا نیست ترا هیچ 

 

 
تّٰى وح لْقالْخ یهف هی الوس 

 موی نادِی کُلی لَکم لَه 
 

 

 نَبِی اله عنْه لَم یحابِ
نُوادُلابتِ وولْمرابِ  وا للْخل 

 

و ». از ثانی«: بزادن ولُود و وِالدة. محاباةً: به معنی مخلوق. و حابیتُه فی البیع خلْق: یکسان کردن. و تَسوِیة
 .لَم یحابمفعول به نَبِی اله ، کانّ والدتَهم للموت. و ، و او فرع الم اختصاصبرای عاقبت للْموتالم 
مر خدا را ای که پیغمرب خدا را از او محابا نکرد. و  ، به مرتبهگردانید خدا در مرگ خلق رافرماید: و یکسان  می

 دهد هر روز بزائید برای مرگ و بنا کنید برای ویرانی. ای است که آواز می فرشته
 در دهر اگر کسی مخلّد بودی
 هر شخص که زاد عاقبت خواهد مرد

 

 

 شک نیست که حضرت محمد بودی
 ی بجهان بد بودیور مرگ نبود

 

 فتح
 :الطوسی ه والو«قال المحققأمر ضروری للموتِ فی جمیع الحیواناتِ هو أنَّ جالموت الموجب ببفیه أنّ الس ه

یة لکنَّه غري  البدنَ الّذی تورده الغاذیة و إن کان کافیاً فی قیامه بدال عما یتحلّل فاضال عن الکفایة بحسب الکمـ
، ثم أوال الرطوبةَ الغریزیة األصلیة إنّما تخمرت و نضجت فی أوعیة الغذاء ب الکیفیة. و بیان ذلک أنّکافٍ بحس

، والّذی تورده الغاذیة لم یتخمر ولم ینضج إّ فی األول دون األخرین ؛، ثم فی األرحام ثالثاًفی أوعیة المنی ثانیاً
 ، بل صارت قوتُها أنقص من قوة، کما یجبها، فلم یقم مقام ة المبدل عنهازاجها و لم یصل إلٰى مرتبتفلم یکمل ام

األولٰى و کان کمن یفقد زیت سراج فأورد بدلَه ماء. فما دامت الکیفیة األولَی األصلیة غالبةً فی الممتزج علَی 
علی الممتزج أکثر مما یتحلل فیمنو فی زیادة االشتعال موردة  کانت الحرارةُ الغریزیة آخذةً الثّانیة المکتسبة

، و قفت الحرارةُ الغریزیة و ما قدرت علٰى أن یورد لظهورِ الکیفیة الثّانیة ، ثم إذا صارت مکسورةَ السورةالممتزج
یتحلّل و إذا غلبت الثّانیة الخطّ الممتزج و هرم و ضعفت الحرارة إلٰى أن یبقٰى له أثر صالح للکیفیة  أکثر مما

و ظهر من ذلک أنّ الرطوبة الغریزیة األصلیة من إول تکونها آخذة فی النّقصان  ؛، فیقع الموت ضرورةًاألولٰى
 »نَة.اما أردنا بی و ذلک ، فحصل المرام ، ال غري، و ذلک هو السبب الموجب لفسادِ الممتزجبحسب الکیفیة
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 تبیني مصایب زمان

 و تعیني نوایب جهان
 را لُها فَلَمها کَالدُّنْیا اغْتـَر 

منَّماـاالْقَرِیبِ کَا مسلٰى رع ر 
 

 

هبصاح رشَ الدَّهحتَواس نيقال کَالْیو 
 هبناسما ا رِیام مسلٰى رع رما 

 

: با کسی مناسبةرا. و : نشان سرسم: دژَم و ناخوش شدن. و تیحاشاسو : مرگ. یقني: فریفته شدن. و اغْترار
 خویشی داشنت.

، و نه همچو مرگ که دژَم و ملول است در روزگار فرماید: پس ندیدم همچو دنیا که به او فریفته شد اهل او می
گذرم بر نشان سرای مردی که خویشی  ، گویا میگذرم بر نشان سرای خویش بعد از مرگ او خداوند او. می

 »شارح« ندارم با او.
 دهد مردان را ه فریب میدنیا ک
 عزیزان و فراموش شدند رفتند

 

 

 رباید جان را در آخر کار می
 گویا که ندیده چشم ما ایشان را

 

 
 کُل ساعة فَواله لَو ال انَّنی 

 یلَةبِح نْهع رالدَّه تیتَزا اعإذا م 
 

 

 هبصاح مات راام تالقَی تىذا شا 
ح دِّدتُج ه نَوادِبـ موی ناً کُلز 

 

، له و إذا دخلت علی الماضی ، فمعناها الحض علی الفعل والطّلبحروف التّخصیص إذا دخلت علی المضارع
، فمعناها العرض و یلزمها الفعل لفظاً أو تقدیراً إّ عند ، و إن خال الکالم عن التَّوبیخفمعناها التّوبیخ واللَّوم

قال مجنونٌ:الشَّعر ضرورة ، 
 بشفاعة لٰى أرسلتقولونَ لَیی 

 

 

 إىل فَهّ نَفْس لَیلٰى شَفیعها
 

 : خویشنت را به کسیاعتزاء: کسی را دیدن و به چیزی رسیدن. و مالقاة ذا: به معنی متٰى یا زاید. وإو 
: بر مرده گریسنت. و مفعول نَدْب ردن. و: اندوهگن کحزن : نو کردن. وتَجدِیدبازخواندن و نسبت کردن. و 

 تىمحذوف. و ش تجواب إذا. القَی 
 ؛، مالقات کنم مردی را که مرده است یار او، هرگاه که خواهمفرماید: پس بحق خدا که من در هر ساعت می

جمعی که  ،کنند اندوهگن کردنی را هر روز ، نو میهرگاه که نسبت کردم خود را در روزگار به او به حیلتی
 »شارح«گریند بر مرده او.  می

 ای رفته بتجرید ترا آوازه
 ق داردبا خلق اگر کسی تعلّ

 

 

 اندازه داری فرح و نشاط بی
 پیوسته شود جراحت او تازه

 

 

 ارشاد ارباب صالح به اسباب فالح
 فَرض علَی النّاس انْ یتُوبوا

 

 

 بجوالذُّنُوبِ ا کتَر نلٰک 
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۱۸٥ 

ه تعالٰى: التّقدیرضالفَرقال ال ،» :تُمضا فَرم فصو مراد اینجا چیزی که تارک آن آثم باشد و او به مذهب  ١»فَن
، و اگر ، فرضامام شافعی مرادف واجب است و خنفیه گویند علم بلزوم عبادت اگر از دلیل قطعی حاصل شود

از «: گذاشنت تَرک: بازگشنت بخدا. و تَوبةو  و این بیت مساعد مذهب شافعی است. ؛، واجبظّنیاز دلیل 
 خرب. فَرض مبتدا و انْ یتُوبواو ». اول
 »شارح« ترست. ، لیکن ترک گناهان واجبفرماید: فرض است بر مردم که بازگردند به خدا می

 که دلت ز معصیت گشت سیاه گاهی
 ور بخت مدد کند بتوفیق اله

 

 

 در حال بتوبه عذر آن قصه بخواه
 آن به که تو آلوده نگردی بگناه

 

 
جِیبع هفری صف رالدَّهو 

 

 

بجعا یهف غَفْلَةُ النّاس و 
 

 : غافل شدن.غَفْلَة: حدَثانُه و نَواىبه. و صرف الدَّهرِ
 ترست. ، عجب، یا در حادثۀ او، و غافل شدن مردم در روزگارخود عجب است فرماید: روزگار در حادثۀ می

 »شارح«
 ای دل عجب است نزد ارباب کمال

 تر دیدم لیکن عجبی ازان عجب
 

 

 گردیدن روزگار از حال بحال
 اش نیست زوال غفلت که بهیچ گونه

 

 
بعباتِ صی النّائف ربالصو 

 

 

 وابِ اصعب لٰکن فَوت الثَّ 
 

 : جزاء الطّاعة.الثَّوابنت. و: در گذشفَوت: دشوار. و صعب و ؛: دشوار شدنصعوبة
 »شارح«صربی دشوارتر است.  ، لیکن فوت ثواب به سبب بیفرماید: صرب در حوادث روزگار دشوار است می

 ای پیش آید ای دل چو ترا واقعه
 گر صرب کنی ثواب آن روز جزا

 

 

 یا تري بر جگر ریش آید
 از هرچه کسی گمان برد بیش آید

 

 
 قَرِیبو کُل ما یرتَجٰى 

 

 

 بقْرا ذاک کُل نم توالْمو 
 

 : امید داشنت.ارتجاء
 »شارح«، و مرگ از همۀ آن نزدیکرت است. ، نزدیک استفرماید: هر چه امید داشته شود می

 مردن ز شب سیاه تاریکرتست
 هرچند امید ما بما نزدیک است

 

 

 وز هر چه کنی خیال باریکرتست
 یکرتستدانم بیقني که مرگ نزد

 

 نکته
 ، بیتی است مناسب این:، رضی اله عنهصدیق را

ه کللفی أه حمصب ٍامری 
 

 

 والموت أدنٰى من شراک نَعله
 

 .٢٣٧البقرة:  - ۱
                                                 



  

 بیان زوال جاه و مال

 و نفی حرص ندامت مآل
 قَدْ شاب راسی و راس  الْحرص لَم یشبِ 

تَبرم تمذا ما ری ارانی اةً ما ل 
 بِه تررتٍ میب کَم کبر هبِال 
 بِهوانی جنایا فالْم قابع تطار 

 

 

 انَّ الْحرِیص علَی الدُّنْیا لَفی تَعبِ 
 الٰى رتَبِتُها طَمحت عینی ـفَنلْ

 قَدْ کانَ یعمر بِاللَّذّاتِ والطَّربِ
 حربِفَصار من بعدِها للْویل والْ

 

و ». از ثالث«: بلند نگرسنت به چیزی وحمطُو  طماحو  طَمح: سر. و راسو ». از ثانی«: سفید شدن سر شَیب
: سبک شدن بطَرو ». از اول«: آبادان کردن و آبادان شدن عمارة: جمع او. رتَب ، و: پایهرتْبة: چشم. و عین

: منایا، و : مرگمنیة : اَلُه. وعقاب: پریدن. و طَیرورةو طَیران و  یرطَدل از شادی یا از اندوه یا از آرزو. و 
یشیب ابن آدم و یشب فیه «و مصراع اول مطابق حدیث ». از اول«گرفنت مال »: به فتح راء« حربجمع او. و 

األمل و طول الحرص :حرص نفی ضعف از ». خصلتان چه ضعف الزم  ؛حرصو مراد به نفی شیب از رأس
چه حضرت ناظم هرگز مایل به جاه دنیوی  ؛»، فاسمعی یا جارةإیاک أعنی«شیب است. و بیت ثانی از قبیل 

مؤنّث سماعی است. و تشبیه عقاب به  عقاببه سبب آنکه  طارتجملۀ حالیه. و تأنیث  قَدْ کانَ یعمرنبوده. و 
 .منایا، یا به طارت، مصدر »طريورة«راجع به  بعدِها موت به اعتبار استیال. و ضمري

، به درستی که حریص بر دنیا هر آینه در رنج فرماید: به حقیقت سفید شد سر من و سر حرص سفید نشد می
ها؟ به  ، بلند نگرد چشم من به پایه، پس یافتم آن راای بینم خود را که چون جستم پایه است. چیست مرا که می

پس گشت از پس آن برای وای و گرفنت ، های او ، و گوشه، بس خانه که گذشتم به آنر تو، پروردگاحق خدای
 »شارح«مال. 

 عموم بگذشت و کم نشد شهوت و آز
 شود مسکن بوم وین طُرفه که خانه می

 

 

 جویم باز هر چند که کام هست می
 چون کرد عقاب مرگ آنجا پرواز

 

 
 باً احبِس عنانَک ال تَجمح بِه طَلَ

 قَدْ یاکُل الْمال من لَم یحفِ راحلَةً 
 

 

 فَال وربک ما اْرزاق بِالطَّلَبِ
 جدَّ فی الطَّلَبِ ویتْرک الْمال من قَدْ 

 

: سر نهادن جمح. جِماحو  جموح: دوال لگام که سوار بدست گريد. و عنانو ». از ثانی«باز داشنت  :حبس
، و غرض ، أی فال تجمحبرای نهی ال. و »از ثالث«، چنانچه هیچ کس او را باز نتواند داشت تیاسب و کش

: اکَل . وقَسم ، و واو برای، أی فال فائدةَ فی هذا الجموحو اسم و خرب محذوف ؛تأکید یا برای نفی جنس
و قال ». از اول«: کوشیدن دّجِ: اشرت مسافر. و راحلَة: سوده کردن پای ستور. و إحفاءو ». از اول«خوردن 

 :اخري را بر این حمل می طَلَبو  ؛: جمع طالبالطَّلَبالجوهری ر نباشد.کنیم تا قافیه مکر 
، که نیست روزیها ، بحق خداپس سرکشی مکن ؛به او برای جسنت ، سرکشی مکنفرماید: بازدار عنان خود را می

گذارد مال را کسی که به حقیقت  ، و مینکرد پای شرتی راخورد مال را کسی که سوده  حقیقت میبجسنت. به 
 »شارح« کوشید در میان جویندگان.

 مقصود تو چون نیست میسر بطلب
 جمعی که نجستند رسیدند بکام

 

 

 تا چند رسد جان تو از غصه بلب
 جمعی ز طلب قرین رنجند و تعب
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 توبیخ بر متابعت نفس و هوٰى

 و نهی از طمع دوام و بقا
المالتَّصابِی ا ذْیالا رتَج 

 بِالل الشَّیبِ فی فَودیک نادٰى
 

 

 و شَیبک قَدْ نَضا برد الشَّبابِ 
 بِاعلَی الصوتِ حی علَی الذَّهابِ 

 

فِ یحذَف ألف ما االستفهامیة فی األغلب عندَ کونها مجرورةً بحر«، قال الرضی: بوده» إلٰى ما«االم در اصل 
 فرماید: میملسو هيلع هللا ىلص  ، چنانچه ناظمباشد »إلٰى متٰى«، و اظهر از روی معنی آن است که اصل او »جر أو مضاف

 فإلٰى متٰى تبغی الضاللةَ والردٰى
: البرد: بريون کردن جامه از تن. و نَضو: عشق نمودن. و تَصابِیدامان. و  :ذَیلو  ».از اول«: کشیدن جرو 

معناه » علَی الصالةحی «الرأس: جانباه. و قولُهم:  فَود: جوانی. و شَباب سه األعراب. وکساء أسود مربع یلب
.و أقبِل لُمه 

آنکه پريی تو به حقیقت بريون کرد از تن بردِ جوانی. بالل پريی  لرماید: تا چه کَشی دامنهای عاشقی؟ و حاف می
 »شارح«ه رو کن برفنت. در دو جانب سر تو ندا کرد به آواز بلندتر ک

 تا چند کنی عشق مجازی انگیز
 بر فرق سرت بالل پريی شب و روز

 

 

 گر اهل کماىل به حقیقت آمیز
 چون حی علی الذّهاب گوید برخیز

 

 
 خلقْت من التُّرابِ و عن قَرِیبٍ
 نةً فی دارِ ظَعقاما تعطَم 

 

 

 تُغَیب تَحت اطْباق التُّرابِ 
  تَطْمع فَرِجلُک فی الرکابِفَال

 

مقیم إقامة ، أی بعضها فوق بعض. و ، والسموات طباق: واحد األطباقالطَّبق: زیر. و تَحتو  اک.خ: تُراب
 : پای.رِجل : از جائی بجائی رفنت. وظَعن شدن. و

ای  ی در زیر طبقات خاک. طمع کردهای از خاک و بعد از زمانی اندک غایب کرده شو فرماید: آفریده شده می
 »شارح« ، که پای تو در رکابست.پس طمع مکن ؛مقیم شدن در خانۀ رفنت از جائی بجائی

 ای جسم تو گشته ظاهر از عنصر خاک
 زنهار مشو مقیم این کهنه رباط

 

 

 ناگاه درو نهان شوی بعد هالک
 کنی یا ادراک گر دعوی هوش می

 

 
 جابالْح تیخرا یوتای فوس و 

 ا فُوعرالْم رِکقَص رعامارقْص 
 

 

 رسول لَیس یحجب بِالْحجابِ
 فَانُّک ساکن الْقَبرِ الْخرابِ 

 

: حجب: حرف التّنفیس و هو أکثر تنفیساً من السني. و سوف: پرده. و حجاب: پرده فرو گذاشنت. و إرخاء
: گور. و قَبر: آرامیدن. و سکْنٰىو سکُون و ». از اول«: کوشک و نزدیک آمدن قَصرو  ».از اول«بازداشنت 

 محذوف.» یقُول«: ویران. و بیت ثانی مقول خراب
و گوید: ای آبادان کننده  ؛فرماید: فرو گذاشتی پرده را و زود آید رسوىل که نیست که بازداشته شود به پرده می

 »شارح«پس به درستی که تو ساکن گور ویرانی.  ؛نزدیک آی ؛ه استکوشک خود که برداشته شد
 شکایت کرده بناز گمرهی قصر امل
 گوید بغضب که قصر و ایوان ترا

 

 

 ناگاه رسد زپیش حق پیک اجل
 سازند بگور تنگ تاریک بدل
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 شکایت از پريی و بیاض مو به احسن بیان

 و تنبیه بر معایب دنیا و اهل آن
 سمی بِاشْتعال منارتیخبت نار جِ

 ایا بومةً قَدْ عشَّشّت فَوق هامتی
 الْعمرِ منِّی فَزرتنی برایتِ خراَ

 

 

 و اظْلَم عیشی اذْ اضاء شهابها
 علَی الرغْم منِّی حني طار غُرابها
 و ماواک من کُل الدِّیارِ خرابها

 

وبعال و ؛: آتشنار ردن آتش. و: مخشْتة: افروخته شدن آن. و انارتاریک شدن. و  إظالم: چراغ پا. و م
: میان هامة: آشیان گرفنت مرغ. و تَعشيش: طائر. و البومةو  البوم: شعلۀ آتش. و شهاب: روشن شدن. و إضاءة

 فالن أنف مغغْماًسر. و رغامرخط. و راب، أی التّ: وقع فی الرر بذلک عن السر: کالغ. و غُراب، و یعبمع :
 ؛به سبب آنکه نار مؤنث سماعی استخبت : جمع دار. و تأنیث دِیار: جائی که فرود آیند. و ماوٰىزندگانی. و 

از سفید » اضاءت شهاب«و  »اشتعال مناره«، و از قامت »مناره«، و کنایت از حرارت غریزی» نار جسم«و 
 از موی سیاه.» غراب«از موی سفید و  »بومه«، و وی سرشدن م

، ، و تاریک شد زندگانی من، یعنی سفید شدن موی سرفرماید: مرد آتش تن من بافروخته شدن چراغ پای من می
، بومی که به حقیقت آشیان گرفت باالی تارک من بر رغم و خشم از منآن چراغ پای. ای  چون روشن شد شعلۀ

، و ، پس زیارت کردی مرا، تارک دیدی ویرانی زندگانی از منید کالغی که آشیان داشت در آنآن زمان که پر
 »شارح«ها ویرانۀ آن است.  منزل تو از همۀ خانه

 شد آتش من فسرده از ضعف بدن
 ای موی سفید بر سرم جا کردی

 

 

 و ان رفت که بود باغ عیشم گلشن
 چون بوم که در خرابه گريد مسکن

 

 
نْعادَ اعشاً بیع یممعارِض لا ح 

 یبِهشم لقَب ءررِ الْممةُ عغُر و 
 هسار ضیاب و ءرالُم هجو فَرذَا اصا 

 

 

 طَالئع شَیبٍ لَیس یغْنی خضابها
 و قَدْ فَنیت نَفْس تَولّٰى شَبابها

نم ها تَنَغَّصتَطابسم هامیا 
 

: طالیه. و ما طَلیعة: صفحةُ الخدّ. و العارضو ما مصدری. و». از رابع و خامس«: خوش حال شدن نُعمة
، و واحدٌ الشَّیبو المشیبکل شیء: أولُه و أکرمه. و  غُرةُعنک هذا: أی ما یجدی عنک و ما یعفعک. و  یغْنی

: برگشنت. و تَولِّیدخول الرجل فی حدِّ الشّیب من الرجال. و مشیب قال األصمعی: الشّیب بیاض الشَّعر وال
 : خوش آمدن.استطابة: ناخوش شدن عیش. و تَنَغُّص : سفید شدن. وابیضاض زرد شدن. و :اصفرار

 ، یعنی مویهای پريی ، بعد از آنکه فرود آمد به صفحۀ رخ من طالیهفرماید: آیا خوشحال باشم از روی عیش می
، و به حقیقت فنا یافت نفسی که پشت سفید که نافع نیست رنگ کردن او؟ و بهرت عمر مرد پیش از پريی است

 »شارح« ، ناخوش شد از روزگار او خوش آمده آن.سفید شد سر اوزرد شد روی مرد و کرد جوانی او. چون 
 زد موی سفید خیمه گرد رخ من
 ایام شباب رفت و من در عقبش

 

 

 رد چهره فرخ منشد تريه و ز
 افغان کنم و کس ندهد پاسخ من

 

 
 فَدَع عنْک فَضالتِ اْمورِ فَانَّها
 وال تَمشین فی منْکبِ اْرض فاخراً 

 

 

 حرام علٰى نَفْس التَّقی ارتکابها
 فَعما قَلیل یحتَوِیک تُرابها
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: مشْی : گناه و مثل آن کردن. وارتکابو ». من الخامس«: ضدُّ الحالل حرامال: ما فَضل من شیء. والفَضلَة
: احتواءو ما زاید. و » عن ما«در اصل  عمامن األرض: الموضع المرتفع. و  المنْکبو». از ثانی«راه رفنت 

 مؤنث سماعی است. رضابه سبب آنکه  تُرابها. و تأنیث ضمري حرامفاعل  ارتکابهاگردبرگرد گرفنت. و 
مرو ، چه بدرستی که حرام است بر نفس پرهیزکار ارتکاب آن زواید. و فرماید: پس بگذار از خود زواید امور می

 ، که بعد از زمانی اندک گردبرگرد تو گريد خاک زمني.در محل مرتفع از زمني در حاىل که فخر کننده باشی
 »شارح«

 در کار جهان اگر هوس داری سود
 چند کنی فخر بباالی زمنيتا 

 

 

 باید که شوی بقدر حاجت خشنود
 چون جای تو در زیرزمني خواهد بود

 

 
 و اد زَکاةَ الْجاه و اعلَم بِانَّها
 مهرِقاب کلرارِ تَمحْلَی اا نسحاو 

 

 

 کَمثْل زَکاة الْمال تَم نصابها
 تسابهافَخیر تجاراتِ الْکَرِیم اکْ 

 

النّمو الحاصل عن برکة اله فاستعمل فیما یخرجه اإلنسانُ  : وام و فریضه و مثل آن گزاردن. و أصل الزکاةتَادِیة
، زکات : حدّ مال که چون به آن رسدنصاب: قدر مردم. و کاف زاید. و جاهمن حق اله تعالٰى إىل الفقراء. و 

، و قال بعض العلماء: الحریة کالکرم إّ أنّ الحریةَ یقال فی : آزادحرکوئی کردن. و : نیسانإح واجب شود. و 
، و یعبر بها عن الجملة و ر أصل العنق: مؤخالرقَبةو ، ال یقال إّ المحاسن الکبرية.، والکرمالمحاسن الصغرية

راجع اکْتسابها : بازرگانی کردن. و ضمري تجارةالمرکوب. و  ، کما یطلَق الرأس والظّهر علییطلَق علی المملوکِ
 .رقابهم به

فرماید: ادا کن زکات جاه بگزاردن مهمات فقرا و مساکني و سایر محتاجان و عالم باش به آنکه زکات جاه  می
ین تجارتهای ، که بهرت، تا شوی مالک رقاب ایشانمثل زکات مال تمام است نصاب آن. و نیکوئی کن به آزادان

 »شارح«ست. ا کریم اکتساب این رقاب
 

ذُقی نم تُها ومنَّی طَعالدُّنْیا فَا 
غُر ّها ارا وفَلَمالباط راً و 

 

 

 وسیق الَینا عذْبها و عذابها
 کَما الح فی ارض الْفَالة سرابها

 

: ضدُّ الباطل: فریفنت. وغُرور: آب خوش. و عذْبراندن. و : سوقو ». از رابع«: خوردن و آشامیدن طُعم
 : الّمع فی المفازة کالماء.السراب: بیابان. وفَالة: درخشیدن. و لَوحانو  لَوحالحق. و 

، و رانده شده است به سوی ما عذْب و ام آن را ، پس بدرستی که من آشامیدهچشد دنیا را فرماید: هر که که می می
 »شارح«چنانچه درخشد در زمني بیابان سراب او. ، ام دنیا را مگر فریب و باطل ب او. پس ندیدهعذا

 ام جهان را ای دل من تجربه کرده
 در دیده عارفان سرابیست فلک

 

 

 احوال جهان تمام باشد باطل
 یا نقش حبابیست که گردد زایل

 

 
 و ما هی اّ جِیفَةٌ مستَحیلَةٌ

 نبها کُنْت سلْماً هلهافَانْ تَجتَ
 فَطُوبٰى لنَفْس اوطَنَت قَعر دارِها

 

 

 علَیها کالب همهن اجتذابها
 عتْک کالبهازَوانْ تَجتَذِبها نا

 مغَلَّقَةَ اْبوابِ مرخی حجابها
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: به یکسو شدن. اجتناب: کشیدن. و اجتذابگ. و : سکَلْب : از حال گردیدن. واستحالَة: مردار. و جِیفَة
: بن. و قَعر: با کسی در چیزی واکوشیدن. و منازَعةلمن سالَمنی. و  ، تقول: أنا سلْم: الصلح والمسالملْمالسو

 : در بسنت.تَغْلیق
ه قصد ایشان کشیدن آن ، و جمعند برو سگی چند کنیست دنیا مگر مرداری که گشته است حال او فرماید: می

، جنگ کنند با تو سگان ، و اگر کشی او را، باشی صلح کننده مر اهل او رامردار است پس اگر اجتناب کنی از او
، فرو ، در حاىل که بسته شده است درهای آن خانهاو. خوشی حال مر نفسی را که وطن گرفت در بن خانۀ خود

 »شارح«گذاشته شده است پرده آن درها. 
 ای افتاده نیا به مثل چو جیفهد

 روزی سگان گشته ازو آماده
 

 

 هرگز نکند میل به او آزاده
 خوش حال موفّقی که ترکش داده

 

 

 تشنیع از تفرقۀ ایام و شهور

 و شکایت از حادثۀ اَعوام و دهور
 کَةیفی ا ةمامح جوکنُّا کَز 
 دخل الزمانُ بِنا و فَرق بینَنا

 

 

شَبابِم و ةحبِص نیتِّعتَم 
 انَّ الزمانَ مفَرق اْحبابِ

 

، و قال حمامة: کبوتر، والثّانی أنسب ههنا. و : ما معه آخر من جنسه یزاوجه و قد یقال لمجموعهماالزوج
و  ؛: برخوردار شدنتَمتُّعمرغزار. و  :ایکَة الکسائی: الحمام هو الربی والیمام هو الّذی یألف البیوت. و

 : جمع حبیب.احباب: جدائی افکندن. و تَفْرِیقو ». از اول«: در آمدن دخول. به فتح عني. و متَمتِّعین
زمان بما و جدائی ، برخوردار به صحت بدن و جوانی. درآمد فرماید: بودیم ما چون جفت کبوتر در مرغزاری می

 »شارح«به درستی که زمان جدا کننده دوستان است. ، افکند در میان ما
 کبوتر همه همدم بودیم چون جفت

 ناگاه زمانه کرد انگیز فراق
 

 

 وز صحت و از شباب خرم بودیم
 هم بودیم گوئی که هزار سال بی

 

 

 تأسف بر ایام جوانی

 و دوستان جانی
 شَیئان لَو بکَتِ الدِّماء علَیهِما

 ا الْمعشار من حقَّیهِمالَم تَبلُغَ
 

 

 عینان حتّٰى تَؤذَنا بِذَهابِ
 فَقْدُ الشَّبابِ و فُرقَةُ اْحبابِ

 

»: به ضم فاء« فُرقَة: سزاوار. و حق: ده یک. و معشارو ». از اول«: رسیدن بلُوغ: اإلعالم. و اإلیذان
 بکَتتأنیث . و شَیئان، و شرطیه صفت جزا لَم تَبلُغاط و رش تلَو بکَ مبتدا و  فَقْدخرب و  شَیئانجدائی. و 

 ، برای اشعار بعدم شعور.»حتّٰى تذهبا«. و نفرمود: بکَتمتعلق به  حتّٰىبرای آنکه عني مؤنث سماعی است. و 
ند به رفنت و ای که اعالم کرده شو ، به مرتبهفرماید: دو چیز است که اگر گرید خونها بر آن دو چیز دو چشم  می

 »شارح«، نرسند به ده یک از حق آن دو: نایافنت جوانی و جدائی دوستان. زوال
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 کند دلها خون ای که می هر واقعه
 گر دیده برین دو حال گرید صد سال

 

 

 پريی و فراق باشد از آن افزون
 از عهده حق آن نیاید بريون

 

 

 اظهار مالل از مصایب ایام

 یها السالمدر وقت وفات فاطمه عل
 و ما الدَّهر و اْیام اّ کَما تَرٰى
 فخی لَم رالدَّه برقَدْ ج ارنَّ اما و 

 

 

 رزِیةُ مال او فراق حبِیبِ 
 تَقَلُّب حالَیه لَغَیر لَبِیبِ

 

 کَما : أی ما آثار الدْهرِ و ما درماالدَّهرو  ، أی ال قائم.»مررت برجل غري قائم«، مثل : نهغَیر: مصیبت. و رزِیة
، یا منصوب به تقدیر محذوف »هو«، یا مرفوع و خرب یا مجرور و بدل از ما رزِیةموصول یا موصوف. و 

 . و در بعضی نسخ بجایإنَخرب  غَیر لَبِیب. و امرایا دهر راجع به  حالَیهو ضمري حال.  لَم یخف. و »أعنی«
رلَغَی »نیعذاتُه»الم ربه کس» «ل :الشّیء نیو  ؛، و ع خی رح، و خرب إنّ فلَمهه راجع به ده متعلق الَیو الم جار ،

 .تَقَلُّببه 
، مصیبت ماىل یا جدائی دوستی. و بدرستی که مردی که بینی ، مگر چنانچه میفرماید: نیست روزگار و روزها می

، هر آینه ناخردمند ، در حاىل که نرتسد از گردیدن دوحال او که شدت و رخاستروزگار را به حقیقت آزموده است
 »شارح«است. 

 ای گشته بعلم و معرفت شهره شهر
 گه مال تو از جفا بتاراج دهد

 

 

 زنهار مباش غافل از خویش که دهر
 گه کام تو از فراق سازد چون زهر

 

 

 اظهار محبت فاطمۀ زهرا

 از دنیاهنگام رحلت او 
بِیبح دِلُهعی سلَی بِیبح 

 یب غاب عن عینی و جِسمیحبِ
 

 

یبی قَلْبِی نَصف واهسما ل و 
یبغبِیبِی ال یقَلْبِی ح نع و 

 

بوبةو مغیب و  غَیـبةو  غَیب: بهره. و نَصیبو ». از ثانی«: برابر بودن عدْل و هر ». انیاز ث«: غایب شدن غَیـ
 اول مبتدا و ثانی خرب. یبحبِ، یا خرب مبتدای محذوف حبِیبدو 
، و نیست مر غري او را در دل من هیچ بهره. فرماید: او دوستی است که نیست که برابر باشد او را هیچ دوستی می

 »شارح« شود. ، و از دل من دوست من غایب نمیاست که غایب شده است از چشم من و تن مندوستی 
 آن مه که ازو دلم منور باشد
 از پیش نظر رفت و لیکن همه دم

 

 

 وز دوری او دیده مکدّر باشد
 در لوح خیال من مصور باشد

 

 

۱۹۱ 



  

 خطاب به فاطمه بعد از وفات او

 و تذکر وفاداری و ثبات او
 ما لی وقَفْت علَی الْقُبورِ مسلِّماً
 احبِیب ما لَک تَرد جوابنا

 

 

روابِی قَبج دری بِیبِ فَلَمالْح 
 انَسیت بعدِی خلَّةَ اْحبابِ

 

، و »مللْت «نَسیت : دوستی. و در بعضی نسخ بجای »خاء به ضم« خلَّةو ». از رابع«: فراموش کردن نسیان
 الشّیء لْتلو » بالکسر«ملْتلاللةً: إذا ملَّةً و مو م تَه. منه أیضاً ملالمئس 

، پس باز نگردانید جواب ام بر قرب دوست ام بر قربها در حاىل که سالم کننده فرماید: چیست مرا که ایستاده می
گردانی جواب ما را؟ آیا فراموش کردی بعد از من دوستی  ، چیست مر ترا که باز نمیسالم مرا؟ از دوست

 »شارح«دوستان را؟
 ای بحر وفا و معدن صدق و صواب

 ی که زیارت تو باشد کاممگاه
 

 

 بر عهد تو ثابتم ز من روی متاب
 در وقت سالم ملتفت شو بجواب

 

 

 جواب از زبان زهرا

ه تعالٰى عنهارضی ال 
 ف لی بِجوابِکُمیقال الحبِیب و کَ

یتُکُمی فَنَسنحاسم التُّراب کَلا 
تتَقَطَّع المنِّی السم کُملَیفَع 

 

 

تُرابِ و و نادِلج نيهنا را 
 و حجِبت عن اهلی و عن اتْرابِی
 عنِّی وعنْکُم خلَّةُ اْحبابِ

 

از نفس کلمه است. و  ، و کوفیني گویندبرای بیان فتحۀ نون است ـفاینجا بالف است و بصریني گویند این ال انا
 علٰى» به ضم الحاء«جمع حسن : المحاسن: سنگ. وجنْدَلمرهون. و به معنی  رهنيو  ؛: بگرو کردنرهن

مقدر که مبتداست » الهم«متعلق به بِجوابِکُم : بریده شدن. و تَقَطُّعهمزاد. و »: به کسر تاء« تربغري قیاس. و 
 اتْرابِی، و بجای »تُرابِعمداً فَقَدْ امسیت  رهن «خرب او. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثانی:  کَیف و
و رهن:  ؛و امسٰى: أی صار ؛، و هو نقیض الخطاقصدت له و تعمدت و عمدت للشّیء أعمدُ عمداً ؛»اصحابِی«

و اصحاب: جمع صحب و او جمع صاحب. و بعضی برآنند که این سه بیت از هاتفی غیبی  ؛به معنی مرهون
 مسموع شد.

و چگونه باشد مرا آهنگ کردن بجواب شما؟ و حال آنکه من گروکرده سنگها و  ست:گفت دو فرماید: می
خود و از همزادان خود. ، و بازداشته شدم از اهل ، پس فراموش کردن شما راخورد خاک خوبیهای مراخاکم. 

 دوستان. دوستی ، بریده شد از من و از شما عالقۀپس بر شما باد از من سالم
 »شارح«

 چو شد جدا بند ز بند در خاک مرا
 فرستم لیکن پیوسته سالم می

 

 

 محروم شدم ز دوستان وز فرزند
 سودی ندهد چو نیست ما را پیوند

 

 

۱۹۲ 



  

 ملسو هيلع هللا ىلصمرثیه در وقت زیارت خاتم
ةبنْدَ نائی ععمد ما غاض 
بِه تْکحسام تُکذا ذَکَرا و 
بِه لَلْتح ثَری جِلنِّی اا 

 

 

 ّالْتُکعلْ جبالبس کاءب 
 منِّی الْجفُونُ فَفاض وانْسکَبا
 عن انْ ارٰى لسواه مکْتَئبا

 

ضاً: کم شد و به زمني فرو رفت. و  غاضغَی یِضغی ةالماءحسامفْن: بخشش کردن. و مپلک چشم. و ج :
. و ضمري سامحتفاعل  الجفُون. و معد : بزرگ داشنت. و ضمري بِه راجع به إجالل : ریخته شدن. وانْکساب

 واهو در بعضی نسخ بجای  س .راجع به ثَریغاض »؛»فاض  حتّٰى سال وضةً: إذا کَثُرضضاً و فَیفَی الماء و فاض
، یا رسول می أنتأبأبی و «،آمد و فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصوی است که حضرت ناظم نزد قرب رسول مرعن جانبِ الوادی. و 

پس این سه بیت  »ی بأبی و أمی.، أی أنت مفدالجزع لقبیح إال علیک و إنّ الصرب لجمیل إال عنک ، إنّاله
 بخواند.

، بخشش کند را مر گریه را سبب. و چون یاد کنم ترا، مگر که گردانیدم تفرماید: کم نشد اشک من نزد مصیبتی می
دارم خاکی را که  چشم. بدرستی که من بزرگ می، پس روان شود و بریزد از ترا به اشک از من پلکهای چشم

 »شارح«فرو آمدی تو به آن از آنکه دیده شوم برای غري آن خاک اندوهگن. 
 نم روزی که شود چشمۀ چشمم بی 

 هر کس که شنیده است روزی نامت
 

 

 یاد تو کنم که اشک زاید در دم
 از موت کسی دگر نیابد ماتم

 

 رموده:و حضرت فاطمه هم قریب به این ف
 إذا اشتدَّ شَوقی زرت قربک باکیاً 
 فیا ساکن الصحراء علَّمتَنی البکا
 فإن کنت عنّی فی التُّرابِ مغیباً 

 

 

 أنوح و أشکو ال أراک مجاوِبی
 و ذکرک أنسانی جمیع المصائبِ
 فما کنت عن قلبِ الحزین بغائبِ 

 

 

 تعیري خريه تريه

 ولید بن مغريه
ندَّدهیدُ یلالْو یمظی بِالْع 

 نیطَحبْبِا لجبالْم ننَا ابا 
 فَال تَحسبنَّی اخاف الْولیدَ 

 

 

 فَقُلْت انَا ابن ابِی طالبِ
ی غاللَفس نتِ میبِالْب بِ و 

 وال انَّنی منْه بِالْهائبِ
 

: پسر مغريه بن عبداله بن عمرو بن مخزوم بن یقظه ابن مرة لیدو: بزرگ شدن. و عظَمة: بیم کردن. و تَهدِید
کرد و مرتضٰى  میهيلع بن کعب بن لؤی بن غالب و هر دو از مشرکان مکه بودند و ولید تهدید حضرت مرتضٰى 

ما أنا بدون المغرية و ال علی بدون «وطالب گفت: ببا او درشتی نمود و او از این صورت شکوه داشت و ا
شعبی ، و ولید در سال هجرت در مکه بکفر بمرد. و پس مرتضٰى این قطعه را نظم فرمود» ولید. فلم یتوعده؟ال

واله که نه از مرگ «گفت:  »این جزع از چیست؟«، ابوجهل گفت: گوید: ولید در وقت مرگ جزع کرد
، عهده بر من مرتس«وسفیان گفت: اب »ابی کبشه در مکه ظاهر شود. که دین ابن ، ولیکن بیم ازان دارمترسم می

، مادر ، آن است که آمنهملسو هيلع هللا ىلص بر حضرت رسالت» ابی کبشه ابن«و وجه اطالق » که دین او ظاهر نشود.

۱۹۳ 



  

۱۹٤ 

و او » ابوکبشه«، و کنیت و جز ، دخرت وهب بن عبد مناف بود و مادر وهب عمره بنت و جز بن غالبآنحضرت
پرستیدی. و چون حضرت » شامی«بور که مشهور است به پرستی مخالف قریش کردی و کوکب شعرای ع در بت
وانَّه هو «گفتند. و غرض از کریمۀ  می» ابی کبشه ابن«، او را پرستی مخالف قریش فرمود ، هم در بتملسو هيلع هللا ىلص رسالت

، اما مخالف اوست در اعتقاد کبشه است در نفی بتان آن است که مصطفٰى اگر چه موافق ابی ١»رب الشِّعرى
ابطَحین ، و مراد از که در او سنگریزه بود: رودخانۀ فراخ ابطَح: بزرگ داشنت. و تَبجِیلیت شعرٰى. و بروب

، و وجه تبجیل ابوطالب در مدینه آن بود که سلْمٰى ؛گویند »وادی عقیق«رودخانۀ مکه و رودخانۀ مدینه که آن را 
، چنانچه خانۀ کعبه»: به الم« البیتشاءاله تعالٰى. و  ، إنمد، از مدینه بود و شرح آن خواهد آمادر عبدالمطلب
، به این ترتیب: علی بن هيلع : جدّ حضرت ناظمغالبکریم: أی آباء متقدّمون. و سلَف لفالن النّجم پروین. و 

لب. و أبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصی بن کالب بن مرة بن کعب بن لُؤی بن غا
 و تخصیص غالب بذکر از میان سایر اجداد برای تفأل در منازعه و مجادله.». از سادس«: پنداشنت حسبان

ام بدو رودخانۀ  پسر بزرگ داشتهطالبم. من  ، پس گفتم: من پسر ابیکند مرا ببالی عظیم ولید فرماید: بیم می می
، و مپندار که من از او ترسم از ولید مپندار مرا که می ، از پدران من است غالب. پسمکه و مدینه و بخانۀ کعبه

 »شارح« ام. ترسنده
 چون خصم انیس اهل حق دید مرا
 لیکن نشوم تريه که آئینۀ دل

 

 

 پیوسته کند بقتل تهدید مرا
 روشن شده از صقیل توحید مرا

 

 
 ابن الْمغَیرةَ انِّی امرء فَیا

لَی الشّانع اللِّسان طَوِیل نيئ 
ولسلرل بِتَکْذِیبِکُم تُمرسخ 
ماءالس یحبِو وهتُمکَذَّب و 

 

 

 سموح اْنامل بِالْقاضبِ
 قَصري اللِّسان عن الصاحبِ
 تَعیبونَ ما لَیس بِالْعائبِ
 فَلَعنَةُ اله علَی الْکاذِبِ

 

البغض. و »: به وزن الشَّناعة« الشَّناءة: شمشري برنده. وقاضبگشت. و : سر انانْملَة: الجود. و السماحة
: عیب معیبو عاب و عیب : بردوغ داشنت. و تَکْذیبو ». از رابع«کار شدن  : زیانخسرو  خسرانو خسارة 

 : نفرین کردن.لَعنَةکردن و معیوب شدن. و 
ام که سخی است سرهای انگشتان من به شمشري برنده. دراز  ی، بدرستی که من مردفرماید: پس ای پسر مغريه می

عیب  کنید چیزی را که بی ، عیب می. زیان کردید به تکذیب شما مر رسول را، کوتاه زبانم از یارزبانم بر دشمنان
 »شارح«گوی.  ، پس لعنت خدا بر دروغاست. و تکذیب کردید او را به وحی آسمان

 شای خصم که هر نفس دلم سازی ری
 گوئی که ز آسمان نیامد وحیی

 

 

 تا چند زنبور زنی بر من نیش
 لعنت به کسی که ساخت این قصه زخویش

 

 

 .۴٩النجم:  - ١
                                                 



  

۱۹٥ 

 خطاب به ابولهب

 و تعیري او به ترک ادب
 تَبت یداک ابا لَهب  ابا لَهبٍ

 همرِح قاطع هال نَبِی ذَلْتخ 
 لخوفِ ابِی جهل فَاصبحت تابِعاً

 

 

 طَبالَةَ الْحمبِ حرالْح ةَ بِنْترخصو 
 طَبةَ بِالْعالمالس باع نکَم فَکُنْت 
 الذَّنَب هعتْبی ساالر کَذاک لَه 

 

زٰىابولَهب کردی و چون او ملسو هيلع هللا ىلص، و ابوطالب همیشه رعایت و حمایت پیغمرب ، برادر ابوطالب: کنیت عبدالعـ ،
نمود پس ابوجهل و عقْبة بن ابی  کرد و به حمایت پیغمرب قیام می احیای سنت سنیۀ او می، ابولهب وفات یافت

ابولهب سؤال  »از محمد بس که عبدالمطلب در بهشت است یا دوزخ.«معیط پیش ابولهب رفتند و گفتند: 
با قوم خود در دوزخ گوید عبدالمطلب  میاو «ایشان گفتند:  »او با قوم خودست.«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص، پیغمرب کرد

آتش غضب ابولهب  »او و هر که بر دین او بمريد در دوزخ باشد.«، پیغمرب فرمود: ابولهب باز پرسید »است.
: أی تَبتهفت روز از غصه به مرض عدسه بمرد. و ه ، تا بعد از غزای بدر بکرد شعله زد و پیوسته عداوت می

، چه پیغمرب در وقت نزول یا معنی اصلی است یداک الهالک. و  : خسرانٌ یؤدی إىلالتَّبابو ؛هلکت أو خسرت
»بِنيقْرْتَكَ ايرشع نذِرااً لک«فرموده و ابولهب گفت:  راذخویشان را جمع کرده ان ١»وتَنا؟تبوعو » ، ألهذا د

وال « ، ماننده معنی نفسک، یا بنازل شد ٢»تَبت يدَا ابِي لَهبٍ«، پس آیت سنگی برداشت که بر پیغمرب زند
دِيكُميخراک. و ٣»تُلْقُواْ بِاة، یا به معنی دنیاک و ارخر: زن ابولهبصخحرب بن ، و هر دو فرزند ، خواهر ص

ة بن عبد شمس بن عبد مناف بودند و کنیت صخر ابوسفیان و کنیت صخره اممؤنث ،: دخرتبِنْتجمیل. و  امی
بر صخره به اعتبار آنکه حامل  حمالَة الحطَب: هیزم. و اطالق حطَبو ». ز ثانیا«: برداشنت حملابن. و 

، یا به افروخت ، یا به اعتبار سخن چینی او که آتش فتنه بر میگناهان خود است و این گناهان هیزم دوزخ اوست
: فرو گذاشنت ذْالنخو خذْل انداخت. و  میملسو هيلع هللا ىلص  و در راه حضرت رسول داشت اعتبار آنکه در شبها خار برمی

: عمرو بن هشام بن مغرية أبو جهلالقرابة. و »: بکسر الراء و سکون الحاء«الرحم : بریدن. وقَطْعو ». از اول«
خواند.  »ابوجهل«، او را ملسو هيلع هللا ىلصبود و پیغمرب  »ابوالحکم«ت ، و کنیت او در جاهلیبن عبداله بن عمرو بن مخزوم

، چه بر مصطلح مشهور منجمان نکردم ذَنَبو  راس: دم. و حمل ذَنَبو ». از رابع« : از پی رفنتتَباعةو  تَبع و
، و تعبري منادٰى ابا لَهبرأس نزد این طایفه سعد است و ذنب نحس و ابوجهل و ابولهب هر دو نحس بودند. و 

صخرةَ مؤنث سماعی است. و  دْی به شبب آنکه تَبتتأنیث ت برای تطیر به اقامت او در دوزخ. و ینْاز او بکُ
خطاب. و بیت ثانی اشارت به حال از تاء قاطع و غري منصرف بعلت علمیت و تأنیث. و یداک معطوف بر 

ه عنهاملسو هيلع هللا ىلص، دخرتان پیغمرب کلثوم آنکه رقیه و امدَا «، زنان پسران ابولهب بودن و چون ، از خدیجه رضی الي تتَب
این پسران به امر پدر خود پیش از دخول از ایشان مفارقت کردند و عثمان بن عفّان رضی ، نازل شد »ابِي لَهبٍ

را بخواست و به این سبب او را کلثوم  ، ام، رقیه را در مکه نکاح کرد و چون او در مدینه وفات یافتاله عنه
 گویند.» ذوالنُّورین«

 .٢١۴الشعراء:  - ١
 .١المسد:  - ٢
 .١٩۵البقرة:  - ٣

                                                 



  

، بردارنده هیزم ، دخرت حربو هالک باد صخره ؛هب، ای ابالهالک باد دو دست تو ،فرماید: ای ابالهب می
، پس بودی مانند کسی که فروخت دوزخ. فرو گذاشتی پیغمرب خدا را در حاىل که بودی قطع کننده خویشی او

 رود او را دم.  ، از پی می، و همچنني سررو مرو را ، پس گشتی پیجهل برای ترس ابی ؛سالمت را به هالک
 »شارح«

 ه باد در قید هالکدشمن که همیش
 از جهل چو دین خود بدنیا بفروخت

 

 

 وز دست اجل باد گریبانش چاک
 باک شد تابع جاهلی سفیهی بی

 

 حکایت
آمد جمیل به مسجد  ّ، امالدین از اسماء بنت عمیس مروی است که چون سوره تبت نازل شد در تفسري موالنا نظام

، و ، و دِینَه ابینامذمماً قَلَینا«گفت:  در مسجد نشسته بودند و او میو سنگی در دست داشت و پیغمرب با ابوبکر 
واذَا «و آیت » أنّها ال ترانی.«و پیغمرب فرمود: » قد أقبلت إلیک.«و ابوبکر با پیغمرب گفت: » حکْمه عصینا.

جمیل با ابوبکر  ّبخواند. پس ام »نَ بِاآلخرة حجابا مستُوراقَرات الْقُرآنَ جعلْنَا بينَكَ وبين الَّذِين ال يومنُو
و بعضی گویند غرض  »، ما هجاکِ.و ابوبکر گفت: ال و رب الکعبة» قد ذکر ىل أنّ صاحبک هجانی.«گفت: 

جمیل  ّماو آن بود که خدا هجو او کرده و بعضی گویند اعتقاد داشت که قرآن را هجو نخوانند. و دور نیست که ا
 فرموده.ملسو هيلع هللا ىلص  این قطعه شنیده و تصور کرده پیغمرب

هِیلُهعاراً ی رمْا ذاک حبصفَا 
 و لَو النَ عن بغْض اْعادِی محمدٌ
لَهوح عرصی وا لُوهشْمی لَنو 

 

 

 موسم الْعرب علَیک حجِیج الْبیتِ فی
 ماح و بِالْقُضب رلَحانی ذَووه بِالِّ

بسو حوبِ ذَوربِالْح الءم رِجال 
 

 رماال و ذاک .ک ألبی جهلل: ننگ. و عار: أی تبعیفرو ریخنت خاک. و ه :جالقصدالح : تُعورِف ثم ،
ی بذلک ألنّه ، سمالحجاج: مجمعهمموسم و  ؛: جمع حاجحجِیجو  ؛استعمالُه فی القصدِ إلٰى مکّةَ للنّسک

، فیقال: ، ثم استعري للخلق، و یستعمل فی األجسام: ضدُّ الخشونةاللِّني: تازی زبانان. وعربمعلَم یجتمع إلیه. و 
فالنٌ لی و  ن .نشو فالنٌ خ نغْضبرای تعلیل. عالعصا ألحوها ب توواً: دشمن داشنت. و لَحو کذلک : قشرتّهالَح ،

ییاًلَحلْحی لَحالعصا ا تَه. و تیاً: إذا لُملَح لحاها جلالر تیح،و لَحمب : نیزه. و ربه ضم قاف و ضاد«قُض :«
از «در گرفنت چیزی را بجمله  :شُمولو  شَمل، به معنی تري تراشیده راست کرده. و ، یا جمع قضیبجمع قاضب

، : جمعهالمالءالمعتمدُ علیه و »بالهمزة« الملیء: بسیار افکندن. و عتَصریو ». إلٰى أن«به معنی او و  »رابع
 اضافۀ مصدر به فاعل. اعادِیبه  بغْضکارزار. و اضافۀ  :حربکالعظام والعظیم. 

ریزند آن را بر تو حاجیان خانۀ کعبه در  جهل است ننگی که فرو می فرماید: پس گشت آن کار که متابعت ابی می
. و اگر نرم شود از سبب دشمن داشنت محمد پوست بازکنند مرا صاحبان دشمنی به نجمع شدن تازی زبانازمان 

، تا افکنده شوند پريامون او مردان استوار به ها و به شمشريهای برنده. و هرگز فرو نگريند دشمنان او به جمله نیزه
 »شارح«، ، صاحبان حسبحربها

 آن مه که کند میان جانم مسکن
 ی نرسد بدامن حشمت اوگرد

 

 

 او باغ دلم شد گلشن هرهوز چ
 تا هست من شکسته را جان در تن
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۱۹۷ 

 قدر خطاب به ولید پلید بی

 در وقت قتل او بغزای بدر
هتْبن عا ابی ساً لَکتَع اً وتَب 

 

 

هبنایا شَرالُم سکَا نم یکقسا 
 

 هبغ کدَ ٰذلعی ببالال او 
اً تَب ساًوسراناً و هالکاً. و  : أیتَعخ هه الةألزمتْبن ععني« اب تْبة بن ربیعه. و»: به ضمسکَ ولید بن عقدح با ا :

 ».سقْی»راجع به غبه : من الماء ما یشرب مرةً والمرةُ الواحدةُ من الشَّرب. و ضمري الشَّربةشراب. و 
دهم ترا از کاسۀ مرگها شربتی. و  آب می ؛، ای ولید پسر عتْبهدا خسران و هالک مر ترافرماید: الزم گرداناد خ می

 باک ندارم بعد از آن سقی از آنکه یک روز آئی به آشامیدن این آب و یک روز نه.
 درک ای خصم که نیست در تو یک شمه ز

 ور طبع تو پیوسته نخواهد آن را
 

 

 خواهم بتو دادن این زمان شربت مرگ
 گاه هم باشد ترک غم نیست که گاه

 

 حکایت
در شأن  ١»هذَان خصمان اختَصموا في ربهِم«: ابوذر سوگند خورد که ،گویند، رضی اله عنهمابخاری و مسلم

، پسر ، و ولید، پسران ربیعهعبیدة بن حارث و حمزه و علی نازل شد که مبارزت کردند در روز بدر با عتْبه و شَیبه
، پسران وذ، عوف و مع، سه جوان از انصار پیش رفتند. و حافظ اسمعیل گوید: چون ایشان به میدان آمدندعتْبه

پس عبیدة بن حارث بن مطلب » ، همسران ما را بفرست.ای محمد«گفت: ، و عبداله پسر رواحه. عتبه حارث
، و حمزه و علی در حال شَیبه و ، و علی با ولیدزه با شَیبهو حمزه و علی برفتند و عبیده با عتْبه حرب کرد و حم

ولید را بکشتند و عبیده و عتْبه یکدگر را مجروح شاختند و علی و حمزه به مدد عبیده رفتند و عتْبه را بکشتند و 
 عبیده را نزد پیغمرب آوردند و به آن جراحت شهادت یافت.

 

 هطلحه که از بخت آشفت سعدبن ابی رجز ابی

 در مبارزت روز احد گفته
 قَدْ قَدِمت بِرایة اربابها
 ولَست من اهوالها اهابها

 

 

 تَحفل فیها دونُها اصحابها
 والصیدُ من ارجائها شهابها

 

 یاتیه من قسیها نُشّابها
 رجا: شکار. و صیدو  : ترسناک.هولو ». از ثانی«مدن : گرد آحفْل: علَم. و رایةو ». از رابع«: آمدن قُدُوم

به کسر قاف و « قسی، : کمانقَوسحربٍ: إذا کان ماضیاً فیها. و  شَهاب کناره آسمان. و فالنٌ »: به قصر«
و کسروا القاف. و یاء الواو  ا، ثم قلبو، إّ أنّهم قدّموا الّالم و صیروه قُسو، و کأنّ أصله قووسجمع او»تشدید یاء

یاتیه که مؤنث سماعی است. و ضمري » حرب«راجع به  فیهاتري. و ضمري »: به ضم نون و تشدید شني« نُشّاب
وقاص او را  داران مشرکان بود در روز احد و سعد بن ابی طلحه از جملۀ علم : و ابوسعید بن ابیبشهابه عاید 

 د حرف دال خواهد آمد.به تري بزد و بکشت و تفصیل این قصه ر

 .١٩الحج:  - ١
                                                 



  

 جواب او باحسن عبارات

 و ابني اشارات
 والْخیل جالَت یومها غُضابها
 وسطَ منایا بینَها احقابها

 

 

 بِمربط سربالُها تُرابها
 الْیوم عنـِّی ینْجلی جِلْبابها

 

مربط و ». از رابع«: خشم گرفنت غَضبنت. و : گشجوالن، و مؤنث سماعی است. و : سواران و اسبانخیل
رسن »: به فتح حاء و قاف« حقَب: میان. و وسطپرياهن. و »: به کسر سني« سربالرسن. و »: به کسر میم«

 ردا.»: به کسر جیم« جِلْباب: وا شدن غم و میغ و غري آن. و انْجالءمیان شرت و 
، پرياهن حرب ، مقیدند برسن، خشم گريندگان حربدر روز حربفرماید: سواران یا اسبان جوالن کردند  می

، ، در میان حرب ریسمانهای میان ایشانخاک اوست که از سم ستوران برخاسته و در میان شرتان مرگهاست
 »شارح« امروز از من وامی شود ردای حرب.

 چاک افتادند اعدا که ز اسب سینه
 چون از دل پاک دردناک افتادند

 

 

 اده و بخاک افتادندگشتند پی
 در ورطۀ محنت و هالک افتادند

 

 

 خطاب باحزاب که قیام نمودند به محاصره مدینه

 و حکایت قتل عمروبن عبدالود به قهر و کینه
 اعلَی تَقْتَحم الْفَوارِس هکَذا
 الْیوم تَمنَعنی الْفرار حفیظَتی

 

 

صوا ارخا منْهعنِّی وحابِیع 
 و مصمم فی الْهام لَیس بِنابِ

 

: منْعو  : بارپس کردن.تَاخري: سوار. و فارِس: به عنف در آمدن. و اقْتحامهمزه استفهام برای انکار. و 
شمشري که از استخوان »: به کسر«مصمم : الغضب والحمیة. و الحفیِظَة: گریخنت. وفرارو ». از ثالث«بازداشنت 

. و اخروابه  عنْهمو  عنِّی، و تَقْتَحممتعلق به علَی : کار نکردن شمشري در وقت زخم. و نُبوو  نَبوبگذرد. و 
مفعول ثانی او و  الفرار وتَمنَع مفعول فیه  الیوممنادٰى. و  اصحابی. و اخروامقدر مفعول » انْفُسکُم«

فییحفاعل و  ظَتمصمی  میا  نابِیمتعلق به الْهام معطوف برو و فممصم. 
امروز ، ای یاران من. آیند سواران این چنني؟ از من و ازیشان باز پس دارید خود را فرماید: آیا بر سر من درمی می

 »حشار«دارد مرا از گریخنت حمیت من و شمشري گذرنده از استخوان که در تارک نیست کار نکننده.  باز می
 بر سر من کند  دشمن که هجوم می

 هر کس که جهد ز تیغ او رستم زال
 

 

 گویا که خرب ندارد از خنجر من
 چون پريزنی گریزد او از بر من

 

 حکایت
، امر فرمود که بنی نضري جالی وطن کنند و ایشان بر وجهی که در حرف ملسو هيلع هللا ىلصدر سنۀ اربع هجری حضرت رسالت

به مکه رفتند و در سال پنجم از هجرت با قریش و سایر یهود اتفاق نموده فاء خواهد آمد جال کردند و بعضی 
 فرمود: ند و در وقت حفر میکمتوجه مدینه شدند و پیغمرب به مشورت سلمان خندقی برگرد مدینه ب

 اللّٰهم إنّ العیشَ عیشُ اآلخره
 

 

 فَاغْفرِ األنصار والمهاجِره
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 گفتند: و ایشان می
 وا محمدّانحن الّذین بایع

 

 

 علَی الجِهادِ ما بقینا أبدا
 

جهل  قیس و نَوفل بن عبداله مخزومی و منَبه بن عثمان بن عبید و عکْرِمة بن ابی بن عبدالود بن ابی روزی عمرو
وهب و ضرار بن خطاب و مرداس بن محارب سوار شدند و بکنار خندق آمدند و محلی تنگ  و هبیرة بن ابی

از مسلمانان به خندق رفت و چون به  با جمعی ،هيلع یدا کردند و اسبان را به عنف در خندق راندند و مرتضٰىپ
 »، إّ أخذت منه إحداهما.، ال یدعوک رجل من قریش إلٰى خلّتنيإنّک کنت تُعاهد اله«، فرمود: عمرو رسید

» اجةَ ىل فی ذلک.حال «گفت: » إىل اإلسالم.فإنّی أدعوک إىل اله و رسوله و «پس فرمود: » آری.«گفت: 
پس فرمود: » ، یا ابن أخی؟ فَواله ما أحب ان أقتلَک.ولم«گفت: » فإنّی أدعوک إىل النّزال.«پس فرمود: 

پس عمرو فرو آمد و حرب کردند و مرتضٰى او را به قتل آورد و منّبه از تري » لکنی واله أحب أن أقتلَک.«
، قتلةٌ یا معشر العرب«و بگریخت و در مکه از آن جراحت بمرد. و نوفل را سنگباران کردند و گفت: جراحت 

 و علی را بکشت.» خري من هذا.
جماعت مسلمانان که تري بر منّبه » أصحابی«از  در بیت اول این هفت کس است و مراد» فوارس«و مراد از 

ما شبهت قتل علی عمرواً إّ بما قص اله «بن عبداله انصاری گوید: زدند و نوفل را سنگباران کردند. و جابر 
من عمل والذی نفس حذّیفة بیده لعمله ذاک الیوم أعظم أجراً «و حذَیفه گوید: » من قصة داود و جالوت.

 »أصحابِ محمدٍ إلٰى یوم القیامة.
 آلَی ابن عبدٍ حني شَدَّ الیةً 

 ّلِّل فَالْتَقٰىاهال ی دَّ وصی 
 راًفَصدَدت حني رایتُه متَقَطِّ

 و عفَفْت عن اثْوابِه ولَو انَّنی
 

 

 وحلفْت فَاستَمعوا من الْکَذّابِ 
 رجالن یضطَربان کُل ضرابِ
 کَالْجِذْع بین دکادِکٍ و روابِی

زب قَطَّرالْم ثْوابِیکُنْتی ان 
 

، ثم صار هيلع، و هو صنم کان لقوم نوح »به فتح الواو«: عمرو بن عبدالود ابن عبدٍ: سوگند خوردن. و إیالء
: اعماستو ». از ثانی«: سوگند خوردن حلْف: سوگند. و الیة: حمله بردن. و شَدّ ، و کان بدُومة الجندل. ولکلب

: بهم رسیدن. و الْتقاءگفنت. و » هال إله إّ ال: «تَهلیلو ». از اول«بازگشنت : دُودصو صدّ گوش فرا داشنت. و 
: دکْداک: تنۀ درخت خرما. و جِذْع: بر پهلو افتادن. و تَقَطُّر: با یکدیگر شمشري زدن. و ضرابو  اضطراب

: ربودن. بز: بر پهلو افکندن. و تَقْطريمع او. و : جروابِی، و : زمني بلندرِبوة: جمع او. و دکادِک، و پست ریگ
. و انْ ال یصدَّو متعلق  فَاستَمعوامفعول به  من الکَذّابِمقدر بعد از  »إیالءه«، و برای تعظیم الیة و تنکري

که  ، و مروی استهيلعمصراع سادس اشارت به آنکه قتل او در خندق بود و بیت رابع بر علو همت ناظم 
إنّی «و علی گفت:  »، دِرعه؟ فما ألحد درع مثلها.یا علی ،هّ سلبت«عمربن خطاب با مرتضٰى گفت: 

 »استحییت أن أکشف عن سوءة ابن عمی.
، پس ، و سوگند خوردم من نیز، سوگندی بزرگزمان که حمله کرد ، آنفرماید: سوگند خورد پسر عبدالود  می

، پس بهم رسیدند دو مرد که نگوید »ال إله إّ اله«سوگند او که باز نگردد از معرکۀ و گوی  شنیدند ازان دروغ
بازگشتم آن زمان که دیدم او را به پهلو خیال کنند. پس  نزدند هر شمشري زدنی که دلريا شمشري بر یکدگر می

، و اگر آنکه من های او ردم از جامهافتاده مانند تنۀ درخت خرما میان ریگهای پست و تلّهای بلند. و پاکدامنی ک
 »شارح«های مرا.  ، بر بودی او از من جامهبودمی به پهلو افکنده

 دشمن که دلش مباد خاىل از درد
 

 سوگند خورد که قتل من خواهد کرد
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 لیکن بمیان خاک و خونش بینم
 

 آن دم که شود نشسته از هر سو گرد
 

 
 ه عبدَ الْحجارةَ من سفاهة رایِ

 فرعابع نصارِماً ب رصبا نيدٍ ح 
 اردیت عمرواً اذْ طَغٰى بِمهنَّدٍ
هدِین خاذِل نمحوا الربسال تَح 

 

 

 صوابِو عبدْت رب محمدٍ بِ
 ز انَّ اْمر غَیر لعابِـیهتَ

ذَّبٍ قَصهدِیدِ می الْحابِصاف 
نَبِی زابِ وحْا شَرعیا م ه 

 

به «چه سیصد و شصت بت در خانۀ کعبه بود و بزرگرت آن هبل  ؛، و مراد بتها: جمع اوارةجح، و : سنگحجر
در روز فتح مکه همه را بشکست و بفرمود تا هر کس که بتی در خانه داشت بشکست.  ،ملسو هيلع هللا ىلصو پیغمرب » ضم هاء

از «: شناخنت معرِفَةو  عرفان. و إ: ضدُّ الخطالصوابالظّن. و ة النّقیضني عن غلب : اعتقاد النّفس أحدَ الرایو
به « لعاب: جنبیدن. و اهتزازشمشري است. و ، و اکثر استعمال او در : برندهصارِم: دیدن. و إبصارو ». ثانی

به « قَصبشمشري هندی. و : مهنَّدشنت. و راه شدن . از حدّ در گذ : بیطُغْیان: با کسی بازی کردن. و »کسر الم
: جماعةٌ أمرهم واحدٌ و یحصل بینهم معاشرةٌ و مخالطة. و مراد از المعشَربریدن. و»: صاد مهمله و معجمه

، و خیربیان و قائد ایشان یی بن اَخطَب، و بنی نَضري و قائد ایشان حقُریظه و قائد ایشان کعب بن اسد بنی احزاب
 ، و قبایل ثالثۀ، و قریش و قائد ایشان ابوسفیانوائل و قائد ایشان هوذة بن قَیس ، و بنیالم بن ابی الحقیقس

 ـغَطَفان و قائد فزاره ازیشان عینیصه حارث بن عوفنة بن حله، و قائد بنی مریخو  ؛، و قائد اشجع مسعر بن ر
 .اردیتمتعلق به  بِمهنَّدٍ. و »األحزاب غزوة«تسمیۀ غزوةالخندق به  ، والتَحسبواقرینه بر اراده جماعت مذکوره 

، و پرستیدم من پروردگار محمد را به رای صواب. فرماید:پرستید: عمرو سنگها را از سبکی رای خود می
، م عمرو را، آن زمان که دید شمشري برنده متحرک که کار ما نه بازی کردن است. هالک کردپسر عبدالودشناخت 

خدا را فرو گذارنده دین خود و پیغمرب ، به شمشري هندی صافی آهن پاکیزه کرده برنده. مپندارید چون طغیان کرد
 »شارح« ، ای جماعت گروهها.خود

 چون کافر بت پرست شمشريم دید
 شد گشته بتیغ تیز آری نکند

 

 

 دلم عینُه الیوم حدیدگفت  می
 وم پلیدمعبود بحق نصرت این ق

 

 حکایت
 مرزوقی در شرح حماسه گوید: خواهر عمرو بعد از قتل او گفت:

 لو کان قاتل عمروٍ غريِ قاتله
 لکن قاتلَه من ال یعاب به

 

 

 بکیتُه ما أقام الروح فی جسدی
 و کان یدعٰى قدیماً بیضة البدِ 

 

 مفاخرت بعلّم سعادت پیکر شفیع محشر

 در غزای خیرب
تَشْهةٌ سرای نالطَّعو ی بِالکَردُ ل 

و  ذَا الْتَظَتوبِ اری الْحنِّی فا لَمتَع 
و  هعاتفْظی مف لوی القَی الْهثْلم 
ها ویمنِّی زَعا یاءحْا ملقَدْ ع 

 

 

 ذَّبهالْم النَّبِی را الطُّهی بِهبانح 
وسمالْه ثا اللَّیهريانبِن برالْمج 

 طَبطَعالْع یسمشُ الْخیالْج لَه قَل و 
بجرالْم قذَیبِ الْعرنَّی لَدَی الْحا و 
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: الضرب بالرمح والقَرن و ما یجری مجرامها. و الطَّعن: بازگردانیدن. وکَر و». از رابع«: گواهی دادن شَهادة
: زبانه الْتظاء، و مراد اینجا طاهر. و : پاکیطُهرلَی المفعول الثّانی بالباء و بنفسه. و ، و یعدٰى إ: عطا دادنحباء

: أی شدیدٌ شنیع فَظیعاألمر فهو  فَظُع: شري که نرم رود. و هموس: شري. و لَیثو . : جمع نارنريانزدن آتش. و 
زَ النقدارجاو و األ، و کذلک أفظع .عفظفهو م مرشجیس: لشکر. و یمقدّمه و خلشکری که پنج رکن دارد: م :

بالعني المهملة «العذْق : پیشوا. وزَعیمو  : قبیله.حی: هالک کننده. و عطَبطَبقَلْب و میمنه و میسره و ساق. و 
نهادن تا نشکند از بسیاری بار. : ستون بر خرما تَرحیب: مصغّرها. و العذَیق، والنّخلةُ بحملها»: والذّال المعجمة

، که او ، رضی اله عنه. و بیت ثانی مشعر بنهایت شجاعت ناظمرایةٌصیغۀ غایبه و ضمري او راجع به تَعلَم و 
 چون شريان دگر نیست که آتش گریزند.

ا به آن پاک زود گواهی خواهد داد برای من به بازگردانیدن خصم و نیزه زدن علمی که عطا کرد مر فرماید: می
ام. و مثل من  گام آزموده ، شري نرم، چون زبانه زنند به آتشهای خودداند که من در حربها پیغمرب پاکیزه کرده. و می

، و کم باشد مرو را لشکر مشتمل بر پنج بیند کار ترسناک که در میان کارهای سخت شنیع از اندازه گذشتۀ خود
 یل عرب که من رئیس قبایلم و دانند که نزد حرب نخلک پربار استوارم.به جقیقت دانند قبارکن هالک کننده. و 

 »شارح«
 امروز منم بروز سرپنجه چو شري
 من نخلم و خرمای ترم پیکانست

 

 

 در معرکۀ شجاعتم تند و دلري
 شددشمن من کسی که گشت ازجان سري

 

 حکایت
، پس ، پس حصن صعب بن معاذبگرفتاول حصن ناعم ، در سنۀ سبع متوجه قالع خیرب شد. و ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب 

، داد و به حرب ، رایت خود به ابوبکر صدیق رضی اله عنه، و چون بِحصن و طیح و ساللم رسیدحصن قموص
، داد و فتح نشد. و بخاری و مسلم از سهل بن سعد رضی ه، رضی اله عنفاروق، پس به عمر فرستاد و فتح نشد

، یحب اله و ألعطني هذه الرایةَ غداً رجال یفتح اله علٰى یدَیه«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصکه پیغمرب ، روایت کنند اله عنه
، پس ، صحابه بیامدند و هر یک امید داشتند که رایت به ایشان دهدچون صباح شد »رسولَه و یحبه اله و رسولُه.

او را «فرمود: » کند. ، چشم او درد میسول الهیا ر«گفتند:  »أین علی بن أبی طالب؟«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب 
، پیغمرب آب دهان مبارک خود بر دو چشم او مالید و درد زایل شد و رایت خود به او داد. چون بیامد» بیاورید.

م و ، ثم ادعهم إىل اإلسالانفُذْ علٰى رِسلک حتّٰى تنزل بساحتهم«فرمود: » أقاتلُهم حتّٰى یکونوا مثلَنا.«گفت: او 
پس  »، خري لک من حمرِ النَّعم.، فَواله ألن یهدِی اله بِک رجال واحداًأخبِرهم بما یجب علیهم من حق اله فیه

علی با لشکر اسالم متوجه شد و آتش حرب برافروخت و در اثنای محاربه سنگی از حصار انداختند و س از 
کرد تا عروس فتح از نقاب غیب جلوه  ا بکند و س خود ساخت و جنگ میدست مبارک او افتاد و درِ حصن ر

 نمود. و حسان بن ثابت در این باب گفت: 
 و کان علی أرمدَ العني یبتغی
 بِتَفْلة نْهم هال رسول شَفاه 
 و قال ساعطی الرایةَ فارِساً 

 هإیحبیحب لهاً واإلله 
 هافخص به دونَ الربیة کلِّ 

 

 

 دواء قلّما لم یحس مداویاً
 فبورِک مرقیاً و بورِک راقیا

 شجاعاً فی الحروبِ محامیا کمیاً 
 به یفتح اله الحصونَ األوابیا
 علیاً و سماه الوصی المؤاخیا
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لرحمن بن و رایت مذکور در بیت اول رایت مذکور در حدیث منقول از سهل بن سعد است. و امام احمد از عبدا
، وجه این پرسیدم ابی لیلٰى روایت کند که علی در تابستان جامۀ زمستان و در زمستان جامۀ تابستان پوشیدی.

و من ازان روز گرما و سرما » اللّٰهم أذهب عنه الحر والربد.«، نبی فرمود: گفت: در روز خیرب که مرا درد چشم بود
، روایت کند که من و هفت کس دگر نتوانستیم که در خیرب که علی کنده بود از ملسو هيلع هللا ىلصنیافتم. و از ابورافع موالی نبی 

و » و اله ما قلعت باب خیرب بقوة جسمانیة و إنّما قلعتُها بقوة ربانیة.«حضرت مرتضٰى فرمود: جای بجنبانیم. و 
، إذا کنّا علٰى طربِ النّوع و نعلم أنّنا قد یحرکّون أجساماً یعجز عن تحریکها«قال الشیخ المقتول فی التلویحات: 

ةشو هزما نتقاصر عن ع زالت عنّار، نعمل ها ؛ه حنيبنورِ رب و استضاعت به اهتزازٍ علوی طربت فما ظّنک بنفس ،
طاعم نيکم شرنْدَ ذِی العع ةالمبني بذِی قو و قد اتّصلت علی األفق ک ما عجز عنه النّوعفحر .نيما ثَم« 

 

 رـشانس در خیبرجز مرحب بن 

 حشمت و لشکره و مفاخرت ب
 تملقَدْ عبحرنِّی ما ربیخ 

بتَلَه لَتقْبا وثذَا اللُّیا 
بقْرداً ال یبا مایح لْتخ 
غْلَبنِّی افَا رالدَّه نْ غَلَبا 

 

 

برجم طَلب الحی السشاک 
و بجحالْم لَةوص نع تمجحا 

 رِبضیناً احیاناً وحا نطْعا 
بضخنْدِی بِالدِّما منُ عرالْقو 

 

ربیریدخرید: چهار فرسنگستا : موضعی به حجاز و میان او و مدینه از طرف شام هشت بو خیرب هفت ، و ب ،
به تقدیم «پسر شاس »: به فتح میم«و قَموص و وطیح و ساللم. و مرحب  قلعه است: کتیبه و ناعم و شق و نَطاة

و شاک الرجل یشاک شَوکاً:  ؛ما یدِق و یصلُب رأسه من النّباتِ الشَّوکپادشاه خیرب. و» شني معجمه بر مهمله
معنٰى شوکة وحدّة فی السالح. و مقلوب به  شاکی السالح، و ، فهو شائک السالحشوکتُه و حدَّتُه أی ظهرت

واپس »: به تقدیم حاء بر جیم و بعکس« إحجامزبانه زدن آتش. و  :تَلَهب: دلري. و بطَل: آلت حرب. و سالح
و  خیلُولَةو  خیل. و محجبالملک من النّاس و ملک  احتَجب: حمله کردن. و صولَةشدن از کاری. و 

، و فی ، و احمیت المکانَ: جعلْتُه حمی: أی محظور ال یقْربحمیو هذا شیء ». از رابع«اشنت : پندمخیلَة
: رنگ کردن. و در تَخضیبهمتا در حرب. و »: به کسر قاف« قرنو ». ال حمٰى إّ له و لرسوله«الحدیث: 

 ایت دهر او را. و در بعضی نسخ بیت رابع:تعلیق مغلوبیت دهر اشعار به بعد مغلوبیت او یا به حم
»بتَغَی نم ذا شَهِدْتی اکّفا 

 

 

 غْلَبال ا رِی کُلَّههد بغْلا« 
 

 ».از رابع«و شُهود: حاضر شدن ». من الثانی«والکفایة: ما فیه سدُّ الخلّة و بلوغ المرادِ فی األمر 
 حکایت

بعضی برآنند که ، مرحب بريون آمد و مبارز جست. و و طیح و ساللم رسیدچون نوبت تسخري قضا تأثري بقلعۀ 
لقد سمعت وقع السیفِ فی أضراس «مرتضٰى پیش رفت و تیغی بر سر او زد که تا حلق بشکافت. و بریده گوید: 

.قَتَلَه علی ب یومحرلَمه بود و بعضی گویند» مسقاتل او محمد بن ماست که در صحیح مسلم  ، و اول اصح
، لیکن بیش از سه مصراع اول در آنجا نیست. و بعد مرحب یاسر به حرب آمد و بعضی گویند زبري مسطور است

پیغمرب » ، یا رسول اله.یقتُل ابنی«بن عوام به جنگ او رفت و صفیه بنت عبدالمطلب که مادر او بود گفت: 
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عنْتَر به جرب آمد و به ، زبري او را بکشت. پس و چون به هم رسیدند »ه.شاءال ، إنبل ابنُک یقتلُه«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص
 تیغ مرتضٰى مقتول شد.

 جواب او به افصح عبارات

 و املح استعارات
طَّلببدِالْمع ناب و لینا عا 
 بالنُّو یانصع بِ وری الْحف غُذِیت 
بلُو الْکُرجی ی صارِمینمی یف و 

 

 

مبذُو غَض و ةطْوذَو س ذَّبه 
ب نم بنْشَعم یهف سلَی زتِ عی 

 طَبالْعنایا والْم لْقی یلْقَنی نم 
 

 ف مثْلی بِالرووس تَلْتَعباذّکَ
طَّلببدِ الْمبه نام داشتعلْمٰى بنتبرو آنکه هاشم» عبدالمطلب«و وجه اطالق  : شّیعمرو بن زید  ، پدرش س

مدینه بخواست و از او آبسنت شد و او به غزه بمرد و شّیبه بزاد و هفت سال در  ار را درجبن لبید بن عامر بن ن
رفت و او را از مادر  ، بشنید و به مدینه، مطّلبپس عم او» أنا ولدُ سیدِ البطحاء.«بود و با کودکان گفتی:  مدینه

تا به مکه آمدند. و وجه تسمیۀ او به  »بنده من است.«، گفتی: ین کیستبدزدید و چون کسی پرسیدی که ا
آنکه در وقت والدت موی سر او سفید بود. و چون عبدالمطلب به سمت شهرت و حشمت موسوم بود » یبهشَ«

ده تا سال هشتم که وقت وفات عبدالمطلب بوده رعایت و ضبط بوالفیل  ، که عامملسو هيلع هللا ىلصو از وقت والدت پیغمرب 
، و مثل ، حضرت ناظم خود را به او نسبت فرموده و نام ابوطالب از میان طرح کردهکرده ، میملسو هيلع هللا ىلصال پیغمرب احو

 چه نام عبداله را طرح کرده و فرموده: ؛، صادر شدهملسو هيلع هللا ىلصاین در غزای حنَین از حضرت مصطفٰى 
 ال کَذِب أنا النّبی 

 

 

 بعبدِالمطِّل أنا ابن 
 

، یقال: أصابتْه نوائب و نُوب النُّوب: واحدةُ النُّوبةو : نافرمانی کردن.معصیةو  عصیانحمله بردن. و  :سطْوةو 
: دست یمني: اسم مکان. و منْشَعب، و : پراکنده شدنانْشعاب: ارجمند شدن. و عزازَةو  عزو نائبةٌ و نَوبةٌ. و 

، و قال الرضی: : برای تعلیلإذْالذی یأخذُ بالنَّفْس. و الغم »: بالضم« الکُربة: اندوه وابردن. وجِالءراست. و 
 : بازی کردن.الْتعاب : پنجۀ دست. وکَف  باشد. ویلْق که ظرف  و دور نیست ؛األولٰى حرفیتها

م در حرب و ا کرده صاحب حمله و صاحب غضب. پرورده شده، پاکیزه فرماید: من علی و پسر عبدالمطّلبم می
در دست راست من است ، از خانۀ ارجمندی که نیست دران خانه جای پراکنده شدن. و نی حوادثنافرما

برای آنکه پنجۀ دستِ مثل من  ؛، رسد به مرگها و هالک، هر که رسد بمنبرد غمها را شمشريی برنده که وامی
 »شارح«کند.  بسرها بازی می

 امروز که گاو چرخ قربان من است
 م مدامبرپای سمند من سر خص

 

 

 کو شريدىل که مرد میدان من است
 گوئیست که سرگشتۀ چوگان من است

 

 

 خطاب فصاحت بیان

 ریانـبه یاسر و خیب
نم ذا لَکُمه بِ  الْغُالمالْغال 

 

 من ضربِ صدْق و قَضاء الْواجِبِ 
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 و فالق الْهاماتِ و الْمناکبِ 
 

 احمی بِه قَماقم الْکَتائبِ
 

: قَماقَم، و : مهمرتقَمقامو ». از ثانی«: نگاه داشنت حمایة: دوش. و منْکب: شکافنت. و فَلْق: کودک. و غُالم
 : لشکر گرد کرده.کَتیبة جمع او. و

و شکافنده تارکها  ؛، از زدن به صدق و گزاردن جهاد واجبفرماید: این شمشري برای شماست از کودک غالب می
 »شارح«دارم به او مهرتان لشکرها را.  نگاه می، و دوشها است

 این تیغ که آئینه فتح و ظفرست
 از بهر سر دشمن پر شور و شرست

 

 

 گرست صفحۀ او نقش صفا جلوه در
 خصم از دم او خراب وخونني جگرست

 

 

 خطاب به الوالبلَیت عنرت بن صامت مرادی

 و عساکر خیرب که موسوم شدند بنامرادی
 ذا لَکُمزابِهحْا رعاشم 

 فَاستَعجِلُوا للطَّعن والضرابِ
 صیرکُم سیفی الَی الْعذابِ

 

 

 من فالق الْهاماتِ والرقابِ
 و استَبسلُوا للْموتِ والْمآبِ
 بِعون ربی الْواحدِ الْوهابِ

 

: إیابو  اوبتُل أو یقتَل ال محالة. و سه فی الحربِ و یریدُ أن یقنَفْطرح : أی استَبسل: شتافنت. و استعجال
 : یاری.عون: شمشري. و سیف: گردانیدن. و تَصیِريبازگشنت. و 

، از شکافنده تارکها و گردنها. پس بشتابید برای نیزه ، ای جماعتهای گروههافرماید: این شمشري برای شماست می
گردانید شما را  خرت.آاندازید خود را در ورطۀ حرب برای مرگ و جای بازگشنت از ، و زدن و شمشري زدن

 »شارح«، واحد بخشنده. ، بیاری پروردگار منشمشري من به عذاب
 این تیغ چو ابرست و سر خصم چو میغ
 ای مردم بدنفس که بدخواه منید

 

 

 آبی که بحلق دشمنانست دریغ
 آئید و زنید خویشنت را بر تیغ

 

 

 الحقَیق خیربی اب به ربیع بن ابیخط

 و اظهار کمال شجاعت و دالوری
بطَّلدِالْمبع نابو لینا عا 

 

 

بسح نع ذُبا ی ذِمارِی ومحا 
 

یخ توالْم وبرالْه نلْفَتٰى مل ر 
 ».از اول«: المنع و الدّفع الذَّب: نام پدران. و ذِمار

مردن کنم از حسب سخن اراذل. و  دارم نام پدران خود و دفع می ، نگاه میبملعلی و پسر عبدالمطّ فرماید: من می
 »شارح«بهرت است برای جوانمرد از گریخنت. 

 تا دید تن نزار من تاب زده
 ام بعمر خویش از که و مه نگریخته

 

 

 فره از مردم من کسی نربدست
 مردن ز گریخنت بصد مرتبه به

 

۲۰٤ 



  

 حکایت
 

ملک حصن قَموص بوده و صفیه دخرت حیی بن اَخطَب زن » به ضم حاء و فتح قاف«قَیق بن ابی الح ربیع
این صورت با شوهر  .ادافتفتاب از آسمان فرو آمد و بر سینۀ او آ، بود و شبی در خواب دید که ، پسر اوکنانه

بر  و طپانچه» شوی که بر ما نزول کرده است.بحق خدا که تو آرزو داری که زن این ملک «گفت:  واظهار کرد. ا
 ، او را نکاح کرد.ملسو هيلع هللا ىلصروی او زد و پريامون چشمش سیاه شد. و بعد از فتح پیغمرب 

 

 خطاب به جماهري خیربی

 و اظهار شجاعت و سروری
بطَّلدِ الْمبع نابو یلنا عا 
بها ناً لَمرق تذا القَینٌ ارق 

 

 

 سطْوة و ذُو حسبمهذَّب ذُو 
بالْکُرنایا والْم لْقی یلْقَنی نم 

 

در جنگ که چون ، پاکیزه کرده صاحب حمله و صاحب حسب. همسری فرماید: من علی و پسر عبدالمطّلبم می
 بیند مرگها و غمها را. ، میبیند مرا ، نرتسم هر که میسم به همسریرب

 امروز منم بزور بازو مشهور
 و عدو چون افعی ثل زمردمن م

 

 

 شد فضل و کمال من بهر جا مذکور
 از دیدن من دیده او گردد کور

 

 

 رجز مرة بن مروان دارمی در روز خیرب

 و مفاخرت بلو نسب با حیدر
بنْد النَّسبِی عرالْع نَا الْغُالما 
 بنْدَ الْغَضرِی عنَ الْجرالْق قْتُلا و 

 

 

 رِی و اذُب عن حسباحمی جِوا
بنْتَصالشَّدِیدِ ا نالطَّعبِ ورلضل 

 

بکَرِیماً فَانْتَس نْ کُنْتا نْتا نم 
بِیراألمصارِالع راب، و: أهلعو لیست جمعاً للعربسکّانُ البادیِة: اال ، تکلَّم نم بن قطحانَ اول برو یع ،
 ةةمن کُلِّهم. و الی، و هو أبوبالعربیارنْتصاب: دلري شدن. و جنْتساب: بر پای خاسنت. و اخویش را به کسی ا :

 نسبت کردن.
 

 جواب او به وجهی الیق و طرزی فایق
بطَّلدِ الْمبع ناب و لینا عا 

 لْعالَمني قَدْ غَلَبرسول رب ا
 کُم یعلَم ال قَول کَذِبو کُلُّ

 اّدِیم والْجبِني کَالذَّهبصافی 

 

بنْتَجلْمطَفٰى اصالْم و النَّبِیخا 
ی الْکُتُبف ماءالس بر نَهیب 
ببِالنَّس دْءی نيورٍ حال بِز و 
بغَض بٍ وربِض یهضرا مولْیا 

۲۰٥ 



  

۲۰٦ 

برالْع نرِبٍ ما غُالم برض 
 

وارٍ یبِخ سلَینْدَ النَّکَبرٰى ع 
 

بکَاللَّه سامح نبٍ مرضل تفَاثْب 
، غلب فیما یعلَم به الصانع و ، کالخاتَم: ما یعلَم به الشّیءالعالَموبرگزیدن. »: به جیم و به خاء معجمه« انْتجاب

، لمختلفة و غلب العقالء منهممن األجناس ا هو کل ما سواه من الجواهر واألعراض و إنّما جمعه لیشمل ما تحته
: الجبِني: پوست. وادِیم: دستان کردن. و دایو داو : دروغ. و زُور تَبیِني: هویدا کردن. وفجمعه بالیاء والنّون. و 

»: به کسر الراء« االرِب: خشنود کردن. و ضاءإر، و هما جبینان عن یمني الجبهة و شمالها. و فوق الصدْغ
: زبانۀ آتش لَهب: شمشري بران. و حسام. و النَّکَب: واحدة النَّکْبة: سست شدن. و خورو خوورة و  األریب.

یرٰى صفت ، أی یعلَم أنّی أخو النَّبی المذکور. و مقدّر» یعلَم«و مفعول النَّبِی صفت  »بجر«رسول دود. و  بی
 غُالم.

، فرستاده پروردگار عالمها ، برگزیده از جن، برادر پیغمرب برگزیده از انسبمطلَفرماید: من علی و پسر عبدالم می
دانید  ، هویدا کرده است او را پروردگار آسمان در کتابهای آسمانی. و همۀ شما میکه به حقیقت غلبه کرد

افی پوست و ، آن زمان که دستان کرده شود به نسب ص، نیست این سخن کاذب و نه دروغبرادری من و او را
زدن کودکی دانا از عرب که نیست  ؛کنم او را به زدن تیغ و غضب بر شما جبني است همچو زر. امروز خشنود می

 »شارح«دود.  شود نزد نکبتها پس بایست برای زده شدن از شمشري برنده همچو زبانۀ آتش بی ، دیده میسست
 پیغمرب حق که در کتب مسطورست

 رستخشنودی او کام دل مهجو
 

 

 فضل و نسب و کمال او مشهورست
 دوری ز جناب او بغایت دورست

 

، در سال هجرت میان مهاجرین و انصار به مدینه ملسو هيلع هللا ىلصبر حضرت ناظم آنکه پیغمرب » أخواالّنبی«وجه اطالق 
ر األرحام مقدّم باشند و بعد از غزای بد ای که از یکدیگر مرياث برند و بر ذوی ، به مرتبهعقد مؤاخات فرمود

نازل شد و حکم مؤاخات در مرياث انقطاع یافت. و هر یک از  ١»واولُواْ االرحام بعضهم اولَى بِبعض«آیت 
مهاجرین و انصار چهل و پنج کس بودند و بعضی گویند صد و پنجاه. و مروی است. که ابومرثَد را با عبادة بن 

وقاص و عباس بن عباد را  بن حارثه و طلحه را با سعد بن ابی صامت برادر ساخت و مصعب بن زبري را با زید
ذ بن جبل را با عبداله بن مسعود و ابا عثمان بن مظْعون و عبدالرحمن بن عوف را با عثمان بن عفّان و مع

غمرب خباب بن صخر را با مقداد بن اسود و ابوذر غفاری را با سلمان. و ترمذی از ابن عمر روایت کند که چون پی
آخیت بین «، علی آمد و اشک از دیده او روان بود و گفت: عقد مؤاخات میان مهاجرین و انصار فرمودملسو هيلع هللا ىلص 

و امام نووی در » أنت أخی فی الدنیا و األخرة.«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص پیغمرب  »اخ بینی و بني أحد.ؤأصحابِک و لَم ت
 ر تصریح فرموده که عتهذیب األسماءیو ثانی قد مؤاخات دو نوبت بوده: اول در مکه میان مهاجریننزد بیان زُب ،

 این که مذکور شد.
، در فصل نهم از سفْر اول تورات و در فصل یازدهم و ملسو هيلع هللا ىلص و مصراع رابع اشارت است بذکر حضرت رسالت

بني  يا«تفصیل آن  در بیان آیت فصل بیستم از سفْر پنجم تورات و در فصل بیست و دوم از متاب اشعیا. و 
كُملَيع تمنْعي االَّت يتمعواْ ناذْكُر يلائرسکبري امام فخرالدین مسطور است. و در زبور داود از تفسري  ٢»ا

شمشري  ؛کت تو تا ابد پاینده بادر، و برحمت بر لب و دندان تو فایض باد«خطاب به حضرت رسالت هست که 
هیبت و قوت و ه ، که ناموس و شریعت تو مقرون ب، و سخن حق بگوت، که حمد و بهای تو غالب اسحمایل کن

 .٧۵األنفال:  - ١
 .۴٠البقرة:  - ٢

                                                 



  

أنا أذهب و سیأتیکم الفار «و عیسٰى با حواریني گفت: » نصرت خواهد بود و مجموع اُمم مسخر تو خواهند شد.
فرق کننده است  »فار قلیط«و معنی » ، إنّما یقول کما یقال له.، روح الحق الّذی ال یتکلم من قبل نفسهقلیط

، یعنی است» ماذماذ«اسم آن حضرت در بعضی کتب سالفه ، و بعضی گویند کاشف خفیات. و میان حق و باطل
 ، یعنی احسن انبیا.»حمطایا«، و در بعضی طیب طیب

و منقول است که در غزای خیرب نود و سه مرد خیربی کشته شدند و زنی خیربی مرثیۀ اکابر ایشان گفته و در 
 ثنای آن گوهر مدح مرتضٰى سفته:ا

 جودا بالدّموع و بالبکاء أعینی 
 من آل خیرب غودروا بفائهم
 لما رأوا خیل النّبی محمدٍ 
 برزُوا لنصرِ إله موسٰى بالقنا
 اذهب علی فما ظفرت بمثلها
 لو رام ذاک سوی النّبی محمدٍ 
 مألت نبوتک البالد بأسرِها

 

 

 فوارس جزعاً لقتل الفرسان 
مکان کانوا بناةَ المجدِ کل 
تسموا لهم ککواسر العقبان 
ماضی الشّفرتني یمان و بکل 
 ی األرکانشرفاً هددت لنا ذُر 

 بنان بغريِ قبض رجعت یداه 
وعال بناؤک أشرف البنیان 

 

 

 سفیان خطاب به معاویة بن ابی

 و تعیري او در صفّني ببغی و طغیان
 لْملیک وحدُّ سیفیسیکْفینی ا

 و اسمر من رِماح الْخطِّ لَدْنٌ 
 موی ةَ کُلیبالْکَت بِه ذُودا 

 

 

 لَدَی الْهیجاء تَحسبه شهابا
 شَدَدت غُرابه اّ یعابا
 اذا ما الْحرب اضرِمتِ الْتهابا

 

، و شرح آن : آتش افروخته در طرف محدّب از کره هواشهابرزار. و : کاهیجاء: تیزنای کارد و شمشري. و حدّ
ألنّها تُحمل من بالدِ  ؛: موضع بالیمامة تُنْسب إلیه الرماح الخطّگون. و : نیزه گندماسمردر فاتحۀ رابعه گذشت. و 

: بازراندن. ذَودرأسها. و »: بالکسر«لفأس اغُراب و ». از اول«استوار بسنت  شَدّ: نرم. و لَدْن، فتُقوم به. و الهند
، و ملیکمعطوف بر اسمر و  حدّ افروخته شدن آتش و زبانه زدن او. و : الْتهاب: آتش افروخنت. و إضرامو 

مفعول مطلق  الْتهابابه صیغۀ مجهول. و  اضرِمت، و مثل این شایع است به قیاس. و پیش ازان الم جر مقدر
 مقدر یا تمییز.» هِب یلْتَ«

فرماید: زود کفایت کند مرا پادشاه مطلق و تیزنای شمشري من که نزد کارزار پنداشته باشی او مرا شعلۀ آتش که  می
، برای آنکه نکوهش کرده ام کنار آن را ، نرم که استوار بستههای موضع خطّ گون از نیزه و نیزه گندم در هوا نماید.
زند زبانه  شود و زبانه می ، چون آتش حرب افروخته میآن نیزه لشکر دشمن را هر روز رانم به نشود. باز می

 »شارح«زدنی. 
 کافیست مرا خدا و شمشري دوسر

 اغ ظفرستباز نیزه من که نخل 
 

 

 کند ازو سنگ حذر وین نیزه که می
 آید همه روز میوه فتح به بر

 

 
 

۲۰۷ 



  

 وحولی معشَر کَرموا و طابوا
 ینْحونَ من حذَرِ الْمنایاوال 

 فَدَع عنْک التَّهدُّد واصل ناراً 
 

 

 یرجونَ الْغَنیمةَ والنِّهابا
 سؤال الْمال فیها واْیابا
 اذا خمدَت صلیت لَها شهابا

 

، : آنچه بغارت برندنَهب انند. وکه از کفار به جنگ ست : ماىلغَنیمة: امید داشنت. و تَرجِیة: پاک شدن. و طیب
، و الکافر النّار: قاسٰى حرها صلَی: بیم کردن. و تَهدُّد و». از اول«: آهنگ کردن نَحو: جمع او. و نهابو 

 و». از اول«: فرو مردن آتش خمود، و صلیت الرجل ناراً: إذا أدخلتُه النّار. و »من رابع«فیها النّار: دخل  صلَی
به حسب  شهابا، و راجع به نار لَهاجهول. و ضمري مبه صیغۀ معروف یا  صلیت. و حربعاید به  فیهاضمري 

 . لَهامرتبه مقدم بر 
دارند غنیمت را و مالها که غارت کنند  ، امید میمن باشند جماعتی که بزرگوارند و پاکندفرماید: در پريامون  می

مرگها بخواسنت مال در حرب و بازگشنت. و پس بگذار از خود بیم کردن را  کنند از حذر آهنگ نمیاز دشمن. و 
 »شارح« ای افروخته مران را. ، درآئی یا درآورده شوی به شعلهو درآی در آتشی که چون فرو مريد

 جمعی که ز روی صدق برگرد منند
 تهدید کسی اثر دریشان نکند

 

 

 در باب غنای نفس شاگرد منند
 ه و ورد مننداین طایفه بر طریق

 

 حکایت
، بود و سعید بن ملسو هيلع هللا ىلصعلی بِشّربن عمرو انصاری که از صحابۀ رسول  ،چون علی و معاویه در صفني به هم رسیدند

، و هرچند که مبالغه و ابرام در قیس همدانی و شَبث بن ربعی ریاحی را نزد معاویه فرستاد تا او را نصیحت کند
سعید بن قیس  »من دست از خون عثمان نخواهم داشت.«مد و گفت: ، در معرض قبول نیاهدایت او کردند

خواهی که به این وسیله عوام را  ، بلکه میطلبی دانند که تو نه خون عثمان می ، مردم همه میای معاویه«گفت: 
ای «معاویه غضب کرد وگفت: » گردی. ، اول تو با او حرب میبود بر خود جمع کنی. و اگر عثمان زنده می

کنی؟ به  تو ما را به شمشري بیم می«شَبث گفت:  »!، که میان من و شما غري شمشري نیست، خاموش باشسفله
 ، مرتضٰى این قطعه فرمود.و چون ایشان مراجعت کردند» حق خدا که اول ترا شمشري باید خورد.

 سفیان تعریض به معاویة بن ابی

 در وقت مخالفت و عصیان
و یلنا علَی اعبِ النّ ای النَّسف اس 

 قُل للَّذِی غَره منَّی مالطَفَةٌ 
 هبت علَیک رِیاح الْموتِ سافیةً 

 

 

 بعدَ النَّبی الْهاشمی الْمصطَفَی الْعربِی
 من ذا یخلِّص اوراقاً من الذَّهبِ
 فَاستَبقنی بعدَها للْویل والْحربِ

 

: تَخلیصبه معنی الذی. و  ذا: استفهامی. و من: با کسی لطف کردن. و مالطَفَةدر عبدالمطلّب. و هاشم: پ
الریح التّراب: إذا اذْرتْه. و  سفَتِ: وزیدن باد. و هبوبدرم زده. و »: به کسر راء« ورِقخالص کردن. و 

 : باقی گذاشنت.استبقاء
مردمم در نسب بعد از پیغمرب هاشمی برگزیده تازی زبان. بگو مران کس را که  فرماید: من علیم و بلندترِ  می

کند درمهای زده را از طال؟ وزید بر تو  فریفته است او را از من لطف کردن: کیست آن کس که خالص می
 »شارح«وای و بدن مال.  ، پس باقی گذار مرا بعد ازان برایبادهای مرگ پاشنده

 ر یتیمبم دچند که من در نَسهر 
 

 کو آنکه جدا کند طال را از سیم

۲۰۸ 



  

۲۰۹ 

 ای خصم رسیده است طوفان هالک
 

 بگریز و بخاک شو ازین غصه مقیم
 

 حکایت
الحجه به صفني به هم رسیدند و علی لشکر خود را هفت بخش کرد و به هفت سردار  علی و معاویه در اول ذی

، تا اول محرم که ترک حرب شد  کرد و هر روز حرب می، و معاویه نیز چننيسد تا هر روز یکی به حرب رود
رحبی و شَبث بن ربعی و لی بن حاتم طائی و یزید بن قیس اَ، عهيلع، علی کردند. و چون نصف محرم بگذشت

زیاد بن حفصۀ تمیمی را پیش معاویه فرستاد تا او را هدایت کند و به هیچ وجه سخن در نگرفت. ایشان 
، یک ماه به امید صالح و صفا توقف کردم و هیچ ای مردمان«، علی فرمود: مام شدبازگشتند و چون محرم ت

 ، این قطعه فرمود.و چون بنیاد جنگ شد »برای حرب مهیا شوید.نتیجه نداد. اکنون 
 

 خطاب ظفر مآب به حریث، موالی معاویه

 در وقت کشنت او به صفّني و فرستادن او بهاویه
بِیرالع نَا الْغُالما بنْتَسالْم 

نْتَدِبالْم یمدُ اللَّئبا الْعهییا ا 
 بالْکَل ا الْکَلْبهیداً ایور تاثْب و 

 

 

طَّلَبالْم صاصی مودٍ فرِ عیخ نم 
 کُنْت للْموتِ محباً فَاقُتَرِبانْ 

بانْقَل هارِباً ثُم لال فَو وا 
 

، و مراد اینجا : برادر هاشممطَّلبإذا کان أخلصهم نسباً. و »: ضملبا«قومه  مصاصدم. و فالنٌ : اصل مرعود
: دوست إحباب: جواب دادن. و انْتداب، چنانچه مضر و اَزْد و غري آن گویند و مراد قوم ایشان باشد. و قوم او

بکسر : «کَلبو إرواد: مهلت دادن. و رجل  ؛أی مروِداً»: ینبالتَّنو« رویداً: نزدیک آمدن. و اقْترابداشنت. و 
: البانْق: أی بل ال تثبت. و اوالیکلب بلحوم النّاس. و  نٌ: أی مجنوکَلْب کَلب، و شدیدٌ الحرص»: الّم

. و در بعضی نسخ ١»كََّ سوف تَعلَمونَ٭ ثُم  كََّ سوف تَعلَمونَ«از قبیل  ول هارِباً ثُم انْقَلببازگردیدن. و 
 »اثْبت لَنا یا ایها.« اثْبت رویداً ایهابجای 

تر قبیلۀ مطَّلب. ای بنده ناکس  فرماید: من کودک تازی زبان نسبت کننده خودم به بهرت اصلی در خالص می
، ای سگ . و بایست ایستادنی مهلت دهنده، پس نزدیک آی، اگر هستی مر مرگ را دوست دارندهجواب دهنده

 »شارح«، پس بازگرد. ، بلکه نه پس پشت کن گریزندهدیوانه
 امروز منم بفضل و توفیق خدای
 ای خصم اگر ترا بود مردن رای

 

 

 غالب بشجاعت و اصالت همه جای
 لطفی کن و با عربده نزدیک من آی

 

 حکایت
رث را وصیت کرد که متعرض علی مشو. و عمرو بن عاص پنهان از ابن اعثم کوفی در فتوح گوید که معاویه حی

 ، معاویه گفت:معاویه او را به حرب علی ترغیب کرد و چون او بدست علی کشته گشت
 ضائر کلْمو ع لَمتَع ألَم حریث 
 و أنَّ علیاً ال یبارِزُ فارِساً 
 امرتُک امراً جازِماً فَعصیتَنی

 

رقاه لْفَوارِساً لبأنَّ علی 
 رظافاال دَتْهقْصا ّإ النّاس نم 
رعاث النّصح لتَقْب فجدّک أنْ لَم 

 .۴-٣التّکاثر:  - ۱
                                                 



  

۲۱۰ 

مع کَّةفَدمج ؤادِثوالح رو 
 هرواً نَصیحمأنَّ ع ثیرح و ظَن 
 هنَفْس فوخ هسار رومع کَبریا 

 

 مقادِر غُروراً و ما جرت علَیک ال
و قَدْ یحاذراإلنْسانُ إذْ ال ی لُکه 

 رماکلَم ثاً إنَّهیری حلصو ی 
 

 

 جواب یکی از اعدای دین

 در حرب صفین
 برْا نا بغٰى یی الْوو فتَدْع اییا 
رِبنْسی مامالْح نْهم طُهحی نم 

ُبِا وانبِ الْعری الْحف تنْ لَسا رِب 
 

 

 بدِی اللَّهبی ی صارِمینمی یفو 
 بدذُو ا یملالْعو تمللَقَدْ ع 
بنْقَلا شَک رغَی یلقَل  نعو 

 

، ثم ، فکل أربٍ حاجةٌ دونَ العکسفرطُ الحاجة المقتضی لالحتیال»: به فتح الراء« االرب: کارزار. و وغٰى
تحریک »: وزن العلُوه ب«الحطُو ، و إن لم یکن حاجةً. و الحاجة المجردة و تارةً فی االحتیحال یستعمل تارةً فی

 ل«الشّیءمن األو« :الحدیث کَنی. و »فحطانی حطوةً«، و منهأی حر ،راب: مرگ. و »به کسر حاء«ام محنْسا :
 وفی. و واو در تَدْعومرةً بعدَ أخرٰى. و إیای مفعول به : من الحروبِ ما قُوبِل فیها العوانریخته شدن آب. و 

 مقدّر.» یقیناً«شَک نعت غَیر : أی بعدَ زمان قلیل. و عن قَلیلبرای حال. و  یمینی
، و در دست راست من است شمشري برنده که آشکارا حیله ب، ای صاحخوانی در جنگ فرماید: مرا می می
و  -، هر آینه به حقیقت دانستم ریزد ، از او مرگ میجنباند آن شمشري را دود را. هر که می ش بیکند زبانۀ آت می

، و بعد از زمانی ین حرب که مقابله واقع شد در او چندبار خردمندا که نیستی تو در - دانا صاحب فرهنگ است

 »شارح« گردم. شک باز می اندک به یقني بی
 ای صاحب بخت تريه و روز سیاه
 تیغی است مرا چو شعلۀ آتش تیز

 

 

 تا چند چنني فتاده باشی از راه
 بگریز که یکبار بسوزی ناگاه

 

 

 خطاب به حریث بن صباح در حرب صفّني

 و اظهار فضایل خویش به حسب دنیا و دین
بطَّلدِ الْمبع نابو لینا عا 
 رِ الْکَذِبطَفٰى غَیصالْم بِالنَّبِی و 

 

 

 حن وبیتِ اله اولٰى بِالْکُتُبنَ
بجالْحو قامالْمو اللِّواء لها 

 

برالْع لٰى کُلع ناهرنَص ننَح 
. و اولٰى: ١»وطَهر بيتي للطَّائفني«، قال اله تعالٰى: هو الکعبةُ بیتِ اله، و برای قَسم وبیتِ الهواو در 

، و از هيلعمقام ابراهیم  مقام: علَم لشکر. و مراد از لواءدروغ گوی. و »: به کسر ذال« کَذِب اوارتر. وسز
، ، مثل کعبه و نبی و جربئیل و غري آناند که سوگند به مخلوق و اگر گوئی فقها تصریح کرده ؛های کعبه پرده حجب
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د که تحریم قسم به غري خدا بعد از این نظم بوده ، گوئیم شایواقع شده، پس چگونه در مصراع ثانی مکروه است
، بل هو لغو یمني و ، لم یوصف بکراهةلو سبق لسانُه إلیه بال قصدٍ«گوید:  ، و نیز امام نووی در روضه میباشد
 »، قال: افْلَح و ابِیه إنْ صدَق.ملسو هيلع هللا ىلصذا یحمل ما ثبت فی الصحیحني أنّ النّبی هعلٰى 

، و به ، بحق خانۀ خدا که سزاوارتریم به کتابهای آسمانی، ما که قریشیمو علی و پسر عبدالمطلبم فرماید: من می
های کعبه. ما نصرت دادیم پیغمرب را بر  ، اهل علَم لشکریم و مقام ابراهیم و پردهگوی پیغمرب برگزیده غري دروغ

 »شارح«همۀ عرب. 
 گفت پیغمرب حق مرا برادر می

 کردم همه جا می من نصرت او در
 

 

 گفت با جان و دل خویش برابر می
 گفت آن دم که سخن زشرع انور می

 

 فتح
، به اعتبار آن است که اجداد او تا قُصی ظابط کعبه بودند و دری که هيلعنسبت کعبه و پرده او به حضرت ناظم 

به در مغاکی نهاده بود و هرگاه که کعامروز کعبه را هست عبدالمطلب ساخته و او خانه را به جامۀ حریر گرفت. و 
را  ، اتفاق کردند و کعبهملسو هيلع هللا ىلصو پنجم از والدت نبی  قریش در سال سی اربعۀ، بدرون کعبه رفتی. قبایل باران آمدی

بکندند و اساس او را یک باال مرتفع ساختند و خانه تمام کردند و در میان قبایل خالف شد که حجر اسود را 
همه اتفاق بران حضرت کردند و آن حضرت  ؛برسید، ملسو هيلع هللا ىلصد. ناگاه حضرت مصطفٰى کدام قبیله بجای خود نهن

ای از ردا بگرفتند و به  ردای مبارک بینداخت و حجر اسود بر وی نهاد و قبایل قریش را فرمود که هر یک گوشه
، نۀ کعبه رانزدیک پیغمرب آوردند و پیغمرب حجر را برگرفت و در مقامی که امروز هست بنهاد. و شعبی گوید: خا

، پس عبداله بن زبري که شادروان و ، پس قریش، پس ابراهیم و اسمعیل، پس شَیث، اول آدم بنا کردشرفها اله
 ، پس حجاج بن یوسف که به وضع اول بساخت و این که امروز هست بنای حجاج است.حجر داخل کرد

 

 خطاب تهدید مآب به معاویه و جنود

 ش حرب افروخته بوددر لیلة الهریر که آت
 ابی اله اّ انَّ صفِّني دارنا
 الٰى انْ تَموتُوا او نَموت و ما لَنا

 

 

 کَبکَو فْقْی اف ما الح کُمدار و 
 برهبِ مرالْح ةموح نع ما لَکُم و 

 

فِّنيقّه بر »: به کسر صاد و تشدید فاء« صکنار رود فرات که محل محاربۀ حضرت ناظم و دهی خراب نزدیک ر
کناره آسمان. »: به ضم فاء و سکون او«. و افُق »بقْعة«، و غري منصرف به علمیت و تأنیث به تأویل معاویه بود

 ، و قال الجوهری حومةُ القتال معظَمه.: حربگاهحومةو 
ای. تا  که درخشد در کناره آسمان ستاره، مادام ۀ ما و خانۀ شمافرماید: منع کناد خدا مگر آنکه باشد صفني خان می

 »شارح«، و نیست مر ما را و نه مر شما را از جای حرب جای گریز. ، یا بمريیم ماآن زمان که بمريید شما
 ای درین چرخ کبود تا هست ستاره

 یا تیغ اجل کشد فلک بر سر من
 

 

 پیوسته میان ما جدل خواهد بود
 ند نام تو از لوح وجودیا پاک ک

 

 حکایت
، روز اول مالک اشرت را به حرب فرستاد و روز دوم هاشم بن عتْبة چون مرتضٰى بعد از محرم عزیمت قتال فرمود

بن ابی وقّاص و روز سوم زیاد بن نصر و روز چهارم و پنجم بنفس نفیس خود حرب کرد و در پنجم عمار بن 
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، و بود و هاشم بن عتْبه و عبداله بن بدَیل بن ورقاء از لشکر مرتضٰى شهید شدند یاسر که از اکابر صحابۀ پیغمرب
ذوالکَالع و مطاع بن مطلب قینی و حریث بن صباح حمیری از لشکر معاویه کشته شدند. و مرتضٰى چندان 

با دوازده هزار سوار  حرب کرد که شمشريش کج شد و قبضۀ شمشري بدست مبارک او چسبید و آخر ربیعۀ همدان
کردند تا روز. و مرتضٰى  منکوب ساختند و شب درآمد و همچنان حرب میحمله کردند و دشمنان را مغلوب و 

آواز » هریر«خوانند و »الهرِیر لیلةُ«دران شب پانصد و بیست و سه کس بدست مبارک خود بکشت و آن شب را 
عزیمت هزیمت کردند و معاویه مضطرب شد و عمرو بن ، لشکر شام سگ است. و چون علَم آفتاب ظاهر شد

و صلح  »خوانیم. ، ما شما را به کتاب خدا میای مردم«ها کردند و گفتند:  فها بر سر نیزهحعاص امر کرد که مص
 شد. و حضرت مرتضٰى دران شب این قطعه فرمود.

 

 مدح اصحاب ظفرآئني

 در حرب صفّني
 ییا ایها اّئل عن اصحابِ

 انْبِىک عنْهم غَیر ما تَکْذابِ
 صبر لَدَی الْهیجاء والضرابِ

 

 

 انْ کُنْت تَبغی خبر الصوابِ
 بِانَّهم اوعیةُ الْکتابِ
 فَسل بِذاک معشَر اْحزابِ 

 

 صبردروغ گفنت. و »: به فتح« کْذابتَ زاید و ما: خرب دادن. و إنْباءآنچه محتمل صدق و کذب باشد. و   :خبر
 جمع صبور.»: به ضم حاد«

، دروغ گفتنی ، خرب دهم ترا ازیشان بیجوئی خرب راست ، اگر هستی تو که میفرماید: ای پرسنده از یاران من می
روهها ، پس بس به آن جماعتِ گآنند. صابرانند نزد کارزار و شمشري زدن به آنکه ایشان ظرفهای قرآن و حفاظ

 »شارح«را. 
 هستند جماعتی که یاران منند
 در محفل دین بحفظ قرآن کوشند

 

 

 مستغرق بحر فضل و احسان منند
 در معرکۀ نربد قربان منند

 

 و ابن اعثم گوید: این شعر معقل بن قَیس ریاحی است که در حرب صفِّني گفته.
 

 ستایش عساکر نصرت مآثر
 معاهی إذ دمقَو تَر لَما موهخا 

 هم حفظُوا غَیبِی کَما کُنْت حافظاً 
 مهاتُهما دْ بِهِمتَقْع بِ لَمرنْو الْحب 

 

 

 الْقَوم یغْضبوا اجابوا وانْ اغْضب علَی
 لقَومی اجزِی مثْلَها انْ تَغَیبوا
 و آباوهم آباء صدْق فَانُجبوا

 

فْظُ الغَیه. و  بِ حه ما یکرهبتفی غَی زاءللشّخص: أن ال تفعلودو ». از ثانی«: پاداش دادن جاز «: نشسنت قُع
که تذکري و » حفْظ«عاید به  مثُلَهاعبارت از متکلم. و ضمري  اخوهم : پسر نیک زادن. وإنْجابو ». اول

 هم.أی بموت بِهِمدعا. و  لَم تَعقُدْتأنیث او یکسان است. و 
، و اگر خشم گريم بر ، جواب گویندبینی قوم مرا که چون خواند ایشان را برادر ایشان که منم فرماید: آیا نمی می
، ، چنانچه بودم من نگاه دارنده مرقوم خود را، خشم گريند ایشان بر قوم؟ ایشان نگاه داشتند غایب شدن مراقوم
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پدران ! و ، منشیناد به مرگ ایشان مادران ایشانان حربند، اگر غایب شوند. ایشان صاحبدهم مثل آن پاداش می
 »شارح«اند و زادند پسران نیک.  ایشان پدران راستی

 پوشند جمعی که لباس مهر من می
 اند ای یافته از مشرب من چو بهره

 

 

 کوشند پیوسته بحفظ غیب من می
 نوشند هر روز می از جام صفا می

 

 

 ای چند از عرب مدح قبیله

 ت و اصالت و ادببه شجاع
عْلَی ای عفیس زْدْا کُلِّهِم داء 

 قَوم اذا فاجاوا اوفَوا و انْ غُلبوا
 

 

برالْع لَه دانَت ندَ ممحا فیسو 
 یجمحونَ وال یدْرونَ ما الْهرب ال

 

له: أی أطاعه. و دانَ ن مالک بن کهالن بن سبأ. و ، و هو أزد بن الغوث بن نَبت ب: أبو حی من الیمنازْد
 ».از ثانی«: دانسنت دِرایةو  دری: وفا کردن و تمام کردن حق و إیفاء: کسی را ناگاه گرفنت. و مفاجاة

، آن کس که اطاعت کردند مرو را شمشري احمدند، همۀ ایشان. و فرماید: قبیلۀ اَزْد شمشري منند بر دشمننان می
و اگر مغلوب  ؛ن راآ، یا تمام کنند حق ، وفا کننداند که چون ناگاه کسی را بگريند قومیزی زبانان. ایشان تا

 »شارح«، سر بگریز ننهند و ندانند که چیست گریخنت. شوند
 یاران منند اهل شمشري همه
 معنی گریخنت ندانند که چیست

 

 

 مایل بخدا و از جهان سري همه
  همهباشند بروز حرب چون شري

 

 
 ی کُلف مهوسلَب مکٍ قَوتَرعم 

 لَبا الْیتَهتَح سور قفَو ضیالْب 
بتَنْتَح جالْاو کحتَض الْبِیض 

 

 

 لَبةٌ سدِیداو و رِقاق بِیض 
 بالْقُضطِّ والْخ رمس لنامْی افو 

 هبوالسمر تَرعف واْرواح تُنْتَ
 

»: به کسر باء« بِیضو  ،: شمشريابیض گاه. : جنگمعتَرکو  ؛: انبوهی کردناعتراک: آنچه پوشند. و لَبوس
و  ؛: پیغمربی که قاتل جالوت بود و زره اخرتاع فرمودداود: جمع او. و رِقاق، و : شمشري تُنُکرقیقجمع او. و 

، : الدُّروع الیمانیةُالیلَب: خود که بر سر نهند. و»به فتح باء« بیضلمسلوب. و : الثَّوب االسلَب: زره. وداودِیة
: به ضم قاف و ضاد قُضب جمع اسمر. و»: به ضم سني«سمر کانت تُتَّخذُ من الجلودِ یخرزُ بعضها إلٰى بعض. و 

: ضحکیم سایر قوافی نیست. و چه برین تقدیر مجرور باشد و جر او مال ؛، نه به فتح و صاد مهملهمعجمه
: آمدن خون از رعاف: گریسنت. و انْتحاب: المدةُ المضروبةُ لحیاة اإلنسان. و االجلو ». از رابع«خندیدن 

، أو ، لما یقطر منها الدّمو قال الجوهری: یقال: رماح رواعف ؛»هر دو از اول«: از پیش رفنت رعفو  ؛بینی
، أی رؤوسهم. و عوض مضاف الیهس ورو: غارت کردن. و تنوین انْتهاب : جان. وروحعن. و لتقدُّمها فی الطَّ

، و گریسنت اجل کنایت از انقضا و ، و گریسنت اجل کنایت از آنخندیدن شمشري عبارت از لمعان و ظهور بیاض آن
 انتهای او.

اند از  های تنک است و زرههای داودی که ربودهاند که لباس ایشان در هر معرکه شمشري فرماید: ایشان قومی می
گون از  های گندم ، و در سرهای انگشتان نیزه، در زیر خودها زرههای یمنیاعدا. خودها بر باالی سرهای ایشان

۲۱۳ 



  

های  ، و نیزهگریند خندند و اجلهای دشمنان می تريهای تراشیده راست. شمشريها می، یا موضع خطّ و شمشريها
 »شارح«شوند.  آید خون از بینی ایشان و جانهای دشمنان غارت کرده می ، میگون گندم

 شد جامۀ قوم من زره روز مصاف
 بس که خورد نیزه این طایفه خون از

 

 

 دارند تمام نیزه سنگ شکاف
 پیدا شده است در سرش رنج رعاف

 

 
 ملَه سلَی امیْا نم موی یا و 

ندُ مزْیزْذُ اْا لٰى قَدَمی عشمی 
 مه الَّذِین مالْقَو جرزالْخو سوْاو 

 

 

بجالُع هوند نما م لعالْف نم یهف 
 فَضال و اعالهم قَدْراً اذا رکبوا
 آووا فَاعطَوا فَوق ما وهبوا

 

یل: کدام. وابه فتح الفاء« الفَع :« لمن الثّالثمصدر فَع لفْعکُوب، و بالکسر: االسم. و یاز «: سوار شدن ر
، و هما ابنا قبیلة و هی أمهما قبیلتا األنصار»: به تقدیم الزاء المعجمة علَی المهملة« الخزرج واالوس و». رابع

 : جای دادن.إیواءنسبا إلیها و أبوهما حارثه بن ثعلبة من الیمن. و 
ب؟ قبیلۀ اَزْد جم روز از روزها نیست مریشان را دران روز از کردار آنچه از این سوی اوست عفرماید: کدا می

قبیلۀ اَوس و ، چون سوار شوند. و ، و بلندترند از روی بزرگی، یعنی افراد بشررود ترند از هر که بر قدم می فزون
  ایشان باالتر از آن که بخشیده شده باشند.، پس بخشند به قبیلۀ خزرج آن قومند که ایشان جا دهند مردم را

 »شارح«
 هر روز کند ظهور از یارانم
  در جود و سخا نظري این طایفه نیست

 

 

 کاری که من از خوبی آن حريانم
 دانم دارند بسی فضل که من می

 

 
نُفا شَرعم نْتُمزْدِ اْا شَرعیا م 

و تُمفَیتُکُ ویمدِ شهالْع فاءو م 
 تَکُمطْوس لْقالْخ هابی تُمبذا غَضا 

 

 

 قَبا اشْتَدَّتِ الْحذا مفُونَ اعال تَض 
 کَذِب دْقَکُمطْ قَدِیماً صخالی لَمو 

 کُملَیونُ عهقَدْ ی و  بالْغَض نْکُمم 
 

، قال الحطَیئةُ: ه و هم أنف النّاسهو أنف قوم«، و فی األساس: : به فتح همزه و سکون نون یا ضم هر دوأنف
همغري واألذناب هم األنف حاح: »قومو فی الص ،» نُفضةٌ اور»مها أحدٌ»: بالضعرفو ». أی لم یعسست ض :

: خوی. شمیةواحدةُ الحقَب و هی السنُون. و »: بالکسر« الحقْبة: سخت شدن. واشتدادو ». از خامس«شدن 
قَدِیماً و علیه الشّیء أی خف.  هانَ: دیرینه. و قدیم و ؛دیرینه بودن»: به کسر قاف«و قدَم : آمیخنت. خالَطَةمو 

 مقدَّر که مفعول فیه است.» زماناً«صفت 
، چون شوید سست نمی ؛، یا جماعتی که دست کس به شما نرسیده، شما جماعتی سرانیدفرماید: ای قبیلۀ اَزْد می

 ، و آمیخته نشد در زمان قدیم راست شما به دروغ.کردید و وفای عهد خوی شماستروزگار. وفا سخت شود 
 »شارح«، و به حقیقت سبک است بر شما غضب. ، برتسید خالیق از حمله کردن شماچون غضب کنید

 ای قوم شما گروه عاىل قدرید
 ترسند اعدا همه از تیغ شما می

 

 

 در بزم وفا و صدق و احسان صدرید
 مردم چو کواکب و شما چون بدرید

 

 
کُمیعمج ننِّی مزْدِ اْا شَرعیا م 
ةرغْفم و حور نم زُدْا ساتَی لَن 

 

 الذَّنَب َ ِرمْا وسور نْتُماو راض 
و یح نم مهکْلَوی هواالبثُما ذَه 

۲۱٤ 



  

 لُکُموا دِیثاً کَما قَدْ طابح تُمبط 
 

 نَبالْع هعفَر نتَنٰى مجال ی کالشَّوو 
 

از «: نو شدن حدُوثو ». از ثالث«: نگاه داشنت کُلُوء وکالءة  و». از رابع«: خشنود شدن رِضا: همه و جمیع
، و قیل أصلُه ولهم علٰى أنّه من و، و مذهب البصریني أنّه أفعل و جمهور: نخستاول: نو. و حدِیثو  ؛»اول

کل شیء یرجع إلٰى ، ألنَّ ، أی رجع، و قال الخلیل: أصله أأول من آل، ألنّ النّجاةَ فی السبق، أی نجاوأل من وألأ
: سر شاخ درخت. فَرع : میوه از درخت باز کردن. واجتناء و مذهب الکوفیني أنّه فَوعل من وأل أو وول. و ؛أوله

 : انگور.عنَبو 
، نه دم. هرگز ، و شما سرهای کار خالفت منید، بدرستی که من از همۀ شما خشنودمفرماید: ای جماعت اَزْد می

، شما در حاىل نوید، و خدا نگاه دارد ایشان را از هر جا که روند. پاکید مرزیدنآناامید نشود اَزْد از راحت و 
 »شارح«او انگور. ، و خار چیده نشود از سر شاخ چنانچه پاک است اول شما

 ای قوم من از شما چو گشتم خشنود
 باشد حسب و نسب شما را باهم

 

 

 شبهه جزای آن ز حق خواهد بود بی
 هستید درختی که برش باشد جود

 

 
 واْزْد جرثُومةٌ انْ سوبِقُوا سبقُوا
 او کُوثرو اکَثَروا او صوبِروا صبروا

مفاهصا فَافَوص  تَهلٰى وِالیوالْم 
هِمسجالی ملْقاً فنُونَ خنُونَ لَییه 

 

 

 او فُوخروا فَخروا او غُولبوا غَلَبوا
ولس ووا امهوا سموهس وواالَبوا سب 

 بال لَعو ولَه مهفْوص شُبی فَلَم 
 بخالص َیها وف موهرعی لهالْجَ 

 

: سبق: با کسی پیشی گرفنت در دویدن یا در تاخنت اسب. و مسابقَةبیخ درخت. و »: به ضم جیم« :جرثُومةٌ
 ساهمتُه: با کسی نربد کردن. و مصابرة: با کسی به بسیاری نربد کردن. و مکاثَرةو ». از ثانی«پیشی گرفنت 

تُهمهةرو بردم از او. و ، پس گاو اگرو بستم ب»: بالفتح« فَسسالَباز یکدگر ربودن. و م : تُهصفَیا أی أخلصتُه الود :
، و قال : بازیلَعب و لَهو ، و یعدّٰى بالباء و بنفسه. و»از اول«: آمیخنت شُوب: دوست داشنت. و وِالیةله. و 

عب طلب الفرح بما ال یحسن أن یطلَب ، واللّ اللّهو صرف الهم بما ال یحسن أن یصرف به«القاضی فی التفسري: 
: به کسی فرو آمدن. و عرونرم. و »: به تشدید و تخفیف« لَین آسان. و»: به تشدید و تخفیف« هین. و »به

 : بانگ زدن.صخب
، و کنند، فخر ، و اگر فخر کرده شوندگريند ، پیشیفرماید: قبیلۀ اَزْد بیخ درختی است که اگر پیشی گرفته شوند می

، ، و اگر نربد کرده شوند به صرب، بسیار باشند، غلبه کنند. و اگر نربد کرده شوند به بسیاریاگر غلبه جسته شوند
، پس خالص شدند، بربایند. صافی ، و اگر ربوده شود چیزی ازیشان، گرو بربند، و اگر گرو بسته شوندصرب کنند

ت بصفای ایشان صرف همت به امری غري الیق و نه ، پس نیامخساخت برای ایشان دوست دوستی خود را
آید  ، نه جهل فرو میطلب شادی به چیزی نامناسب. ایشان آسان و نرمند از روی خلق در جایهای نشسنت خود

 »شارح«ایشان را دران جایها و نه بانگ زدن. 
 یاران مرا فضل و کمال است بسی
 دارند وفا و نرم خوئی همه دم

 

 

 ند کمرت ز کسیوین طایفه نیست
 زنند هرگز نفسی در جهل نمی

 

 
 ث اما رضوا من دون نائلهِمیالْغَ

 ملُهاتَس نيکُفّاً حا نامْنْدَی اا 

 

 ا غَضبواواْسدُ تَرهبهم یوماً اذ
 واربطُ النّاس جاشاً انْ هم نُدِبوا

۲۱٥ 



  

۲۱٦ 

قُهريٍ ال تُفَرکَث عمج یا و 
 فَاله یجزِیهِم عما اتَوا وحبوا

 

النَّدَبانُ وغَس ملَه ذا تَدانَتا 
 بِه الرسول و ما من صالح کَسبوا

 

: اسد، و : شرياسد : عطا. ونائل. و ١»فَاما نَذْهبن بِكَ«، مثل زاید» ما«، و »إنّ«: در اصل إما: باران. و غَیث
، و ال واحدَ له من : آفریدگاناناماً منه. و من فالن: اذا کانَ أکثر خري انْدٰى، و فالنٌ الجود :النَّدٰىجمع او. و

، چون : آنچه بطپد از دلجاشو  ؛: بسنترباطةو  ربطجمع کف. و »: به ضم کاف و تشدید فاء« اکُف  لفظه. و
: جمع: بکاری خواندن. و نَدْب اعته. وج، أی یربطُ نفسه عن الفرارِ لشالجأش و یقال: فالنٌ رابطُ ؛بهراسد

، : اسم ماء نزل علیه قوم من االزْدِغَسان: به یکدیگر نزدیک شدن. و تَدانی: پراکنده کردن. و تَفْرِیقگروه. و 
هم إذا رموا بأجمع »: به فتح الدّال« نَدَباً لقوم او به معنی مع. ورمی افنسبوا إلیه منهم بنو جفْنة و رهطُ الملوک. و 

. و بیت رابع مشري به ما کَسبوابیان  من صالح. و ما معطوف بر ما. و غَضبوامفعول فیه  یوماً فی جهة واحدة. و
سال دهم از هجرت در ، و اسالم ایشان در ملسو هيلع هللا ىلصاَزْدی با پانزده کس از قبیلۀ اَزْد نزد پیغمرب  هآمدن صرد بن عبدال

 خدمت حضرت رسالت شتافتند. سان هم در این سال شرف اسالم یافتند و بهغَ،و مدینه
، چون ترسند از ایشان و شريان می ؛، از این سوی عطای ایشان است، اگر راضی شوند ایشانفرماید: باران می

، آن زمان که و اشجع مردمند ؛ز ایشان عطا، آن زمان که خواهی اخالیقند به اعتبار کفّهاخشم گريند روزی. اکرم 
، چون نزدیک شود مریشان را قبیلۀ خوانده شوند به حرب و کدام گروه بسیار که پراکنده نسازد این قبیله آن را

غَسان با تري انداخنت به یک جانب؟ پس خدا پاداش دهد ایشان را از چیزی که آوردند و عطا کردند به آن رسول 
 »شارح«کسب کردند از عمل صالح. خدا را و آنچه 

 یاران منند بحر احسان و ادب
 کوشند در نصرت دین مصطفٰى می

 

 

 شريان دالورند در وقت غضب
 یابند جزا ز فیض فضلت یا رب

 

 حکایت
، نزد عبیداله بن زیاد هيلع ای بود که چون سر امام حسني شجاعت اَزْد و محبت ایشان با اهل بیت به مرتبه

 الحمدله الّذی أظهر الحق و نصر أمري المومنني« مردم را جمع کرد و به منرب مسجد کوفه رفت و گفت:، آوردند
، تو ای دشمن خدا«پس عبداله بن عفیف اَزْدی برخاست و گفت: » یزید و حزبه و قتل الکذّاب بن الکذّاب.

کشی و بر منرب بجای صدیقان  رزند پیغمرب می، فپسر مرجانهدروغ گوئی و پدر تو و آنکه تو از قبل اوئی. ای 
 عبیداله بستدند.عبیداله بفرمود که او را بگرفتند و مردم اَزْد هجوم نموده او را از مردم و » نشینی؟ می

 

 خطاب به امريالمؤمنني عثمان

 علیه التّحیة والرضوان
 مهورما لَکْتبِالشُّورٰى م نْ کُنْتفَا 

 کُنْت بِالْقُربٰى حججت خصیمهموانْ 
 

 

بونَ غُیشیِرالْمذا وبِه ففَکَی 
 بقْرا و لٰى بِالنَّبِیوا کرفَغَی 

 

، و هی إشارةٌ الٰى ما قاله الشّریف المحقّق فی شرح المواقف من أنّ عمر لم ینص فی الخالفة شورةم: الالشُّورٰى
و طلحة و زبري و سعد بن  ، و هم عثمان و علی و عبدالرحمن بن عوفاإلمامةَ شورٰى بني ستّة، بل جعل علٰى أحدٍ

 .۴١الزخرف:  - ۱
                                                 



  

اح حیاً«و قال:  ؛أبی وقاصدت فیه.لو کان أبو عبیدة بن الجرألنّه رآهم  ؛و إنّما جعل شورٰى بینَهم» ، لما ترد
، و هو عنهم راض و لم ملسو هيلع هللا ىلصمات رسول اله «حقّهم:  نّه ال یصلح لإلمامة غريهم و قال فیأأفضل ممن عداهم و 

، ، و لذلک قال: إن انقسموا إثنني و أربعة، فأراد أن یستظهر برأی غريِه فی التّعینيه واحدٌ منهمریرتجح فی نظ
لذی فیه ، فکونوا فی الحزب األنّ رأیهم إلَی الصوابِ أقرب و إن تساووا ؛فکونوا مع األربعة میال منه إىل االکثر

کَیف ، بل وصٰى بها إلٰى صهیب. و ، کیال یفهم منه أنّه عینهو لم یعین أحداً منهم للصالة علیه» دُالرحمن.عب
 :أنّ الباء زائدةٌ و نظريه ما سبقیقال ، و ال یبعد أن : أی کیف نصدِّق بهذابِهذا

وابِکُمی بِجل فکَی و بِیبالح قال 
 
اإلسمعیل من أنّ طلحةَ  إشارةٌ إلٰى ما قالَه الحافظُ ريونَ غُیبالمشکردنْ رای و تدبري را. و قوله:  : رویإشارة و

، فأشار عثمان إلٰى ، و قعد عثمان و علی و الزبري و عبدالرحمن و سعد یتشاورونکان غائباً و لما دفن عمر
، فإن شئتم، لست بالّذی أنافسکم علٰى هذا األمر«قال:  الرحمن ود، فأبٰى عبعبدالرحمن بالدّخول فی األمر

، إلیه. فأخذ یتشاور حتٰى جاء فی فأقبل النّاس کلُّهم ،الرحمندعب فجعلو ذلک إلٰى»اخرتت لکم منک واحداً.
 » و سعداً.ادع ىل الزبري«، فضرب الباب و قال: ة إلٰى بابِ المسور بن مخرمة بعد هوِی من اللّیلاللیلة الثّالث

، اجتمعوا و حتٰى فرق بینهما المؤذن. فلما صلوا الصبح فناجاه ، فدعاه، ثم أرسل إلٰى عثمانفجاءا و شاورهما
: بحجت حج، فبایع عثمان و بایعوه. و أرسل عبدالرحمن إلٰى من حضر من المهاجرین األنصار و أمراء األجناد

 غَیرکمراد از : أی الخصیم منهم. و خصیمهم، و : الکثري الخصومةصیمالخ و». از اول«بر کسی غلبه کردن 
، و علی بن برین وجه است: محمد بن عبداله بن عبدالمطلب ،ملسو هيلع هللا ىلصچه سلسلۀ قرابت او با رسول  ؛مرتضی

مطلب بر این وجه: محمد بن عبداله بن عبدال، ملسو هيلع هللا ىلص ، و سلسلۀ نسبت عثمان به رسولطالب بن عبدالمطلب ابی
 ، و عثمان بن عفّان بن أبی العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف.بن هاشم بن عبدمناف

، و ، پس چگونه تصدیق کنم به اینفرماید: پس اگر بودی تو که به مشورت مالک شدی کارهای ایشان را می
، پس غري تو را از ایشان حال آنکه اهل مشورت غایبانند؟ و اگر بودی تو که به خویشی پیغمرب غلبه کردی خصم

 »شارح« اولٰى است به پیغمرب و نزدیکرت است.
 مقصود ز هستی خالیق مائیم
 گر پرده ز روی کار ما بردارند

 

 

 آئینه اسرار و حقایق مائیم
 در هر دو جهان بر همه سابق مائیم

 

 فتح
که میان علی و عثمان مخفی نیست که این دو بیت بر وفق مذهب شیعه است و اهل سنت و جماعت برانند 

 این، بنابر، اجتهاد خطاستخصومت نبوده و آنچه معاویه به علی نسبت کرد که قتل عثمان به مشورت او بود
و مثل این در شأن ابوبکر صدیق  ؛، مگر به تکلف شدید و ارتکاب تأویل بعیدعجب که این نظم مرتضٰى باشد

ی بر آنکه ارباب اغراض فاسده برای ترویح اعراض کاسده دلیل قو، در حرف الم خواهد آمد. و رضی اله عنه
سخن آن  »سبحانَ الّذی یعلم جذر األصم«گویند  ، آنست که میکنند بحضرت مرتضٰى مینسبت مدعیات خود 

، مثل دو و سه ، و حال آنکه اعداد صحاح که واقع باشند میان دو مربع دو عدد متواىل جذر ندارندحضرت است
، جذر او بیشرت از یک و چه یکی از این دو اگر مربع باشد ؛ان یک و چهار که مربعني یک و دواندکه واقعند می

و  چه مربع صحیح ؛تواند بود که صحیح و کسر باشد تنها و کسر تنها نیست و نمی پس صحیح ؛کمرت از دو است
، عدّ صحیح و کسر کند به ست، پس مربع واحد که هم واحد اعدّ او کند، واحد ، و اگر نهصحیح تنها نیستکسر 
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، و شکل چهاردهم از مقالۀ هشتم کتاب اصول. و شک نیست که مرتضٰى ستایش معبود حق به باطل نکند
 التّوکُّل علَی األحدِ الصمد.
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۲۱۹ 

 
 

 حرف التّاء
 
 

 تنبیه بر زوال و فنای جهان

 و تشبیه دنیا بماری زهرفشان
تَفانَت فونَ کَیالْقُر تیاقَدْ ر 
 ممالس تَنْفُث ةینْیا کَحد یه 

ما یهاوکَمف ترٍ لَقَدْ تَشَدَّد 
 

 

کانَت کانَ و یلق ثُم تسرد 
ةُ النَتسجنْ کانَتِ الْما و 
هانَتو لَینْتُها عوه ثُم 

 

 ،: ضمري قصههیو ». از اول«دید شدن : ناپدروس: به هم فانی شدن. و تَفانی همزاد. و»: به فتح قاف« قَرن
فَانَّها َ تَعمى «، مانند مفسره مؤنثی غري فضله و غري شبیه بفضله باشدو تأنیث او گاهی است که در جملۀ 

ارصبْإنَّها کانَ«به خالف  ١»ا فَةٌ وغُر تینآنُ  إنَّها بةًالقُرجِزعة. و »میو ». از ثانی«ردمیدن : دنَفْث: مار. و ح
مزهر. و س :هسو  ج .هسدِه: أی موِین: سخت شدن. و تَشَدُّدبِیآسان کردن.تَه : 
، پس گفته شد: بود فالن ، ناپدید شدندکه چگونه به هم فنا یافتندهمزادها را فرماید: هراینه به حقیقت دیدی  می

، و اگر چه باشد محل بسودن که دمد زهر را ی است که در میمرد و بود فالنه زن. قصه آن است که دنیا چون مار
  ، پس آسان شد.، پس آسان کردم آن را بر خودنرم باشد. بسیار کارها که هراینه به حقیقت سخت شدم دران

 »شارح«
 دنیا که ز داغ نیستی یافت نشان
 دارد هرنی نیک که باشد آسان

 

 

 ماریست برای کامالن زهرفشان
 بر هر که نکرد سخت کوشی یکسان

 

 فتح
گفت که  ، روایت کند از ابوالفتح موسی بن محلی که ابوالرضا بن نصر می، رضی اله عنهشیخ عالءالدّوله

 »سمها. ، یلني مسها و یقتل الدُّنیا حیةٌ«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص حضرت مصطفٰى 
 

 وصف دنیا بعدم ثبوت

 و به خانۀ عنکبوتو تشبیه ا
ا الدُّنْیا فَناءنَّما 
 انَّما الدُّنْیا کَبیتٍ

 

 سی الدُّلَیف وتنْیا ثُب 
 وتنْکَبالْع تْهجنَس 

 .۴۶الحج:  - ١
                                                 



  

 و لَقَدْ یکْفیک منْها
یلقَل نرِی عملَعو 

 

 الب قُوت ایها الطّ
 وتمیها یف نم کُل 

 

: ما یمسک الرمق. و القُوتبافد. و : جانوری ضعیف که تارها بر هم میعنْکَبوتو  ».از ثانی«: بافنت نَسج
و ال  ،به معنی: العمرو العمر، أی لعمری ما أقسم به. ومحذوف لَعمرِی و خرببر دنیا برای مبالغه.  فَناءاطالق 

 ثرة استعماله.، ألن القَسم موضع التّخفیفِ لکیستعمل مع الّم إّ المفتوح
ست که بافته ا ای که دنیا چون خانه، نیست مر دنیا را ایستادنی. بدرستی فرماید: بدرستی که دنیا فانی است می

زندگانی من سوگند که بعد ه ، قوتی. ب، ای جویندهاست او را عنکبوت. و هراینه به حقیقت بس است ترا از دنیا
 »ارحش«از زمانی هر که در دنیاست خواهد مرد. 

 دنیا که بود هستی او عني عدم
 گر اهل سعادتی سر حرص ببر

 

 

 چون خانۀ عنکبوت باشد همه دم
 تا چند نهی بوادی جهل قدم

 

 

 بیان تغیر احوال زمان

 و تبدّل اطوار جهان
 الَم تَر انَّ الدَّهر یوم ولَیلَةٌ
بِلی ندَّ مبِ ال بدِیدِ الثَّوجل فَقُل 

 

 

لٰىیدِیدٍ اتٍ جبس نم انتِ  کَربس 
 شَت ندَّ مالب لالشَّم ماعتج قُلو 

 

 ، و اول انسب»از اول«، یا به فتح از کر یا از کرور به معنی بازگردیدن : به ضم از کر به معنی بازگردانیدنیکران
، و فَرق اله : أی ما تَشَتَّت من أمرِهشَملَهو جمع اله  : گرد آمدن.اجتماع : چاره. وبدّ : نو. وجدِیداست. و 

 : پراکنده شدن.شَتاتو  شَتشَملَه: أی اجتَمع من أمرِه. و 
شوند از شنبهی نو بشنبهی. پس بگو مر  بینی که روزگار روزی است و شبی که بازگردانیده می فرماید: آیا نمی می

 ، و بگو مر گرد آمدن چیزهای پراکنده را که چاره نیست از پراکنده شدن.یست از کهنه گشنتنو جامه را که چاره ن
 »شارح«

 بر دهر منه دل که پشیمان گردی
 هرچند که جمعیت ظاهر داری

 

 

 وز بازی روزگار حريان گردی
 ناگاه بدست خود پریشان گردی

 

 

 ترهیب نفس از دنیا

 و ترغیب او بعقبٰى
 اً فَصرت حیاًقَدْ کُنْت میت

تیب بِدارِ الْفَناء زع 
 

 

 و عن قَلیل تَصري میتا
 فَابن دار الْبقاء بیتا

 

 باشد. ، چه موت بعد از حیات میاول مجاز میتو : گشنت. صیرورة
عزیز است به سرای  گردی مرده. ، و بعد از زمانی اندک می، پس گشتی زندهبه حقیقت بودی مرده فرماید: می

 »شارح«ای.  ر سرای بقا خانهدای پس بنا کن  فنا خانه
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 ده روزه حیاتی که تو داری ای دل
 تا چند برای دار دنیا کوشی

 

 

 شود به مردن زایل شک نیست که می
 باید که کنی سرای عقبٰى حاصل

 

 

 ارشاد به قناعت و ترک

 و تذکار لوازم مرگ
 ی قُوت و بثَو و یتب مو 

 موی فصن ما ماتبر و 
 

 

وتمی غَدٍ یف نمی لکْفی 
 فُوتی هقُوت نم فالنِّصو 

 

 : نیم.نصف
ای و قوت یکروز کافی است مر کسی را که در فردا خواهد مرد. و بسا که بمريد در  ای و جامه فرماید: خانه می

 »رحشا«نیمروز و یک نیمه از قوت او فوت شود. 
 روزه تراکچون داد خدا روزی ی

 با خود نربی هیچ دران دم که برد
 

 

 عیب است دگر سؤال و دریوزه ترا
 تقدیر ازین گنبد فريوزه ترا

 

 

 تنبیه بر قناعت به قوت یکروزه

 و فراغت از طلب و دریوزه
بثَووارِی الفَتٰى وی تیب 
 هذا بالغ لمن تَحیٰى

 

 

ع نم تُرسیقُوت و ةرو 
وتمی نمل ريذا کَثو 

 

: زنده تَحیی: الکفایة. و البالغ: سوأةُ اإلنسان و کل ما یستحیٰى منه. والعورةالشّیء: أی اخفَیته. و اریتو
 بودن.

این بس است مر کسی  ؛ای که بپوشاند از عورت او و قوتی ای که پنهان دارد جوانمرد را و جامه فرماید: خانه می
 »شارح« ، و این بسیار است مر کسی را که خواهد مرد.را که زنده باشد

 در آخر کار چون بخواهی مردن
 ای مهیاست ترا گر لقمه و خرقه

 

 

 وز تیغ هالک جان نخواهی بردن
 تا چند بهرزه خویش را آزردن

 

 

 تحریض بر نفی حرص شقاوت اثر

 رو قناعت بلقمۀ مقرر از خوان قد
 وتهببِ الْمذَا الطّالهيیا ا 

 

 

 الْقُوت یهتَغا تَبمم کبسح 
 

 وتمی نمل الْقُوت کْثَرما ا 
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۲۲۲ 

إذا »: به کسر الهاء أو ضمها«الرجل  بهت فایده جمع میان ای مبهم و هذا تدرج است از ابهام به تفسري. و
ریشَ و تَحهمد نها ، و أفصح»هِتب«تباه :و ال یقال ، :اغبو قال الر ،»الَّذِی کَفَر هِتو  ١»فَب ریشَ و حهأی د

 ».قد بهته
چه بسیار است قوت مر کسی را که  ؛جوئی قوت ، بس است ترا از آنچه میفرماید: ای طالب حريت زده می

 خواهد مرد.
 گر ملک جم و سلطنت کی داری

 ا بس باشدچون روزی یکروزه تر
 

 

 غافل منشني که مرگ از پی داری
 این حرص و هوای نفس تا کی داری

 

 

 ارشاد به مخالفت نفس که عاصی است بالذات

 و تکلیف او به ترک تکلّف و لذّات
 صبرت عن اللَّذّاتِ لَما تَولَّتِ 
هنَفْس لعجی ثیح ّا ءرا الْمم و 

 

 

نَفْس تملْزاتِ ورتَمها فَاسربی ص 
 فَانْ اطْمعت تاقَت واّ تَسلَّتِ

 

در  إّ : آرزو خواسنت. وتَوقانو  تَوق : به طمع افکندن. وإطْماع: استوار شدن. و استمرار: الزم کردن. و إلّزام
 : واشدن غم و ظلمت و امثال آن.تَسلِّی، یعنی: إنْ ال تطمع. و »ال إنْ«اصل 

، پس استوار شد. ، و الزم کردم نفس خود را آن صرب که الیق اوستگشتندرفرماید: صرب کردم از لذات چون ب می
، ، آرزو خواهد، پس اگر به طمع انداخته شود نفسای که قرار دهد خود را دران مرتبه و نیست مرد مگر در مرتبه

 »شارح«، واشود غم او. و اگر نه
 من فریاد و فغان ز نفس اماره 

 سر رشتۀ صرب گر نباشد در کف
 

 

 کو صرب جمیل تا کند چاره من
 کی جمع شود این دل صدپاره من

 

 

 نفی نظری که باعث باشد بر شهوت

 خواه در حضور مردم و خواه در خلوت
 اقُول لعینی احبِسی اللَّحظاتِ 
 فَکَم نَظْرة قادت الَی الْقَلْبِ شَهوةً 

 

 

 ظُرِی یا عین بِالسرِقاتِ و ال تَنْ
 فَاصبح منْها الْقَلْب فی حسراتِ

 

: اندوه بر حسرة: آرزو. و شَهوة: کشیدن. و قَوددزدی. و »: به کسر راء« سرِقَة: نگرسنت بگوشۀ چشم. و لَحظ
 چیزی که فوت شده باشد.

، بدزدیها. پس بسیار ، ای چشمو مبني ؛ها به گوشۀ چشم راگوئیم مر چشم خود را که باز دار نگرستن فرماید: می می
 »شارح. «، پس گردد ازان آرزو دل در حسرتهایک نگرسنت کشد بدِل آرزوئی را

 ای بسی فريوزی ای چشم که دیده
 

 باید که نظر ز حسن خوبان دوزی

 .٢۵٨البقرة: - ١
                                                 



  

۲۲۳ 

 ترسم که زند آتش شهوت شعله
 

 آنگاه تو در دوزخ حسرت سوزی
 

 

 دوهتسکني دلهای بر ان

 و هدایت به صرب کوه شکوه
 ةملم نما م هالال و یلَیلخ 
 فَانْ نَزلَت یوماً فَال تَخضعن لَها
 فَکَم من کَرِیم یبتَلٰى بِنَوائبٍ

 

 

 تَدُوم علٰى حی و انْ هی جلَّتِ
 وال تُکْثرِ الشَّکْوٰى اذَا النَّعل زَلَّتِ 

 ا حتّٰى مضت واضمحلَّتِفَصابره
 

 یلَیلمثل به صیغۀ تثنیه برای تکثري» به فتح الم«خ ،»نتَيكَر رصالْب جِع١»اراتٍ کثريةیا مراد دوست ، أی کر ،
: إکْثار. و »از ثالث«: فروتنی کردن خضوع ، و مثل این در اشعار عرب بسیار است. وحقیقی و دوست مجازی

و تأنیث  ؛»از ثانی«: لغزیدن قدم زَلَّة و زَلَل . و٢»فَاخلَع نَعلَيكَ« ، قال اله تعالٰى : کفشنَعلفنت. و بسیار گ
: واشدن میغ و نیست شدن. و در اضمحالل: آزمودن. و ابتالء به سبب آنکه نعل مؤنث سماعی است. و زَلَّت

 ».قَدْ بکٰى« یبتَلٰىبعضی نسخ بجای 
، و اگر چه آن حادثه ای ، نیست هیچ حادثه که همیشه باشد بر زنده، نه بحق خدااید: ای دو دوست منفرم می

، چون کفش بلغزد. ، پس فروتنی مکن برای آن و بسیار مگو گلهای روزی بزرگ باشد. پس اگر فرو آید حادثه
 ، تا گذشت و نیست گشت.ادث، پس به صرب نربد کرد با آن حوبسیار کریمی آزموده شد به حوادث روزگارپس 

 »شارح«
 هر فتنه که سر کشد بگردون علمش
 دانا بنشیند و صبوری ورزد

 

 

 تا چشم بهم زنی نماند رقمش
 در ورطۀ فتنه گر بلغزد قدمش

 

 

 ترجیح خاموشی و کم گفنت

 الماس سخن سفنته بر گوهر معنی ب
 هلهبِا الْکَالم نم یلنَّ الْقَلا 

 صمتٍ و ما من مکْثرٍما زَل ذُو 
 ةضف نم قناط قنْطنْ کانَ یا 

 

 

قُوتمم هرينَّ کَثا و نسح 
 ما یعاب صموتو  لاَ یزِ

د تمفَالصیاقُوت زانَه ر 
 

ه یاقوت اشارت به ب و در آراسته ؛: مروارید بزرگدر و ». از ثانی«: سخن گفنت نُطْق : دشمن داشنت. ومقْت
 ».ذَل« زَلدندان و لب در حال بسنت دهان. و در بعضی نسخ بجای 

 .۴الملک:  - ١
 .١٢طه:  - ٢

                                                 



  

که بسیار از سخن دشمن داشته است.  ، و به درستیدرستی که اندک از سخن به اهل آن خوبست فرماید: به می
اگر باشد که  نلغزد صاحب خاموشی و نیست هیچ بسیارگو مگر که بلغزد و نکوهش کرده نشود هیچ خاموشی.

 »شارح«، پس خاموشی مروارید است که آراسته است او را یاقوت. ای از سیم سخن گوید سخن گوینده
 راز دل خویشنت اگر پوشی به
   هرچند سخنهای تو چون در باشد

 

 فایده خاموشی به وز گفنت بی
 گر جوهر فضل خویش نفروشی به

 

 

 ای که اثر فضل او موجودست تفضیل مرده

 ای که نفع او مفقودست ندهبر ز
 مهکارِمم ما ماتَت و مقَو قَدْ مات 

 

 

 و معاشَ قَو واتِ  ومینا کَاف مه 
 

 : جمع میت.اموات : جمع مکْرمة. ومکارِم
، و زیستند قومی و ایشان در میان ما چون فرماید: به حقیقت مردند قومی و نمرد بزرگواریهای ایشان می

 »شارح« انند.مردگ
 هر مرده که گوی نیکنامی برده
 هر زنده که نفع او بمردم نرسد

 

 

 از لوح حیات نام خود نسرتده
 در مذهب اهل فقر باشد مرده

 

 ٭٭٭
 موت التَّقی حیاةٌ ال نَفاد لها

 

 

 أحیاء فی النّاس موه قوم قَدْ مات 
 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمرثیۀ حضرت خاتم 
 محبوسةٌ نَفْسی علٰى زَفَراتها 

 ال خیر بعدَک فی الْحیاة و انَّما
 

 

 یا لَیتَها خرجت مع الزفَراتِ 
 ابکی مخافَةً انْ تَطُول حیاتی

 

 .محبوسةٌمتعلق به  علٰىو ». از اول«: بريون آمدن مخرجو  خروج: نالۀ بیمار. و زَفْرة
هیچ خري بعد ! نیست ها خود محبوس است. ای کاج جان من بريون آمدی با ناله های فرماید: جان من بر ناله می

 »شارح« ، مگر از بیم آنکه دراز باشد حیات من.گریم من از تو در زندگی و نمی
 جانم که بقید تن اسريست و زبون

 ریزم من رفتی تو بخاک و اشک می
 

 

 ای کاج که آمدی خود و ناله برون
 اکنوناز وهم که مدتی بمانم 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصاستجازه محاربه از سید عالم 
 هل یدْفَع الدِّرع الُحصني منیةً
 عمجم نَّ کُلا لَمعَ نِّیأ 

 

 

 یوماً اذا حضرت لوقْتِ مماتِ
 یوماً یوول لفُرقَة و شَتاتِ

 

۲۲٤ 



  

۲۲٥ 

و الم جر به ». از اول«: حاضر آمدن حضور توار. و: اسحصني: زره. و دِرعو ». از ثالث«: بازداشنت دفْع
 : نیک گرد کردن.تَجمیعمعنی فی. و 

، چون حاضر شود روزی در هنگام مردن؟ بدرستی که من هراینه دارد زره استوار مرگ را فرماید: آیا باز می می
 »شارح«دانم که هر گردکرده روزی باز خواهد گشت بجدائی و پراکنده شدن.  می

 شست قضا اگر رسد تري قدر از
 بزمی که بصورت ثریا دیدم

 

 

دفعش نه زره کند نه جوشن نه س 
 آخر چو بنات نعش شد زیر و زبر

 

 
بِه نم و ی النَّذِیرا الدّاعهییا ا 
هرما کمع نب تُکفَدَی قطْلا 
 فَالْموت حق والْمنیةٌ شَربةٌ

 

 

 ْٰله رواکدَ الظُّلُماتکَشَف ا
 وارم عداتَک عنْه بِالْجمراتٍ 
 تَاتی الَیه فَبادر الزکَواتِ

 

از «: انداخنت رمی : برادر پدر. وعم: رها کردن. و إطْالق. و راکدٌ: بیم کننده. و کل ثابتٍ فی مکان فهو نَذیِر
أی عبادة توجِب زکاء  ١»وحنَانًا من لَّدُنَّا وزَكَاةً«: سنگ. و قولُه تعاىل: ةجمر: جمع عادِی. و عداةو ». ثانی

 النَّفس و طهارتَها.
، ، بیم کننده از روز جزا و آن کس که به او بازبرد معبود تاریکیهای استوار رافرماید: ای خواننده به جانب خدا می

مرگ ، و بینداز دشمنان خود را از او به سنگها. پس خود را کار اومر پسر برادر پدر  - که فدا شوم ترا - بازگذار

 چند که اسباب طهارت نفوسند.، پس پیشی گرفت به علمی آید به او حق است و مرگ شربتی است که می
 »شارح«

 ای هر دو جهان ز نور رویت روشن
 از مرگ مرا نیست هراسی در دل

 

 

 بگذار که روبرو شوم با دشمن
 توان رهیدن از تن حق است و بآن

 

 

 تهدید دشمنی که جرأت نموده

 و متوجه بحرب آن حضرت بوده
ساعاتُه هلشَمعاً لیا جام 
 ارجِع فَانِّی عنْدَ مختَلَفِ الْقَنا

 

 

فاتُهحانَ و و تُه یـنم نَتدو 
آتُه ردٰى جلَی الْعع کُری ثلَی 

 

: جمع القَنا: اسم زمان. و مختَلَفو  ؛: نزد کسی آمد و شد کردناختالف: مرگ. و وفاة: هنگام بودن. و حني
، یا عاطف بر حاىل ودنَت و واو در». لَه ووفاتُه« حانَ وفاتُهدر بعضی نسخ بجای و ، و هی الرمح. و القَناة

 ٣».صافَّاتٍ ويقْبِضن«و  ٢»فَالق االصباح وجعل اللَّيل سكَنًا«، مثل جامعاً
، ، و نزدیک شده مرگ او و رسیده هنگام وفات اوفرماید: ای گردکننده مر چیزهای پراکنده را ساعتهای او می

 گردد بر دشمنان دلريیهای او. ام که باز می ها شريی چه بدرستی که من زمان آمد شد نیزه ؛بازگرد از معرکه

 .١٣مریم:  - ١
 .٩۶األنعام:  - ٢
 .١٩الملک: - ٣

                                                 



  

 »شارح«
 دلري د ونت از آمده بهر جنگ من

 برگرد که ناگاه نگردی کشته
 

 

 طبع تو مگر ز جان شريین شده سري
 آن دم که مرا غضب بگريد چون شري

 

 

 اصحاب سعادت انتساب در صفّنيه خطاب ب

 وقار و تمکنيه صیحت ایشان بنو 
 دِبوا دبِیب النَّمل ال تَفُوتُوا
 کَیما تَنالُوا الدِّین او تَموتُوا

 لْتُم لَو جِىتَنا فَجِیتقَدْ قُ
 

 

 و اصبِحوا فی حربِکُم و بِیتُوا
یتصنَّی طالَما عال فَا وا 
یتش و تُمىما ش لَکُم سلَی 

 

یتمالْم یِیحدُ الْمرِیما ی لب 
ببِیبو  دلو ». از ثانی«: نرم رفنت دباح: مور. و نَمصبه معنی اال بح. و : ناقصفی الص یاتالکونو  ب

: زنده إحیاء : کافّه یا مصدری. و لَو برای تمنّی. وما : دیرست. وطالَماو ». از ثانی«: شب گذاشنت بیتُوتَة
 : مريانیدن.اماتَةکردن. و 

تا  ؛، و در بامداد باشید در جنگ خود و در شب باشید در جنگ، در مگذریدفرماید: نرم روید نرم رفنت مور می
ام من. به حقیقت گفتید: کاج  نافرمانی کره شدهدرستی که دیرست که به ، ، بلکه نه، یا بمريیدبیابید دین را

، بلکه آنچه خواهد زنده کننده آمدم. نیست مر شما را آنچه خواهید شما و خواهم من! پس آمدی ما را می
 »شارح«مرياننده. 

 ای اهل وفا چو حرب آغاز کنید
 لید فتح و ظفرستشمشري شما ک

 

 

 آهنگ نشاط و خرمی ساز کنید
 ابواب امل بروی خود باز کنید
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 حرف الجیم
 

 بیان آنکه فرج الزم اندوه است

 و فرح تابع مکروه
 بات بلَغْن الْمدٰىئاذَا النّا

 و حل الْبالء و بانَ الْعزا
 

 

 جهالْم نلَه تَذُوب تکاد و 
 تَّناهی یکُونُ الْفَرج فَعنْدَ ال

 

 : جدا شدن.بینو  بینُونَة: جان. و مهجة: گداخته شدن. و ذَوب : الغایة. والمدٰى
، و فرود آید بال و و نزدیک باشد که بگدازد برای آن حوادث جانها ،فرماید: چون حوادث برسند به نهایت می

 »شارح«رج. ، پس نزد نهایت پذیرفنت بال باشد فجدا شود صرب
 ای باخته اسباب فراغت ناگاه
 بر ظلمت روزگار گر صرب کنی

 

 

 از غم نشود تريه دماغت ناگاه
 روشن شود از غیب چراغت ناگاه

 

 

 بیان احتیاج مردم اهل

 جهله در بعضی اوقات ب
 لَئن کُنْت محتاجاً الَی الْعلْم انَّنی

 جم ولی فَرس للْحلْم بِالْحلْم ملْ
 

 

 ني احوجـالّی الْجهل فی بعض اْحایِ
جرسم لهبِالْج لهلْجل سی فَرلو 

 

: لگام کردن. و الْجام : اسب. وفَرس: جمع احیان. و احایِني : برخی. وبعض و : نیازمند شدن.حوجو  اَحتیاج
 : زین نهادن.اسراج

مرا اسبی ترم. و  درستی که من به جهل در بعضی زمانها محتاجه ، بعلمه هستم نیازمند بفرماید: هراینه اگر  می
 »شارح«است برای جهل که به جهل زین نهاده شده است. 

گاه  هر چند که من ز عقل و شرعم آ
 در هر صفتی که رو نماید طاقم

 

 

 محتاج شوم برتک حکمت ناگاه
 من مظهر جامعم بتوفیق اله

 

 
 شاء نفَممقَونِّی می فَاتَقْوِیم 

 وبِالْجهل ال ارضٰى وال هو شیمتی
 

 

وِیجِی فَاتَع شاء نم و جوعنَّی م 
جوحا نيح ضٰى بِهری انَّنلٰکو 

 

و ما «لث: : نیازمند کردن. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثااحواج : کج کردن. وتَعوِیج: راست کردن. و تَقْوِیم
 ».کُنْت ارضی الْجهل خدْناً وال اخاً

۲۲۷ 



  

، و هر که خواهد کج کردن ام درستی که من راست کرده شدهه ، پس برماید: پس هر که خواهد راست کردن منف می
، ولیکن من راضی به جهل راضی نیستم و نه جهل خوی من استام. و  درستی که من کج کرده شدهه ، پس بمن
 »شارح«شوم به آن.  ، آن زمان که محتاج گردانیده میه جهلشوم ب می

 آئینه اسمای خدا شد دل من
 تا شاه سراپرده اطالق شدم

 

 

 مجموعۀ اسرار قضا شد دل من
 از قید کج و راست جدا شد دل من

 

 
 فَانْ قال بعض النّاس فیه سماجةٌ 

 ضاق الْفَضاء بِاهله  اال ربما
 

 

 صدَقُوا والذُّل بِالْحر اسمج  فَقَدْ
 جرخم نَّةسْا نیما ب کَنما و 

 

 : سر نیزه.سنان: یکسان بودن نسبت شیء بوجود و عدم. و امکان و». از خامس«یبا شدن ز: ناسماجة
ند و خواری به آزاد فرماید: پس اگر گویند بعضی مردم که در او نازیبائی است پس به حقیقت راست گوی می

 »شارح«نازیباتر است. بسا تنگ شود زمني فراخ به اهل آن و ممکن باشد بريون رفنت در میان سرهای نیزه. 
 ای هر دم ز بیابان جفا قافله

 لیکن چکنم که کرد تقدیر خدا
 

 

 ای آیند و کنند از من مسکني گله
 ای ای سلسله در گردن هر طایفه

 

 

 ه خري الجزاءجزاها الخطاب به فاطمه زهراء، 

 در وقت توجه به محاربه و غزاء
 ی ذَا الْفَقارِ فاطم منِّیقَربِ

 قَربِی الصارِم الْحسام فَانِّی
 النّاس نْذِرحاً یناص موالْی درو 

دریووغُونَ قَتْلبی رِعنيسا م 
 س و خراب اْوطان و قَتْل النّا

 

 

فَایاجه موی کُل فیی السخ 
الْهِیاج ونَح جالی الرف براک 
واجمْرِ ذِی احوشٌ کَالْبیج 

و  راجعبِالْم وبحبِیکِ الْما 
 الج حبصذا اا کُلو 

 

به فتح فاء است که جمع  ذُوالفقار در» فقار«و اسنوی گوید:  ،مهره پشت»: بکسر« فقْرة و» به فتح« فَقارة
، و آن شمشريی بود که در غزای بدر از عاص بن بنیه بن ، یا بکسر فاء است که جمع فقْره باشدفَقاره باشد

حجاج سهمی به حضرت رسالت رسید و به علی بخشید. و کلبی گوید: علی عاص را بکشت و ذوالفقار تصرف 
حسني بن علی  بن رفت تا به محمد بن عبداله بن حسن یو بعد از شهادت علی به مرياث دست به دست م کرد

مشرف شود و  منصور عباسی مقاتله شد و نزدیک بود که بدولت شهادت ابوجعفر ، و چون میان او و لشکررسید
، فإنّک خذ السیف«، ذوالفقار تسلیم او کرد و گفت: بایست داد او را چهارصد دینار به شخصی از بنی نجار می

و آن شمشري نزد او بود تا جعفر بن سلیمان  »، إّ أخذه منک و أعطاک حقَّک.طالب حداً من آل أبیال تلقٰى أ
بن علی بن عبداله بن عباس واىل یمن و مدینه شد و آن شخص را طلب کرد و ذوالفقار بستد و چهارصد دینار 

رأیت الرشیدَ بطوس اصمعی گوید:  بداد و از او به مهدی بن منصور منتقل شد و در دست خلفای عباسی بود. و
سیفی  لاستّ«فقال: » !نی اله فداکلبلٰى جع«قلت: » ، أال أریک ذاالفقار؟یا أصمعی«متقلّداً سیفاً فقال: 

۲۲۸ 



  

۲۲۹ 

، از خدیجه بنت خویلد بن عبدالعزی بن ملسو هيلع هللا ىلص: دخرت پیغمربفاطمة، فإذا فیه ثنتا عشر، فقارة. و فاستللتُه» هذا.
یتاء او به ترخیم افتاده. و چون اینجا منادٰى است ؛رب او را در سال دوم هجرت به مرتضٰى داد، و پیغمقُص ، 

: آمدن و ورود: جمع او. و هیاج، و : شرت مستهائج: جانب. و نَحویوم القتال. و »: بالکسر« یوم الهِیاجو 
، یا عاطف بر ضمري متکلم بر وفق و برای قَسم: شتافنت. و وااسراع : بیم کردن. وإنْذارو ». از ثانی«رسیدن 

، قال اله وردمفعول به ناصحاً : تام به معنی وصل إلَی الصباح. و اصبح: آرامگاه. و وطَنمذهب کوفیني. و 
 .قَتْلی معطوف بر خرابو  ١»ولَما ورد ماء مدْين «تعالٰى: 

که برادر من شمشري است در هر روز حرب. نزدیک  ؛، به من، ای فاطمهرافرماید: نزدیک گردان ذوالفقار  می
ام در میان مردان به جانب جمعی که به شرتان مست  چه بدرستی که من سوار شونده ؛گردان آن شمشري بران را

 کند مردم را لشکرهای چون دریای صاحب موجها. آمدند آن مانند. آمدند امروز نیکخواهی را که بیم می می
جویند  ، به حق پدر تو که عطا داده شده است به معراج آسمان. و میجویند کشنت مرا ، میلشکرها شتاب کنندگان

 »شارح«اند به من.  ، پناه آورده، چون بامداد کردندو همه ؛ویران کردن وطنها و کشنت مردم
 ای نور دو چشم من بیاور شمشري
 هرکس که بقصد خون من گشت دلري

 

 

 بدشمنان همچون شري تا حرب کنم
 گویا ز حیات خویشنت باشد سري

 

 فتح
ة قبل فی السنة الثّانیة عشر من النّبو کان اإلسراء فی لیلة السبتِ لسبع عشرة خلت من رمضان«قال الواقدی: 

، و قیل لیلة شهرین ، و قیل لیلة سبع عشرة من ربیع األول قبل الهجرة لسنة، و قیل لسنة و الهجرة بثمانیة عشر شهراً
سبع و عشرین من رجب. و اختُلف فی أنَّ اإلسراء من شعب أبی طالب أو من بیتِ ام هانی بنتِ أبی طالب أو 

، و األول قول األکثرین ، اسرِی بروحه و جسدِه فی الیقظة أم بروحه فی النّومملسو هيلع هللا ىلص و فی أنَه ؛من المسجد الحرام
 »ضی اله عنها.، روالثّانی قول عایشة

 
 سوف ارضی الْملیک بِالضربِ

والْم یتای وا المسْورِ اظُه نم ت 
 

 

 نَا راجما ا نالنْ الٰى اا شْتما ع 
وْبِ اشاخ نشَهِیداً م داج 

 

: رفنت خون از جراحت. خبشَ: کسی که کشته شود در راه خدا. و شَهِید: آشکارا شدن و غلبه کردن. و ظُهور
 : عرق فی العنق.الودجو

، تا آن زمان که بیابم آنچه من امید ام ، مادام که زندهفرماید: زود خشنود سازم پادشاه مطلق را بزدن تیغ می
 »شارح«، یا آید مرگ شهیدی را که رونده باشد خون از رگهای گردن او. ام به آن از آشکارا شدن اسالم دارنده

 اهم که زفیض حق سعادت یابمخو
 شمشري زنم که شرع و دین فاش شود

 

 

 آئني بزرگی و سیادت یابم
 یا من بمراد خود شهادت یابم

 

 

 .٢٣القصص: - ١
                                                 



  

 
 
 

 حرف الحاء
 
 

 شکوه از دوستان منافق

 و یاران غري موافق
 خالَلْتُه یل یللخ کُل 
 فَکُلُّهم اروغ من ثَعلَبٍ 

 

 

لَه هال کال تَر  هحواض 
 هلَةَ بِالْبارِحاللَّی هشْبما ا 

 

: مانسته شدن. و اشْباه : األسنانٌ الّتی تبدو عندَ الضحک. والواضحة: با کسی دوستی کردن. وخاللو  مخالَّة
 : دوش.بارِحة

یک از ایشان هر ! پس ، مگذاراد خدا مرو را دندانهای پیشفرماید: هر دوستی مرا که دوستی کردم با او می
 »شارح«! بازی دهنده ترست از روباه. چه مانند است امشب بدوش

 نازی تا چند بمهر دوستان می
 وشند و وقت حیلت کردن روباه

 

 

 این طایفه را نیست بجز غمازی
 گر شري نری خوری ازیشان بازی

 

 

 تبیني آئني مخالطت

 و تعیني طریق مباسطت
ام تَنْج النّاس یارخ بحلَّصماًس 

 الجاه نْ تُمازِحماً اوی اکیا و 
 و ال تَک عریضاً تَشاتم من دنا

 

 

ماً سوی شْرارْا بحص نموحرجی 
حزتَم نيفَتَلْقَی الَّذِی ال تَشْتَهِی ح 
 حنْبی ةفاهکَلْباً بِالس فَتُشْبِه 

 

. و ثانی انسب است اینجا به »هو من خیارِ النّاس و اخیارِهم و أخایرِهم«س: ، و فی األسا: نیک و گزینخیار
: با کسی مزحو  ممازَحة: بد. و شَر: سالمت دادن. و تَسلیمو ». از اول«: رسنت نَجاةقرینۀ مقابله اشرار. و 

أی متعرض للنّاس »: العني و تشدید الراء به کسر« عریض : آرزو کردن. و رجل اشْتهاءو ». از ثالث«بازی کردن 
 ».از ثالث«: بانگ کردن سگ نَبح : با کسی دشنام دادن. ومشاتَمة. و رـبالشَّ
، زود ، و هر که صحبت دارد با بدان روزیفرماید: صحبت دار با نیکان مردم تا نجات یابی سالمت داده شده می

، آن زمان که مزاح کنی. ، چه بینی آنچه نکنیزاح کنی روزی با جاهلیمجروح شود. و به پرهیز خود را از آنکه م
 ، پس مانند باشی به سگی بانگ زند.و مباش متعرض مردم به بدی که دشنام دهی کسی را که نزدیک آید

 »شارح«

۲۳۰ 



  

 با مردم نیک شو مصاحب ای دل
 بگذر ز مزاح و ترک بدنَفْسی کن

 

 

 باشد که بحق شوی مناسب ای دل
 دهد ترا مراتب ای دلتا حق ب

 

 
 اذا ما کَرِیم جاء یطْلُب حاجةً 
 فَبِالراس و الْعینَین منِّی قَضاوها

 

 

حمتَسماجِدٍ ی رح لقَو فَقُل 
 حبریس جالدَ الرمشْتَرِی حی نمو 

 

و مصراع ثالث مقول ». از رابع«: سود کردن بحر : خریدن. واشْتراء : رادی کردن.تَسمح : بزرگوار. وماجِد
 .قَول

ای بزرگوار که سماحت کند:  آزاده، پس بگو گفنت ، در حاىل که طلب کند حاجتیفرماید: چون کریمی بیاید می
 »شارح«، زود سود کند. خرد ستایش مردان را ، و هرکه میپس بسر و دو دیده از من است گزاردن این حاجت

 ل توفیق علمای گشته میان اه
 ساز پیوسته مهم مستمندان می

 

 

 وز حرف وفا کشیده بر چهره رقم
 تا فاش شود نام تو در فضل و کرم

 

 

 ستایش رفق بر وجه صالح

 که مؤدیست بنجاح و فالح
 الرفْق یمن واْناةٌ سعادةٌ 

 

 

 فَتَانَّ فی امرٍ تُالق نَجاحا
 

: درنگ تَانِّی و». از رابع«: نیکبخت شدن سعادة: درنگ. و اناة ستگی. و: خجیمن : نرمی کردن. ورِفْق
 کردن.

روا شدن ه ، پس درنگ کن در کار تا برسی بفرماید: نرمی کردن خجستگی است و درنگ نیکبختی است می
 »شارح« حاجت.

 خواهی که زبخت آب و رنگت باشد
 سررشتۀ صرب گر بچنگت باشد

 

 

 ت باشدباید که بهر کار درنگ
 فريوزی و فتح چون نهنگت باشد

 

 

 نهی از اظهار اسرار

 و تحذیر از شر اشرار
کلَیا ّإ کرس فَال تُفْش 
جالغُواةَ الر تیانِّی رفَا 

 

 

 فَانَّ لکُل نَصیح نَصیحا
 ال یتْرکُونَ ادِیماً صحیحا

 

رپنهان.س : 
ه درستی که هر نیکخواهی را نیکخواهی است. پس به ، چه بد مگر بخودفرماید: پس فاش مکن سر خو می

 »شارح« گذارند پوستی را درست. درستی که دیدم مردان گمراه را که نمی
 ای دوست مگو سر دل خویش بکس

 

 آئینه دل تريه مگردان بنفس

۲۳۱ 



  

۲۳۲ 

 چون غنچه زبان خویشنت کش بدهان
 

 تا چند کنی هرزه درائی چو جرس
 

 

 عبادت سفنت امر به گوهر

 و نفی بیهوده گفنت
 هلَی الزُلْفٰى ا نتَیکْعر مغْتَنا 
 لی الْباطف لبِالْقَو تممذا ها و 

 

 

 اذا کُنْت فارِغاً مستَرِیحا
 فَاجعل مکانَه التَّسبِیحا

 

: فُروغو  فَراغالقُربةُ والمنزلة. و  :الزلْفٰىناء. و، و هو االنح: المرةُ من الرکوعالرکْعة: غنیمت گرفنت. واغْتنام
 گفنت.» سبحان اله: «تَسبِیحواپرداخنت. و 

چون آهنگ کنی به ، چون باشی واپردازنده برآسوده. و فرماید: غنیمت گري دو رکعت را برای نزدیکی بخدا می
 »حشار«گفنت.  »سبحان اله«، پس بگردان بجای آن سخن گفنت در باطل

 ای برده ببام نه فلک توسن فکر
 آن دم که به بیهوده دلت میل کند

 

 

 وز طبع تو زاده هر نفس معنی بکر
 باید که بجای آن کنی حق را ذکر

 

 

 الهریر در صفّني شرح مقاتلۀ لیلة

 و وصف مقابله و مقاتلۀ اعدای دین
حباشُ تَنْتَطالْکو داج لاللَّی 

 ء قَدْ مرِحاسدُ عرِین اللِّقا
 

 

 حطَلراها تَصدٍ ما اسا طاحن 
طحنْبم فَرِیق و یامنْها نم 

 

بِحفَقَدْ ر هسانَجا بِر نفَم 
: با یکدگر صلح کردن. و اصطالح: سرو زدن. و نطاح و ؛: سرو به یکدیگر زدنانْتطاح: گشن میش. و کَبش
: بر روی انْبِطاح : گروه. وفَرِیق: جمع نائم و نیامو  ؛: خواب کردننَومارزار. و : کلقاء : بیشۀ شري. وعرِین

 .١»وهم لَكُم عدُو«، مثل اشعار به بودن آن شريان به مثابۀ یک ذاتمرِح به » مرِحوا«افتادن. و در عدول از 
بینم ایشان را  ، نمینند سرو زدن شريانز فرماید: شب تاریک است و جمعی مردم مانند غوچها سرو به هم می می

بعضی از ایشان خواب کنندگانند و ، ، به حقیقت نشاط کننداند در کارزار بیشهکه با یکدگر صلح کنند. شريان 
 »شارح« ، پس به حقیقت سود کرد.اند. پس هر که نجات یافت بسر خود گروهی بر رو افتاده

 شريان دالورند امشب در جنگ 
 دشمنان هر دم رنگدارند ز خون 

 

 

 سر رشتۀ فتح و نصرت آرند بچنگ
 یا رب نشود توسن این طایفه لنگ

 

 

 .۵٠الکهف:  - ١
                                                 



  

 
 
 

 

 حرف الخاء
 
 
 

 تحسني کدخدائی و فراغت

 به احسن وجوه بالغت
 هخزم کانَ لَه نم فْلَحا 

 

 

 هالْفَخ نامی ها ثُمخزی 
 

 
معنی  و مراد ؛: أی دفَعه فی وهدةزَخه، و »از اول«: سپوخنت زَخ و ؛رأةالم»: بالفتح« المزخة: رسنت. وافْالح

 : خواب کردن به آواز.فَخةاول و بر سبیل لطیفه ناظر بثانی. و 
 »شارح«، خواب کردن به آواز. ، پس خواب کندفرماید: رست کسی که هست مرو را زنی که جمع شود با او می

 اخخوش حال کسی که آورد زن بنک
 در مزرع او دانۀ خویش افشاند

 

 

 باشند انیس هم بآئني صالح
 پس خواب کند بکام دل تا بصباح

 

 

۲۳۳ 



  

 
 

 حرف الدّال
 
 

 نصیحت امريالمؤمنني حسن

 جزاه اله به تسکني الفنت
 علَیک بِبِر الْوالدَین کلَیهِما
 وال تَصحبن اّ تَقیاً مهذَّباً

 ا قارنْت حراً مودباً وقارِنْ اذ
 

 

 وبِر ذَوِی الْقُربٰى و بِر اْباعدِ
 عفیفاً زَکیاً منْجِزاً للْمواعدِ 
 فَتی من بِنَی اْحرارِ زَین الْمشاهدِ 

 

: الوعدة. لموعدَةا: راست کردن وعده. وانْجار : پارسا. وزَکی : نقیض االقارِب. واالباعد: هر دو. وکال
 : به یکدیگر پیوسنت.مقارنَةو

، و نیکی با صاحبان خویشی و نیکی با بیگانگان. و صحبت ، هر دو ایشانفرماید: فراگري نیکی با پدر و مادر می
ه ، ب، چون پیوند کنیپیوند کنها را. و  ، راست کننده مر و عدهمدار مگر با پرهیزکاری پاکیزه کرده پاکدامن پارسا

 »شارح«، جوانمردی از پسران آزاده مردان که آرایش مجلسها باشد. آزاده ادب آموزانیده
 هر کس که نشانۀ سعادت دارد
 پیوسته شود رفیق شخصی که زبخت

 

 

 با خلق جهان بلطف عادت دارد
 علم و ادب و نور عبادت دارد

 

 
 بتَغارو سانَکفَظْ لاحذٰى وْا کُفو 

 ن الْمکْروه طَرفَک و اجتَنب ع ضو غُ
 

 

 فَدَیتُک فی ود الْخلیل الْمساعدِ 
 اذَی الْجارِ واستَمسک بِحبل الْمحامدِ 

 

ذٰىو ». از اول«: بازداشنت کَفغاب: رنج و مکروه. و اتغبة. و االردَة: الرساعیاری کردن. و م :فرو غَض :
 : ستودن.محمدَة: رسن. و حبل: چنگ در زدن. و ساکاستم: چشم. و طَرفو ». از اول« خوابانیدن چشم

در دوستی دوست  - که فدا شوم ترا - فرماید: بازدار رنج را از مردم و نگاه دار زبان خود را و رغبت کن می

 و چنگ زن برسن ستایشها.یارس کننده. و فروخوابان از مرکروه چشم خود را و اجتناب کن از رنج همسایه 
 »شارح«

 خواهی که رسد بآسمان پایۀ تو
 باید که ز آفتاب فضلت هر روز

 

 

 وز فیض خدا راست شود وایۀ تو
 پر نور شود خانۀ همسایۀ تو

 

 
 و کُن واثقاً بِاله فی کُل حادِثٍ
 هرغَی جال تَرو مصتَعفَاس هبِال و 

 

 

ْدَی ام نْکصدِ یحاس نیع نم امی 
 وال تَک للنَّعماء عنْه بِجاحدِ 

 

۲۳٤ 



  

و  جحد: ناز و آسایش. و نَعماء: چنگ در زدن. و استعصام : بدخواهی کردن. وحسدشونده.  : نوحادِث
 : انکار کردن.جحود

ه ا غایت روزگار از چشم بدخواه. و بای که نگاه دارد تر فرماید: باش اعتماد کننده به خدا در هر نو شونده می
 »شارح« ن نعمت را که از اوست انکار کننده.، و مباش مراغري اوه خدا پس چنگ درزن و امید مدار ب

 ای ز فیض حق انعامی چون یافته
 شود اکرامی بی حکم قضا نمی

 

 

 زنهار منه براه شیطان گامی
 از غري خدا مخواه هرگز کامی

 

 »شارح«
 نج را تحمل نکنیتا صد غم و ر

 خواهی که خدا پاس تو دارد همه دم
 

 

 یک نکتۀ تحقیق تأمل نکنی
 باید که دمی ترک توکّل نکنی

 

 
 ونافس بِبذْل الْمال فی طَلَبِ الْعلٰى
 لموم لدُّنْیا بِناءل نال تَبو 
 هدو هل سلَی دِیقص کُلو 

 

 

 الئق ماجِدِالْخ بِهمة محمودِ
 خلُوداً فَما حی علَیها بِخالدِ
 فَنادِ علَیه هل بِه من مزایِدِ 

 

»: به ضم عني« علٰى: مجاهدةُ النّفس للتَّشبه باألفاضل واللُّحوق بهم من غريِ إدخال ضررٍ علٰى غريِه. و المنافَسة
: با یکدیگر افزودن. و مصراع مزایدَةالرجاء. و  :التَامیلاو. و: جمع خالئق، و : سرشتخلیقَةبزرگی. و 

 اندازند. ، در مزاد میفروشند ، چه آنچه میسادس کنایت از مفارقت
و بنا مکن  همت ستوده سرشتهای بزرگوار.ه کوشش کن بصرف مال در جسنت بزرگی برای تشبه ب فرماید: می

جاودانه. و هر دوستی که نیست برای خدا  ای بر دنیا ، که نیست زندهبودنبرای دنیا بنای امید دارنده جاودانه 
 »شارح«، پس ندا کن بر او که آیا هست به او هیچ افزون کننده در بها. دوستی او

 دنیا چو بکس وفا نخواهد کردن 
 هر کس که نه از بهر خدا یار تو شد

 

 

 خوش نیست برای جمع آن بد کردن
 کردن فرض است ترا یاری او رد

 

 

 تهییج نفس ناطقه

 به تحصیل فضایل فایقه
هنَفْس میبِالض ضتَر لَم ةمذِی ه و 
 اذا خامرتْه بِالنَّدٰى اریحیةٌ
 ابی اله إّ انْ یکُونَ معظَّماً 

 

 

 فَاصبح قَرماً هبرِزِیاً ممجدا
 ردداهتزازَ الرمح فیه تَ تَخال ا

 هماماً کَرِیماً بازِخ الْمجدِ اصیدا
 

به تقدیم الراء « هبرِزِیالسید. و قال ثعلب: کل جمیل و سیم عندَ العربِ »: به فتح القاف« القَرم : ستم. وضیم
اءوالر و کسرِ الهاء علَی المعجمة  جِید و». المهملةة و: به بزرگی یاد کردن. تَمرخامآمیخنت. وم :یحیربه « اال

: آمد شد کردن. و تَردد، إذا ارتاح للنَّدٰى. و االریحیةُ، یقال: أخذَتْه الخلُق الواسع»: سکون الراء و فتح الیاء
 : پادشاه و متکرب.اصید : بلند شدن.بذُوخ: بزرگ همت. و همام: بزرگ داشنت. و تَعظیم
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، یاد کرده شده به بزرگی. ، پس گشت مهرتی نیکوید: بسا صاحب همتی که راضی نشد بستم نفس اوفرما می
، خیال کنی جنبیدن نیزه را در چون آمیخته شود با او به سبب سخا شاد شدن و از غایت فرح به حرکت درآید

 همت بلند بزرگی پادشاه.کناد خدا مگر آنکه باشد او بزرگ داشته مهرت بزرگ مشاهده او به وجه تردد. منع 
 »شارح«

 هر کس که نکرد طبع او میل ستم
 شک نیست که عاقبت بزرگی یابد

 

 

 وز فضل کند با همه کس لطف و کرم
 وز علم شود در همه آفاق علم

 

 
 لَقَدْ سایر اْیام حزماً و حیلَةً
 وحل بِاعلٰى ذِروة الْفَخرِ سامیاً 

 

 

 ْیام تُزهی بِاغْیدافَاصبحتِ ا
 وابدٰى سماحاً بین ذاک وسوددا

 

، وللعربِ أحرف ال الرجل فهو مزهو: أی تَکَبر زُهی : بیدار بودن در کار. وحزم: با کسی رفنت. و مسایرة
: اغْیدو ةٌ. ثل: عنی باألمرِ و نُتجت النّاق، مإن کانَ به معنی الفاعل المفعول به و لیتکلّمونَ بذلک إّ علٰى سبی

مهرت شدن. و در بعضی نسخ »: به ضم سني« سوددو  سیادة : زور کوهان و زور کوه. وذِروةنازک اندام. و 
 ربجای سای»رصاب.« 

به نازک اندامی که  کند ، پس گشت روزگار که کرب میفرماید: هراینه به حقیقت رفت با ایام بهشیاری و چاره می
 ، و آشکارا ساخت سخا را در میان آن و مهرت شدن را.فرو آمد به مرتبۀ اعلٰى از ذروه نازش بلند شوندهاوست. و 

 »شارح«
 هر کس که ز ارباب عبادت باشد
 ایام بعلم و جود او فخر کند

 

 

 در خدمت او بخت و سعادت باشد
 در چهره او نور سیادت باشد

 

 
 فَخر اّ انْ یکُونَ موفَّقاً و ما الْ

 فَکَم من فَتی لَم یعر من حلَل التُّقٰى
 

 

 معاناً بِنَصرِاله عبداّ مسدَّداً
فَتی نم کَمدا ویوحٰى مضا هبِال 

 

: برهنه شدن عری : راست گردانیدن. ویدتَسدِ: یاری کردن. و إعانَة: جعل رأی اإلنسان موافقاً للقدر. و التَّوفیق
 : نريومند کردن.تَایِید، و ال تُسمٰى حلَّة تکونَ ثَوبین. و : إزار و رِداءالحلَّةو». از رابع«

ای راست گردانیده. پس  ، بندهیاری خداه ای یاری کرده ب فرماید: نیست نازش مگر آنکه باشد او توفیق داده می
 »شارح« ، و بسیار جوانمردی بخدا گشت نريومند کرده.های پرهیزکاری برهنه نشد از حلهردی مبسیار جوان

 خوش نیست بغري حق تفاخر کردن
 پیمانۀ دل که ساخت استاد ازل

 

 

 با دشمن و با دوست تکرب کردن
 باید ز شراب فیض او پر کردن

 

 
هزامتاع ما شَدَّ الْکَرِیمبال را 

 ا قَدْ کانَ فی بطْن جفْنه وما السیف م
 

 

 فَصار علَی اْعداء سیفاً مهنَّدا
 بِسیفٍ ولٰکن ما تَبدّٰى مجردا

 

: تَبدِّی نیام شمشري. و»: به فتح جیم« جفْن: شکم. و بطْن : دل بر کاری نهادن. واعتزام : قوی کردن.شَدّ
 که مرادف اوست.» به کسر غني» «غمدِه« جفْنه. و در بعضی نسخ بجای : برهنه کردنتَجرِید آشکارا شدن. و
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، نیست شمشري، پس گردد بر دشمنان شمشريی هندی. و بسیار قوی کند کریم دل بر کار نهادن خود را فرماید: می
د برهنه ، مادام که ظاهر باشو لیکن شمشري شمشري است ؛، شمشريمادام که به حقیقت باشد در شکم نیام خود

 »شارح« کرده.
 ای با همه کس زعقل و دانش زده الف
 آثار کمال و فضل خود ظاهر کن

 

 

 ای رنگ گزاف گر نیست درانچه گفته
 تا چند بود تیغ تو پنهان بغالف

 

 

 توقّف اکتساب معاىله ارشاد ب

 بر مشقّت ایام و سهر لیاىل
 اعاذِلَتی علٰى اتْعابِ نَفْسی

 برق الْمعالی اذا سام الْفَتٰى
 

 

 ورعیِی فی السرٰى روض السهادِ
 فَاهونُ فائتٍ طیب الرقادِ

 

: به شب رفنت. و مسرٰىو  سری: چریدن. و رعیو ». جماعة«به اعتبار  عاذِلَة: مالمت کردن. و تأنیث عذْل
: ما البرق ، و یطلَق علٰى کل منهما. وهاب فی ابتغاء الشّیءالذَّ السوم: بیخوابی. واصل سهاد: مرغزار. و روضة

 : خواب دراز.رقاد : الَّذَّة. والطِّیبیلمع من السحاب. و
فرماید: ای گروه مالمت کننده من بر رنجانیدن نفس خود و چریدن من در وقت رفنت به شب در مرغزارهای  می

ای لذت خواب دراز  ، پس آسان تر فوت شوندهاز ابر بزرگواریها هندچون جوید جوانمرد برق درخش ؛بیخوابی
 »شارح« است.

 ای کرده هوس که مرد دانا باشی
 باید که ز خواب و خور مربا باشی

 

 

 در علم نظر واقف و بینا باشی
 تا همچو ملک از همه اعلٰى باشی

 

 

 ترجیح مشقّت سفر

 بر آسایش حضر
 لَبِ الْعلٰىتَغَرب عن اْوطان فی طَ

 یشَةعم سابالکْتو مه جتَفَر 
 

 

 و سافر فَفی اْسفارِ خمس فَوائدِ 
 و علْم و آداب و صحبةُ ماجِدِ 

 

ذیب : الحزنُ الّذی یالهم: وابردن اندوه. وتَفَرج: ما استَفَدْتَه من علْم أو مال. و الفائدَة: غریب شدن. وتَغَرب
 اإلنسانَ.

که در سفرهاست پنج فایده: وابردن اندوه و کسب  ؛، و سفر کنفرماید: غریب شو از وطنها در جسنت بزرگی می
 »شارح«کردن وجه معیشت و علم و فرهنگها و صحبت بزرگوار. 

 اند جمعی که رموز عشق دریافته
 علم و ادب و خرمی و کسب معاش

 

 

 اند کام دل خویش در سفر یافته
 اند ر صحبت ارباب نظر یافتهد

 

 
 فَانْ قیل فی اْسفارِ ذُل و محنَةٌ 

 

 و قَطْع الْفَیافی وارتکاب شَدائدِ
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 هقامم نم لَه ریالْفَتٰى خ توفَم 
 

 بِدازِ هوان بین واش و حاسدِ
 

: »بالضم«المقام : جمع او. وفَیافی، و آب بیابان بی»: به فتح« اءفَیف : ما یمتحن به اإلنسانُ من بلیة. والمحنَة
 : الغماز.الواشی: خوار شدن. وهواناإلقامة. و 

آب و ارتکاب چیزهای  فرماید: پس اگر گفته شود که در سفرها خواری و محنت است و بریدن بیابانهای بی می
 »شارح«و به خانۀ خواری میان غماز و حاسد. ، پس مردن جوانمرد بهرتست مرو را از مقیم شدن اسخت

 هر چند که در سفر مالمت باشد
 زان به که شوی مقیم در خانۀ خویش

 

 

 وز هر طرفی غصه حوالت باشد
 وز اهل وفا ترا خجالت باشد

 

 

 بیان توقف جمیع امور

 بر امر غفور شکور
 کُنی ذا لَمنٌ اولْفَتٰى عل هال نم 

 

 

کْثَرفَا ههادتاج هلَیی عنمما ی 
 

 : کوشیدن.اجتهاد و». از ثانی«: تقدیر کردن منْی
شود برو اجتهاد  کند واقع می ، پس بیشرت چیزها که اندازه میفرماید: چون نباشد یاری از خدا مر جوانمرد را می
 »شارح«، نه برای او. آن

 چون هستی هر چه هست از نور خداست
 ف تقدیر و قضاستتدبري تو گر خال

 

 

 شود چیزی است بی حکم خدا نمی
 شبهه خطاست دانند محققان که بی

 

 

 بیان آنکه امور بر وفق تقدیر رحمن است

 نه بر نهج تدبري انسان
 لَو کانَتِ اْرزاق تَجرِی علٰى
 لَکانَ من یخدُم مستَخدِماً 
 هلهلٰى اا رالدَّه تَدَلاع و 

 ها تَجرِی علٰى سمتهالٰکنَّ
 

 

 مقْدارِ ما یستَاهل الْعبدُ
 و غاب نَحس و بدا سعدُ
 و اتَّصل السودد والْمجدُ
 ددُ الْفَررِیدُ الْواحکَما ی 

 

: سعد . و: بداخرتنَحس: خدمت خواسنت . و استخدامو  ؛: مصدر از اولخدْمة: سزاوار شدن. و استىهال
 : یگانه.فَرد: راه راست. و سمت: پیوسته شدن. و اتِّصال : راست شدن. واعتدِال نیک اخرت. و

، هراینه بودی کسی که فرماید: اگر بودی روزیها که جاری بودی بر اندازه آنچه سزاوار باشد بنده آن را می
شدی نیک اخرتی. و راست شدی روزگار به ، و غایب شدی بداخرتی و پیدا کند خواهنده خدمت خدمت می

خواهد  ، چنانچه میشوند بر طریق خود اهل خود و پیوسته بودی مهرتی و بزرگواری. لیکن روزیها جاری می
 »شارح«یکتای یگانه. 
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 گر روزی من بفضل بودی و کرم
 لیکن چه توان کرد که در صبح ازل

 

 

 قمرهرگز نشدی بر دل من غصه 
 ني راند قلمبر لوح قدر قضا چن

 

 

 ت جمعی که به صورت مردمندمذم 

 دمند و به حقیقت حیوانات بی
مقَلَّهما ا لال ب النّاس کّثَرما ا 
 انِّی َفْتَح عینی حني افْتَحها

 

 

 و اله یعلَم انِّی لَم اقُل فَنَدا
 علٰى کَثیِرٍ ولٰکن ال ارٰى احدا

 

 دروغ.»: فتح فاء و نون به: «فَنَد
درستی که من  گویم دروغ را. به داند که من نمی ، و خدا می، نه بلکه چه کمند ایشانفرماید: چه بسیارند مردم می

 »شارح«بینم هیچ یکی را.  ، ولیکن نمی، بر بسیاریگشایم آن را ، آن زمان که میگشایم چشم خود را هراینه می
 امروز که قحط فضل و احسان باشد
 هر چند باطراف جهان گردیدیم

 

 

 نقصان و کمال خلق یکسان باشد
 یک فرد ندیدیم که انسان باشد

 

 

 تنبیه بر مفارقت و جدائی

 از یاران منافق و ریائی
رادِهمل لِّهفَخ کرِدی لَم نم 

 

 

بِعادِه و رِهجهل نَنزال تَح 
 

 : از کسی دور شدن.بِعادو مباعدَة و ». از اول«ریدن : از کسی بهجر: رها کردن. و تَخلیة
 »شارح«شدن او.  ر، اندوه مکش برای بریدن او و دو، پس رها کن او را به مراد اوفرماید: هر که نخواهد ترا می

 آن دم که کسی سلسلۀ شوق گسیخت
 در باب صفا و مهر او سعی مکن

 

 

 وز قید محبت و وفای تو گریخت
 ه هر آب که ریختدیگر نرود بکوز

 

 

 تفصیل لوازم محبت

 و تبیني مراسم مودت
 اذا ما الْمرء لَم یحفَظْ ثَالثاً
 مال ذْلب و دِیقلصل فاءو 

 

 

 فَبِعه ولَو بِکَف من رمادِ
 وکتْمانَ السرائرِ فِ الْفُؤادِ

 

 : دل.فُؤاد: نهان. و سرِیرة و». از اول«: پنهان کردن کتْمان : خاکسرت. ورماد
، ، و اگر چه باشد بکفی از خاکسرت: وفا مر دوست را، پس بفروش او رافرماید: چون مرد نگاه ندارد سه چیز می

 »شارح«، و نهان کردن سرها در دل. و صرف مال
 گر شد هوست بدوستی کوشیدن

 

 وز جام صفا می طرب نوشیدن
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 شرط است بآتش وفا جوشیدن
 

 سیم و رازها پوشیدن پاشیدن
 

 

 بیان آنکه محبت دشمن هر کس عداوت اوست

 و صداقت دوست هر کس صداقت اوست
 وی داخل فی عداوتیدُصدِيق ع

دِیقُهص نْتانِّی وم نبفَال تَقْر 
 

 

 وددو دِیقالص دو نمنِّی لا و 
 فَانَّ الَّذِی بین الْقُلُوبِ بعیدُ

 

، و به درستی که من هر کسی را که دوست دارد دوست فرماید: دوستِ دشمن من داخل است در دشمنی من می
چه به درستی که آنچه در میان دلهاست  ؛، و حال آنکه تو دوست دشمن منی، دوستم. پس نزدیک مشو به منمرا

 »شارح«دورست. 
 با خصم تو هر که یک نفس باشد دوست

 ود فاش کندزان پیش که غمازی خ
 

 

 این نکته بدان که دشمن جان تو اوست
 چون نافه بکش از سر او اول پوست

 

 

 اظهار تمکّن در مودت و صفا

 و اثبات ثبات در محبت و وفا
 لَه ذَلْتب ّدٌ احی اندما و 
 وال قَالنی و انْ کانَ الْمسیء بِنا

 

 

ْا رنِّی آخم ةدوالْم فْودِصب 
 اّ دعوت لَه الرحمن بِالرشَدِ

 

 راه راست یافنت.»: به فتح«رشَد : الدَّهر. و االبد: بازپسني. وآخر
دشمن ، مگر که بخشیدم مرو را صفای دوستی از خود تا آخر روزگار. و کیفرماید: دوست نداشنت مرا هیچ ی یم

، مگر که دعا کردم برای او خدا را براه راست یافنت. ده بما، و اگر چه بود بدی کنننداشت مرا هیچ یکی
 »شارح«

 آن دم که کسی دشمن جان تو شود
 از کینۀ او گر دل خود پاک کنی

 

 

 پی آسیب و زیان تو شود دریا 
 ناگاه ز غیب مهربان تو شود

 

 
 بِه تحفَب رلٰى سع نْتتُماى َو 

 وی منَع قُولال اوماً فَا هتْبِع 
 

 

 وال مدَدت الٰى غَیرِ الْجمیل یدِی
 بخال ولَو ذَهبت بِالْمال والْولَدِ 

 

، »قَول«عاید به  اتْبِعه : از پی در آوردن. و ضمريإتْباعو ». از اول«: پدید کردن راز بوح: امني داشنت. و اىتمان
 برای تعدیه.بِالْمال و باء ». کلمة«به اعتبار تأنیث . و نَعم به ذَهبتو ضمري 

نگویم آری ، و نکشیدم به غري خوب دست خود را. و فرماید: امني داشته نشدم بر رازی که آشکارا کردم آن را می
 »شارح«بربد مال و فرزند را.  ، و اگر چه، پس از پی درآورم آن را بخلیروزی

 تا در تن این شکسته جان خواهد بود
 

 از بهر وفای دوستان خواهد بود
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 ام که دم از مهر و محبت زده با هر
 

 گر سر برود سخن همان خواهد بود
 

 

 آرزوی رفیق جانی

 و شفیق روحانی
ةورٍ کَثیِرمی اف رِجال وممه 
تمقُس نیمجِس نیب وحکُونُ کَری 

 

 

 وهمی من الدُّنْیا صدِیق مساعدُ
همدُفَجِسواح وحالرو مانما جِس 

 

 یذکَّر و یؤنَّث. الروح: بخش کردن. وتَقْسیم
، و قصد من از دنیا دوستی یاری کننده است که باشد چون قصدهای مردان در کارهای بسیار استفرماید: می

 »شارح«، پس تن ایشان دو تن باشد و جان یکی. جانی میان دو تن که قسمت کرده شده باشد
 ز حضرت حق همیشه خواهد دل منا

 از غم چو شود جهان بچشمم تاریک
 

 

 یاری که سرشته شد بمهرش گل من
 پرنور کند چهره او منزل من

 

 

 ترغیب نفس به قناعت

 که مشتمل است بر عني طاعت
دِیدَهرک کانَ لَه نم فْلَحا 

 

 

 ی جِیدَهثْنی نْها ثُمم کُلای 
 

 : گردن.جِید: دو تا کردن. و إثْناء تمر یبقٰى فی أسفل الجلَّة من جانَبیها. و»: بالکسر«: الکردِیدَة
 کند گردن خود را.  ، پس دو تا میخورد ازان فرماید: رسته است کسی که هست مرو را بقیۀ خرمائی که می می

 »شارح«
 گر نیست ترا ز کید دشمن بیمی
 فارغ بنشني بگوشۀ عزلت خویش

 

 

 نان جوِ سوخته داری نیمیوز 
 زنهار مخور غم که نداری سیمی

 

 

 تنبیه بر غم درویشان خوردن

 و تسکني دلهای پریشان کردن
بِبطْنَة نْ تَبِیتا داء کبسحو 

 

 

نتَح کْبادا لَکوح دِّ ولَی الْقا 
 

»: بالکسر« القدّو». از ثانی«: آرزومند شدن حننير. و : جگکَبِد عام امتالء شدیداً. و: أن تمتلی من الطَّالبِطْنَة
 ة.زجلدُ السخلة الماع

، و در پريامون تو باشند جگرها که اشتیاق دارند به فرماید: بس است ترا درد که شب گذاری بی شکم می
 »شارح«پوست بزغاله. 

 تا چند خوری سري و بکس نان ندهی
 

 یک لقمه زخوان خود به مهمان ندهی

۲٤۱ 



  

 آن دم که کشی سماط جمعیت خویش
 

 یک کاسه به درویش پریشان ندهی
 

 

 خطاب به دنیا داری که در دار دنیا طمع خلود داشته

 و تخم خیال محال در باغ دماغ کاشته
هلٰى دِینالدُّنْیا ع رثویا م 
 اصبحت تَرجو الْخلْدَ فیها وقَدْ

 ذَؤ ا تونَّ الْمهات ایه مهس 
رِیام ظُ قَلْبالْواع حشْرال ی 

 

 

دِهقَص نرانَ عیالْح هالتّائو 
 دِّهح نتِ عوالْم رِزَ ناببا 
 دِهرماً بِها یوی همری نم 
شْدِهلٰى رع هال زِمعی لَم 

 

: بريون آوردن. ابراز : سرگردان. وحیرانو  ؛دان شدن: سرگرحیرة: سرگشته شدن. و تَوه و تَیه : برگزیدن. وایثار
: عزِیمةو  عزمو ». از ثالث«: گشاده کردن دل شُروحو شَرح  : تري. وسهم: اسم فعل به معنی بعدَ. و هیهاتو 

 راه راست یافنت.»: به ضم« رشْد و». از ثانی«دل بر کاری نهادن 
داری  ، گشتی تو که امید میبر دین خود و سرگشتۀ سرگردان از راه راست خود فرماید: ای برگزیننده دنیا می

، به درستی که ، و به حقیقت بريون آورده شده دندان نیش مرگ از تیزنای او. دورست امید توجاویدانی در دنیا
کند پند  نمی او را. گشاده کند ، هالک میاندازد مرگ او را روزی به آن تريها تريهاست هر که میمرگ صاحب 

 »شارح«او.  یافنت دهنده دل مردی را که عزیمت نکرده خدا بر راه راست
 تا چند ترا امل خواهد بود
 اندیشه بکن ز مرگ و اکنون بکف آر

 

 

 وز شاه جهان جاه و عمل خواهد بود
 چیزی که ترا روز اجل خواهد بود

 

 

 ارشاد بابن الوقت بودن

 ابواب حال به روی دل گشودن و
 امسک الْباقی شَهِیداً معدَّال  مضٰى

 فَانْ کُنْت بِاْمس اقْتَرفْت اساءةً 
 وال تُرج فعل الْخیرِ یوماً الٰى غَدٍ
 هنَفْع عاد تَهنْ عاتَبا کموی و 

 

 

 و اصبحت فی یوم علَیک شَهِیدُ 
 فَثَن بِاحسان و انْت حمیدُ 
 لَعل غَداً یاتی و انْت فَقیدُ 
ودعی سلَی سمْی اماض و کلَیا 

 

: واپس بردن. و ارجاء : دو تا کردن. وتَثْنیة : کسب کردن. واقْتراف : عدل خواندن. وتَعدِیل : گواه. وشَهِید
 محذوف.» هو« : باز آمدن. و شَهِید خربعود : با کسی عتاب کردن. ومعاتَبة

و رسیدی به  ؛، در حاىل که گواهی است عدل خواندهفرماید: گذشت دیروز تو که به اعتباری باقی است می
، پس دو تا کن به نیکوئی بامداد در روزی که بر تو گواه است. پس اگر بودی که در دیروز کسب کردی بدی را

روز ، شاید که فردا آید و تو نایافت باشی. و بفرداتأخري مکن کردار خري را روزی کردن و تو ستوده باشی. و 
 »شارح«، بازگردد نفع او به تو و دیروز گذشته نیست که باز گردد. ، اگر عتاب کنی او راخود

 ای یافته از باده تحقیق خرب
 

 در جان تو کرده آتش عشق اثر

۲٤۲ 



  

 خواهی که زاهل حال یابی بهره
 

 بر نقطۀ خال دوز پیوسته نظر
 

 

 سان شدن خالیق بعد از موتبیان یک

 و خوار گشنت انسان بعد از فوت
 ذَهب الَّذِین علَیهِم و جدِی
نَهیب ی التُّرابِ وف نَکیکانَ ب نم 

 

 

 و بقیت بعدَ فراقهِم وحدِی
 شبران فَهو بِغایة الْبعدِ

 

، یا مفعول ، أی منفرداً حال وحدِی : پایان. وغایة: بدست. و شبر . و: تنها شدنحدَةو  وحد: الحزن. و الوجد 
 مقّدر.» احدُ«مطلق 

باشد میان تو و میان او ، و ماندم بعد از جدائی ایشان تنها. هرکه که بود بر ایشان اندوه منفرماید: رفتند آنها  می
 »شارح«، پس او به پایان دوری است. در خاک دو بدست

 یقان و منم واماندهرفتند رف
 چون الله بیادگار یاران قدیم

 

 

 در گوشۀ فقر و فاقه تنها مانده
 صد داغ مرا در دل شیدا مانده

 

 
 لَو کُشفَت للْخلق اطْباق الثَّرٰى

 التُّراب بِرِجله یطَامن کانَ ال 
 

 

 لَم یعرفِ الْمولٰى من الْعبدِ
 ناعم الْخدِّیطَا التُّراب بِ

 

 : رخسار.خدّ : نازک و نرم.ناعمو ». از ثالث«: به پای سدن وطْء
که باشد که نسد ، شناخته نشود خواجه از بنده. هر فرماید: اگر کشف کرده شود مر خلق را طبقات خاک می

 »شارح«، بسد خاک را به رخسار نازک. خاک را بپای خود
 نهادشخصی که زکرب پا بر افالک 

 روزی که قضا آتش هستی افروخت
 

 

 دیدیم که مرد و چهره بر خاک نهاد
 داغی ز فنا بر دل غمناک نهاد

 

 

 تنبیه بر فنای عالم

 آدم و زوال بنی
مهبِناو ا فَطالنَوب نَّ الَّذِینا 
 مدِیارِه لحلٰى مع یاحتِ الررج 

 

 

وْا و لهْوا بِاتَعتَماس الدِ و 
 فَکَانَّهم کانوا علٰى میعادِ

 

تاعامتیعاد : برخورداری گرفنت به چیزی. وسگاه. : وعدهم 
، ، پس دراز شد بنای ایشان و برخورداری گرفتند به اهل و فرزندانفرماید: به درستی که آنها که بنا کردند می

 »شارح« دند بر وعده گاهی.، پس گویا که ایشان بوجاری شد بادها بر جای سرایهای ایشان
 اند جمعی که بنا بعرش افراشته

 از هستی آن قوم اثر باقی نیست
 

 

 اند ایوان بلند و قصرها داشته
 اند کاشته اکنون دروند هرچه می

 

۲٤۳ 



  

۲٤٤ 

 فتح
دید  ، جریر به سهم بن طریف تیمی آثار کسرٰى میابن اعثم گوید: چون مرتضٰى در وقت توجه شام به مداین رسید

٭ كَم تَركُوا من جنَّاتٍ وعيون «قلت لهم: ! فلو ویحک«، مرتضٰى فرمود: خواند ثانی این قطعه می و بیت
كَرِيم قَاممو وعزُرو  هِنيا فَاكيهكَانُوا ف ةمنَع٭ ٭ و رِينا آخما قَوثْنَاهرواكَ واء ٭ كَذَلمالس هِملَيع كَتا بفَم

ْاو نظَرِينا كَانُوا ممو ض١»ر کانوا وارثني هؤالء قومفحلّت بهم النّقمةُ و ، لم یشکروا النّعمةّ، فأصبحوا موروثني ،
ة؛سلبوا دنیاهم بالمعصی النّعم اکم و کفربکم النّقم.فإی ال یحل ،« 

 

 اظهار اندیشۀ مرگ کردن

 و لوازم حیات ترک کردن
 وِسادِجنْبِی تَجافٰى عن الْ

 من خاف عن سکْرة الْمنایا
نْتَهاهم عرلَغَ الزقَدْ ب 

 

 

 خوفاً من الْموتِ والْمعادِ
 لَم یدْرِ ما لَذَّةُ الرقادِ
 ال بدَّ للزرع من حصادِ

 

: به پایان انْتهاء : کشته. وزَرع : سختی. وسکْرة: بالش. و سادة: بیکسو شدن. و وِتَجافی: پهبلو. و جنْب
 : درو کردن.حصادرسیدن. و 

 ،رماید: پهلوی من به یکسو شد از بالش برای ترس از مرگ و جای بازگشنت. هر که ترسد از سختی مرگهاف می
، هیچ چاره نیست مر کشته را از نداند که چیست لذت خواب دراز. به حقیقت رسیده است کشته به پایان خود

 »شارح« ن.درو کرد
 اندیشۀ مرگ خوابم از دیده ربود
 از روی مثَل کشتۀ دهریم همه

 

 

 دارد سود کنم نمی هر فکر که می
 شک نیست که کشته را درو خواهد بود

 

 

 تمنّی معاودت شباب سعادت قباب
 بکیت علٰى شَبابٍ قَدْ تَولْٰى
 فَلَو کانَ الشَّباب یباع بیعاً 

 باب اذا تَولّٰىولٰکن الشَّ
 

 

 ودعلَنا ی الشَّباب تفَیا لَی 
 َعطَیت الْمبایِع ما یرِیدُ 
 علٰى شُرفٍ فَمطْلَبه بعیدُ 

 

 : مصدر میمی. مطْلَبکنگره. و »: به ضم« شُرفَة: با کسی بیع کردن. و مبایعة
اگر بودی ! پس گشت ای کاج که جوانی برای ما بازمی ، پسفرماید: گریستم بر جوانی که به حقیقت برگشت می

جوانی چون برگشت بر ، هراینه دادمی فروشنده را آنچه خواستی. ولیکن جوانی که فروخته شدی فروختنی
 »شارح«، پس جسنت آن دورست. ها کنگره

 م شباباافسوس که رفت عمر و ای
 هر پري که ایام جوانی طلبد

 

 

 شتابکرد  ای کاج که زندگی نمی
 طفالن همه دانند که آن نیست صواب

 

 .٢٩ -٢۵الدخان:  - ۱
                                                 



  

 

 اند تعیري جمعی که آرزوی مرگ آن حضرت داشته

 اند و هستی موهوم خود را ابدی پنداشته
تمنْ اا و وتمنْ اا نّٰى رِجالتَم 
 و لَیس الَّذِی یبغی خالفی یضرنی
 و انِّی و من قَدْ مات قَبلی لَکَالَّذِی

 

 

 فَتلْک سبِیل لَست فیها بِاوحدِ
 وال موت من مات قَبلی بِمخلدِی
 یزور خلیال او یروح و یغْتَدِی

 

 جاودانه کردن.: اخالد و». از اول«: گزند کردن مضرةو  ضرر: یگانه. و اوحد یذکَّر و یؤنَّث. و السبِیل
، پس آن راهی است که نیستم من دران راه یگانه. و ، و اگر بمريمکردند مردی چند که بمريم منفرماید: آرزو  می

، و نیست مرگ آن کس که به حقیقت مرد پیش از من جوید مخالفت من که گزند رساند مرا نیست آن کس که می
ه چون آن کس است که به درستی که من و آن کس که به حقیقت مرد پیش از من هراینجاودان کننده من. و 

 »شارح«کند.  کند و بامداد می ، یا شبانگاه میکند دوستی را زیارت می
 خواهند گروه دشمنان مردن من
 نی هستی این طایفه خواهد ماندن

 

 

 وز چنگ عقاب مرگ آزردن من 
 نی نیز میسرست جان بردن من

 

 

 بیان احاطۀ مرگ اندوه اساس

 بهر که والدت یافت از افراد ناس
 الْموت ال والداً یبقی وال ولَداً 
 هتم ْلُدخی لَمو کانَ النَّبِی 
 ةىخاط رغَی هامینا ستِ فولْمل 

 

 

 هذَا السبِیل الٰى انٰ ال تَرٰى احدا
 لَو خلَّدَ اله خلْقاً قَبلَه خلَدا

 ه غَداتْاتَه الْیوم سهم لَم یفُمن ف
 

 .»مع الخواطی سهم صائب«، و فی المثل: : خطا کنندهخاطی: جاودانه کردن. و تَخلید: گروه. و امة
، تا آنگاه که نبینی یکی را. بود پیغمرب و ، این است راهدارد و نه فرزند را فرماید: مرگ نه پدر را باقی می می

، جاویدان بودی او. مر مرگ را انیدی خدا مخلوقی را پیش از او، اگر جاویدان گردبرای گروه خود جاوید نماند
 »شارح«گذرد از او فردا.  ، در نمی، هر که درگذشت از او امروز تريیدر میان ما تريها است غري خطا کننده

 ی نخواهد جان بردساز تري اجل ک
 بی مرگ حیات ما میسر نشود

 

 

 هر شخص که زاد عاقبت خواهد مرد
 درد دنیا بی آری نبود صافی

 

 

 مرثیۀ پدر موافقت شعار

 و مذمت قریش مخالف دثار
 ارِقْت لنَوح آخر اللَّیل غَردا

 

 لشَیخی ینْعٰى والرئیس الْمسودا

۲٤٥ 



  

 اباطالبٍ ماوی الصعالیکِ ذَا النَّدٰى
 ثُلْمةً سیسدُّهااخا الْملْکِ خلّٰى 

 

 م ال خلْفاً ولَم یک قُعدَداو ذَا الْحلْ
 بنُو هاشم او یستَباح فَیهمدا

 

: سردار. و رئیسو ». از رابع«: خرب مرگ دادن نَعی: پري. و یخشَ : آواز گردانیدن. وتَغْرِید : نوحه کردن. ونَوح
درویش. »: به ضم صاد« صعلُوک. و : بازگشنت»به ضم همزه تشدید واو مکسوره« اوی : مهمرت کردن. وتَسوِید

إذا کان قریب األباء إىل »: به ضم القاف و فتح الدال أو ضمه« قُعدَد فرزند بد. و رجل »: به سکون« خلْفو 
به ضم « ثُلْمة ، و قد یمدح به أیضاً. و، ألنّه من أوالدِ قوم هرمٰى و ینسب إىل الضعفِ، و یذم بهالجدّ األکرب

فالنٌ األمر: اهمدَ  : مباح کردن. و فی األساس:استباحة و». از اول«استوار کردن رخنه  سدّ . ورخنه»: ءثا
 أماتَه.

داد برای پري من و سردار مهرت  ، خرب مرگ میای که در آخر شب آواز گردانید  بیخواب شدم برای نوحه فرماید: می
، و نبود فرزند ، نه فرزند بد، خداوند سخا و خداوند بردبارین، محل بازگشنت درویشا، یعنی ابوطالبکرده

، یا ای را که زود محکم خواهند ساخت آن را پسران هاشم ، صاحب ملک که بازگذاشت رخنهنزدیک بجدّ اکرب
 »شارح«، پس مريانیده گردد. مباح کرده شود

 در ماتم او بچشم من خواب نماند
 زین پیش دو چشم من دریا بودی

 

 

 رشتۀ جان ناتوان تاب نمانددر 
 وز گریۀ بسیار درو آب نماند

 

 حکایت
، از ملسو هيلع هللا ىلصوفات ابوطالب در سال دهم از نبوت بود و بیت ثالث اشارت است به محافظت او حضرت مصطفٰى را 

و این چند بیت از اشعار شفقت د، و شرح آن در حرف غني معجمه خواهد آمد.، به تخصیص در شعبشر قریش
 ست: شعار او

 و لقد علمت بأنَّ دین محمدٍ 
 واله لن یصلُوا إلیک بجمعهم

 دَعغَضاضةٌ  بأمرِکفَاص ما علیک 
 و دعوتَنی و عرفت أنّک ناصحی
 و عرضت دیناً قد علمت بأنّه
 ةلو ال المالمةُ أو حذار مسب 

 

 

 حق بال شک و کانَ یقینا
ی التُّرابِ ددَ فسویناحتّٰى اف 

 وابشُر و قر بذاک منْک عیونا
 ولقد صدقت و کُنت ثم أمینا

 یةالرب خريِ أدیان ندِینا  م 
 لوجدْتَنی سمحاً بذاک مبینا

 

له أبی طالبٍ لوکان «حضرت بخندید و فرمود: ، دعای باران فرمود و باران بسیار بیامد. آن ملسو هيلع هللا ىلصو روزی پیغمرب 
 ، کأنّک تریدُ قولَه:یا رسول اله«برخاست و گفت: هيلع مرتضٰى » ه.، قرت عیناحیاً

 بوجهِه ستسقَی الغمامی و أبیض 
 یطوف به الهالل من آل هاشم
 کذبتم و بیتِ اله یبزٰى محمدٌ 
 حولَه عه حتّٰى نُصرمو نُسل 

 

 

 الیتامٰى عصمةٌ لألرامل مالث 
و فواضل م عندَه فی نعمةفه 

 نُقاتل دونَه و نُناضل ولّما
نا والحالئلعن أبنائ و نُذهل« 

 

 
 یفْرحونَ بِفَقْدِهفَامست قُریشٌ 

 مهلُومنَتْها حوراً زَیما ترادا 
قَتْلَه و النَّبِی ونَ تَکْذِیبجری 

 

 

 ولَست ارٰى حیاً لشَیء مخلَّدا
ماً موی مهتُورِدرِداسوم الْغَی ن 

 و انْ یفْتَروا بهتاً علَیه و مجحدا
 

۲٤٦ 



  

معدّ ولدُ النّضر بن کنانة بن خزیمة بن مدرِکة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن  قُریشٌ«قال الشّافعی رضی اله عنه: 
، و منهم من قال ولد قال ولد مضر بن نزار، و منهم من ، و من الناس من قال هم ولد إلیاس بن مضربن عدْنان

، و هو دابةٌ عظیمةٌ تصغريِ القرش سموا به«و قال الزمخشری فی الکشّاف:  »فهر بن مللک بن النَّضر بن کنانة.
یت قریشٌ؟ و عن معاویة أنّه سأل ابن عباس رضی اله عنه: بِم سم ،فی البحرِ تعبث بالسفن و ال تطاق إّ بالنّار

 »قال: بدابة فی البحرِ تأکل و ال تُؤکَل و تعلو و ال تُعلٰى. و أنشد:
البحر کُنو قریشٌ هی الّتی تَس 

 

 

 بِها سمیت قریشٌ قریشا
 

». از رابع«: شاد شدن فرح و» ، ألنّهم کانوا کسابني بتجاراتهم.، و هوالکسبوالتّصغري للتّعظیم. و قیل من القرش
 : البهتان.البهت : دروغ بر بافنت. وافْتراء : درآوردن. وایراد : خرد. ولْمحو 

ای را برای چیزی جاودانه  بینم زنده ، و نیستم من که میفرماید: پس گشتند قریش که شاد شدند بنایافنت او می
ان را روزی بجای ، زود درآورد آن خردها ایشقریش کارها که آراست آن را خردهای ایشانکرده. خواستند 

، و آنکه بربافند بهتانی را برو و آلت دارند به دروغ داشنت پیغمرب و کشنت او را میدرآمدنی از گمراهی. امید 
 »شارح« انکار را.

 جمعی که بعني عقل صاحب نظرند
 وانها که زمرگ دشمنان شاد شوند

 

 

 با حلق طریق خريخواهی سند
 خربند گویا ز ممات خویشنت بی

 

 
 ذِبتُم وبیتِ اله حتّٰى نُذِیقَکُم کَ

ةذُو کَرِیه نْظَرنّا مدُو مبی و 
 ا نُبِیدُکُمما ا تُبِیدُونا ومفَا 
 و اّ فَانَّ الْحی دونَ محمدٍ

 

 

 صدُور الْعوالی والصفیح الْمهنَّدا
رسدِیدَ الْملْنَا الْحب رداإذا ما تَس 

 و اما تَروا سلْم الْعشرية ارشَدا
 بنُو هاشم خیر الْبرِیة محتدا

 

: جائی که چشم منْظَر : السیف العریض. والصحیفَةالرمح: ما دخل السنانَ إلٰى ثُلثه. و عالیةُ : چشانیدن. و اذاقَة
: ابادة : زره پیوسنت. وتَسرِید : پرياهن پوشیدن. وتَسربلالحرب. و  : الشدّةُ فیالکَرِیهةبران افتد از روی. و

: اصل محتد: نحو األقصد. و االرشَد: خویشان والطّریق عشريةو ». تُبِیدونَنا«و تُبِیدُونا در اصل  ؛هالک کردن
من ولَدِ إسمعیل بنی  عیل واصطفٰىإنّ اله اصطفٰى من ولَدِ إبراهیم إسم«مردم. و مصراع اخري موافق حدیث: 

واصطفانی من بنی هاشم نانةَ واصطفٰى من قریش بنی هاشمنانةَ واصطفٰى قریشاً من بنی کک«. 
نیزه و شمشري پهن هندی. و  های سرهای فرماید: دروغ خواهید گفت بحق خانۀ خدا تا بچشانیم شما را سینه می

یا هالک کنید شما ته کرده. پس س، چون بپوشیم زره آهن پیوختی در جنگتا پیدا شود از ما دیداری صاحب س
ما را و یا هالک کنیم ما شما را و یا ببینید شما صلح خویشان را راه راسرت. و اگر نه به درستی که قبیله نزد 

 »شارح«، بهرت خلق به اعتبار اصل مردم. محمد پسران هاشمند
 ای قوم که دارید بدل کینۀ ما

 ی صفا بدین درآئید همهاز رو
 

 

 صافیست بهر که هست آئینه ما
 تا جای کدورت نشود سینۀ ما

 

 
 و انَّ لَه فیکُم من اله ناصراً

 نتٰى ما نَبِی طَّةبِخ یحو کُل 
 بدْرِ صورةُ وجهِه اغَر کَضوء الْ

 

 ولَست بِالق صاحب اله اوحدا
 فَسماةُ ربی فی الْکتابِ محمدا
 جَ الْغَیم عنْه ضوءه فَتَوقَّدا

۲٤۷ 



  

۲٤۸ 

هقَلْب هال عدتَوا اسلٰى مع نيما 
 

 و انْ کانَ قَوال کانَ فیه مسدَّدا
 

ند : بیانی. ومحوطَّة : تنها. و اخ»ة کار بزرگ و قصه. و»: به ضمیمو مراد از کتاب قرآن. و : نام کردنتَس .
غَرء : سفید روی. واودْر: روشنائی. و ضة: ماه شب چهارده. و بورپیکر. و ص :تلَوج .م و: أی کشَفتابر. غَی :

 ١».ما محمدٌ اّ رسول«: من األمانة. و مصراع رابع اشارت به مثل االمني: افروخته شدن آتش. وتَوقُّدو 
نده یار خدا را تنها. ن، و نیستم من بیای د: به درستی که مرو راست در میان شما از خدا یاری دهندهفرمای می

. سفیدروئی که »محمد«، پس نام کرد او را پروردگار من در قرآن که آورد از هر وحیی کاری بزرگپیغمربی 
، پس افروخته شد. امني است ئی او، وابرد ابر را از او روشناچون روشنائی ماه شب چهارده است پیکر روی او

 »شارح«، باشد دران راست گردانیده. ، و اگر باشد آن گفتاریبر سری که بودیعت داد خدا دل او را
 ای روی تو در عالم صورت مه بدر
 زان صدرنشني شدی که در شخص جهان

 

 

 زلف تو باعتبار معنی شب قدر
 مانند دىل و جای دل باشد صدر

 

 

دهۀ سیی مرثیظمفُخمٰى، شریفۀ ع 

 فاطمۀ زهرا در وقت حمٰى
 و انَّ حیاتی منْکِ یا بِنْت احمدٍ
 ولٰکن مرِ اله تَعنُو رِقابنا

 

 

 بِاظْهارِ ما اخفَیتُه لَشَدِیدُ 
 ولَیس علٰى امرِ اْٰله جلیدُ 

 

، تقول: جلُد الصالبة»: بالفتح« الجلَد: خضع و ذَل. وعنا یعنُودن. و : پنهان کراخفاء: آشکارا کردن. و اظْهار
 جلالر»میدٌ. »بالضلدٌ و جلفهو ج 

، هراینه کردم ، به آشکارا کردن آنچه پنهان می، ای دخرت احمدفرماید: به درستی که زندگی من از بعد تو می
 »شارح«د گردنهای ما و نیست بر فرمان خدا هیچ سختی. کن ولیکن مر فرمان خدا را فروتنی می ؛سخت است

 ای نور دو چشم من چو رفتی زنظر
 توانم مردن لیکن چکنم نمی

 

 

 ای نیست دگر در بودن من فایده
 تا پیک اجل نیاورد حکم قدر

 

 
 اتَصرعنی الْحمٰى لَدَیکِ واشْتَکی
نیلٰى مقْوٰى عا رٍ وبلٰى صع رصا 

نَّهاوبِا یللٰى دمالْح ذِهی هف 
 

 

 الَیکِ و ما لی فی الرجال نَدِیدُ 
 اذا صبر خوارِ الرجال بعیدُ

 ا قائدٌ و برِیدُ یلموتِ الْبرا
 

علّی الشّیء: اصررت : همتا. و یدنَدِ: از چیزی نالیدن. و اشْتکاء: تب. و حمٰىو ». از ثالث«: افکندن صرع
 : پیک.برِید: سرهنگ. و قائدو ». از رابع«: نريومند شدن قُوةأقمت و دمت. و 

ایستم بر صرب و  نالم به تو و نیست مرا در میان مردان همتا. می اندازد مراتب نزد تو و می فرماید: آیا می می
در این تب راهنمائی است به آنکه او مر  ، آن زمان که صرب مردان سست دورست. وشوم بر آرزوها نريومند می

 »شارح«مرگ مخلوقات را سرهنگی است و پیکی. 
 ام من نام وجود از خود انداخته

 

 ام هستی مجازی همه درباخته

 .١۴۴آل عمران:  - ۱
                                                 



  

 ام در آتش تب هزار پی سوخته
 

 ام وین طُرفه که با سوزش خود ساخته
 

 

 خطاب به فاطمه برای اطعام اسريی غم فرسوده

 اب نزول هل أتٰى بودهکه یکی از اسب
 فاطم یا بِنْت النَّبِی احمدِ
 قَدْ زانَه اله بِجِیدٍ اغْیدِ
 مکَبل فی غُلِّه مقَیدِ

 

 

 بِنْت نَبِی سیدٍ مسودِ 
 هذا اسري للنَّبِی الْمهتَدِی
 یشْکُو الَینَا الْجوع قَدْ تَمدَّدِ 

 

: تَمدُّد : گرسنگی. وجوع: بند. و غُل: بند کردن. و تَقْیِیدو  تَکْبِیل: دستگري کردن. و اسرو » سربه ک«اسار 
 خویشنت یازیدن.

، دخرت پیغمربی مهمرت مهرت کرده که به حقیقت آراسته است او را ، ای دخرت پیغمرب احمدفرماید: ای فاطمه می
ای است که در بند او مقید است. شکوه  ، بند کردهمرب راه یافته را، این اسريی است مران پیغخدا به گردنی نازک

 »شارح«، در حاىل که به حقیقت یازید خود را. کند بما از گرسنگی می
 ای محتشمی که قرص مه تاج تو است
 امروز که اسباب مهیا داری

 

 

 نه چرخ فلک پایۀ معراج تو است
 غافل مشو از کسی که محتاج تو است

 

 
ی نی غَدِمف جِدْهی موالْی مطْع 

 ما زَرع الزارِع سوف یحصدِ 
 

 

 عنْدَ الْعلی الْواحدِ الْموحدِ
 فَاطْعمی من غَیرِ من انْکَدِ

 

 حتّٰى تُجازَی بِالَّذِی ال ینْفَدِ
 ؛خري شدن : بینَکَد : منّت نهادن. ومنو ». ثالثاز «: کشنت زَرع : یگانه کردن. وتَوحید : طعام دادن. واطْعام

 ».از رابع«: آخر شدن نُفُودو  نَفاد: پاداش دادن. و مجازاة: افعل صفت. و انْکَد و
کشت زراعت یابد آن را در فردا نزد بزرگوار یگانۀ یگانه ساخته. آنچه  ، میدهد امروز فرماید: هر که طعام می می

 »شارح«، تا جزا داده شوی به آنچه آخر نشود. منّت نهادنی خاىل از خري س طعام ده بیپ ؛درود ، زود میکننده
 هر تخم که در جهان بکاری ای دل
 چون کشتۀ خویش عاقبت خواهی یافت

 

 

 فردا دروی بحکم باری ای دل
 اندیشه بکن که در چه کاری ای دل

 

 

 هيلعپاسخ دادن فاطمه مرتضٰى را 

 امو مدح او به انعام و اکر
 صاع رغَی تا جِىمم قبی لَم 
 الْجِیاع نم هال و نایاب 

 

 

الذِّراع عم کَف تبقَدْ ذَه 
ناعطرِ ذُو اصیلْخما لوهبا 

 

 داعتبِاب وفرعالْم طَنعصی 

۲٤۹ 



  

 ، و مدّ: رطْلی و ثُلث رطْلی: چهار مدّصاعو  یذکَّر و یؤنَّث. الکَف مقدّر. و باء برای تعدیه. و جِىت  بعد از» به«
، ششصد و نود و اهل حجاز ، پس صاع نزد، و رطْل: صد و سی درم، و دو رطْل نزد اهل عراقاهل حجاز نزد

و ،منهم من یقول الرطل مائة و ثمانیة و عشرون درهماً«و قال النّووی فی الروضة:  ؛باشد سه درم و ثلث درمی
، فعلٰى هذا الصاع ، و هو األرجح و به الفتوٰىة و ثمانیة و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهمئمنهم من یقول ما

و ». جائع«: جمع جِیاع: اَرش. و ذِراعو ». ستّمائة درهم و خمسة و ثمانون درهماً و خمسة أسباع درهم
 : چیزی نو آوردن.ابتداع : نیکوئی. ومعروف: چیزی را برگزیدن و با کسی نیکوئی کردن. و اصطناع

 حکایت
 له به عیادت ملسو هيلع هللا ىلصأتٰى از ابن عباس روایت کند که روزی حضرت مصطفٰى  قاضی ناصرالدین در تفسري سوره ،

علی و »!کردی برای شفای ایشان ، کاج نذری مییا أباالحسن«، رفت و فرمود: ، رضی اله عنهماحسن و حسني
از شمعون ، در خانه قوت نبود. علی ه نذر کردند. و چون مریضان شفا یافتندفاطمه و کنیزکی فضه نام سه روز روز

 خیربی سه صاع جو قرض کرد و فاطمه صاعی را آرد ساخت و پنج قرص نان بپخت. در وقت افطار مسکینی
سؤال کرد و به او دادند و افطار به آب نمودند و شب دوم یتیمی سؤال کرد و شب سوم اسريی و بهمان منوال 

و چه زیباست » !، هناک اله فی أهل بیتک، یا محمدخذْها«مل کردند و جربئیل سوره هل أتٰى آورد و گفت: ع
در این سوره. و رجزی که مرتضٰى در شب اول فرموده در حرف نون خواهد آمد و رجزی که در » فضه«لفظ 

ده این است که رقم زده خامۀ بیان شب ثانی فرموده در حرف میم خواهد آمد و رجزی که در شب ثالث فرمو
 گشت.

 

 ارتجاز مبنی بر صرب و سکینه

 در وقت بنای مسجد مدینه
 ال یستَوِی من یعمر الْمساجِدا
 یدْاب فیها قائماً و قاعدا

 

 

 و من یبِیت راکعاً و ساجِدا
 و من یکُر هکَذا معاندا

 

 ارِ حائداو من یرٰى عن الْغُب
: غُباربا کسی ستیزه کردن. و  :معانَدَة: سر بر زمني نهادن. و سجود: مزگت. و مسجِد: یکسان شدن. و استواء
 : میل کردن.حیدودةو  حیدگَرد. و 

گذارد رکوع کننده و سجده  کند مسجدها را و آن کس که شب می فرماید: یکسان نیست آن کس که آبادان می می
گردد اینچنني ستیزه کننده و آن کس که  ، و آن کس که باز میکشد در مسجدها ایستاده و نشسته ، رنج میدهکنن

 »شارح«شود از گرد میل کننده.  دیده می
 هر چند که هست زاهدان را تمکني
 از اهل وصول تا به ایشان فرق است

 

 

 وز علم نمایند بمردم ره دین
 فرقی که میان آسمانست و زمني

 

 ایتحک
های انصار  ، مهار شرت خود را رها کرد و به هیچ خانه از خانه، از مکه هجرت به مدینه فرمودملسو هيلع هللا ىلصچون پیغمرب 

اند  ، او را گفتهرها کنید«فرمود:  کردند و می گرفتند و التماس نزول آن حضرت می ر که مهار شرت می، مگنگذشت
بن عباد بود. شرت به زانو درآمد و  ، یتیمان عمرهیلناگاه به فضائی رسید که ملک سهل و س» که کجا نزول کند.
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حضرت رسالت نزول فرمود و ابوایوب انصاری بار از ناقه برداشت و به خانۀ خود برد و پیغمرب هم به خانۀ او 
 رفت و آن فضا از معاذ بن عفراء یا سعد بن زُراره که قیم یتیمان بود بخرید و بنیاد بنای مسجد و خانه کرد و با

 فرمود:  کشید و می صحابۀ خشت می
 هذا الحمال ال حمال خیرب

 

 

 هذا أبر ربناً و أطهر
 

،  فمعنی الحدیثِ کان أهل خیرب یحلمون أمتعةَ النّاس بأجرة و ینقلونها علٰى أحمرتهم«و حافظ اسمعیل گوید: 
، ال الذی یحمه أهل خیرب فیأخذون به عرضاً نهالحمل هذا الذی تحملون و هو نقل اللِّنب له طالبني به األجر م

این قطعه دران وقت فرموده. و مصراع رابع و خامس تعریض است هيلع و حضرت مرتضٰى » یسرياً ممن األجرة.
 اند. اند و در مقام اهتمام نبوده نموده به بعضی یاران که کسالت تمام می

 

د انامعرض ایمان و اسالم بر حضرت سی 

 والسالمعلیه الصالة 
داً لدِ یا شاهفَاشْه لَیع ه 

 من شَک فی الدِّین فَانِّی مهتَدِ 
 

 

 انِّی علٰى دِین النَّبِی احمدِ
 یارب فَاجعل فی الْجِنان مورِدِی

 

 جمع جنّة.»: به کسر« جِنان: منادای شبیه به مضاف. و شاهداً
که شک دارد در ، احمد. هر ، به درستی که من بر دین پیغمربم، پس گواهر دهدا بر منفرماید: ای گواه برای خ می
 ، پس بگردان در بهشتها جای درآمدن من.پروردگار منام. ای  ، پس به درستی که من باری راه یابندهدین

 »شارح«
 مائیم که دولت مخلد داریم
 هر چند که در مرتبۀ اطالقیم

 

 

 اقرار بحضرت محمد داریم
 خود را بشریعتش مقید داریم

 

 

 رجز که بعد از قتل نذیر بن طلحه در احد گفته

 و گوهر مقصود به الماس فصاحت سفته
 اصول بِاله الّعزِیزِ االمجدِ 

 

 

 و فالق اْصباح رب الْمسجِدِ
 

 انا علی و ابن عم الْمهتَدِی
 ؛، سمی به الصبح، إذا دخل فی الصبح»اصبح«: فی األصل مصدر صباحالاو». از اول«بردن  : حملهصولَة

به « »اصباح«تواند بود که  ، و میشاق عمودِ الصبح عن ظلمة اللَّیل أو عن بیاض النَّهار بفالق االصباحفالمراد 
 مسجد حرام. مسجِدبه معنی بام. و مراد از  »صبح«، جمع باشد» فتح همزه

ام و  ، من علی، پروردگار مسجد حرامنده صبحری خدای ارجمند بزرگوارتر و شکافبیا برم فرماید: حمله می می
 »شارح«پسر برادر پدر آن راه یافته. 

 در رزم بود صرب و تحمل ما را
 ای که مو بنت تیغ زند در معرکه

 

 

 در بزم بود جاه و تجمل ما را
 د توکل ما رابر حضرت حق بو
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 سفیان منع شماتت هند، زن ابی

 در قتل حمزه و شهدای احد، علیهم الرضوان
 اتانی انَّ هنْداً حل صخرٍ
 فَانْ تَفْخر بِحمزةَ حني ولّٰى
 فَانّا قَدْ قَتَلْنا یوم بدْرٍ

 

 

کاً ورد تعنُودا دتِ الْهشَّرب 
 تَسباً شَهِیداهداء محمع الشُّ

 ابا جهل وعتْبةَ والْولیدا
 

درکات والجنّةُ درجات ، پدر معاویه. والنّار : ابوسفیانصخر: دخرت عتْبة بن عبدالشمس بن عبد مناف. و هنْد
 :راآلخ کوالقعررري. و دشنْد: مژده دادن. و تَبهمملکة والنّسبةُ إلیها: : اسم ،نْدِینُودو  هة. و هزمپسر ح :

 ، در مقام صفا اقامتملسو هيلع هللا ىلص، و در سال ششم از نبوت مسلمان شد و سبب آن بود که روزی پیغمرب عبئالمطلب
گذشت و بسی ایذا به آن حضرت رسانید و حمزه به صید رفته بود و عادت او آن بودی که  داشت و ابوجهل می

، کنیزک عبداله بن جدْعان صورت کرد گشت و طواف می، چون بازدر وقت مراجعت از صید طواف کعبه کردی
، او در حال به مجلس قریش رفت و به کمان سر ابوجهل حاىل که میان مصطفٰى و ابوجهل گذشته بود عرض کرد

 از اشعار اوست.بشکست اظهار اسالم فرمود. و 
 حمدت اله حني هدٰى فؤادی
 بِدین جاء من رب عزیزٍ 

 تیناإذا تُللَیع رسائلُه 
 

 

 إىل اإلسالم والدِّین الحنیفِ
 خیربٍ بالعبادِ بهم لطیفِ
 تهمر دمع اللّب الحصیفِ

 

جمعه هفدهم رمضان سال  یوم بدْرو  ؛: موضعی یا چاهی میان مکه و مدینهبدْر : مزد چشم داشنت. واحتسابو 
 تعریض بدناءت و رذالت هند. بشَّرتِ الهنُودادر با قریش غزا فرمود. و  ،ملسو هيلع هللا ىلصدوم از هجرت که پیغمرب 

ندیان. پس اگر فخر ه ، خواند درک را و مژده داد به، ابوسفیانفرماید: آمد به من که هند زن حالل صخر می
به درستی که ما به ، آن هنگام که پشت کرد بر دنیا با شهیدان مزد چشم دارنده شهید. پس کند هند به حمزه می

 »شارح«تیم در روز بدر ابوجهل پسر هشام و عتْبه پسر ربیعه و ولید پسر عتْبه را. حقیقت کش
 هر چند که فتح کرد بدخواه حسود
 گو شاد مشو که فتح از جانب ماست

 

 

 وز طالع برگشته باین شد خشنود
 بسیار شد و دگر بسی خواهد شد

 

 حکایت
رد در سال سوم هجرت برای حرب مهیا شدند و ، سه هزار مچون قریش در بدر مغلوب شده مراجعت کردند

، با هفتصد مرد متوجه شد و در پريامون کوه احد آتش حرب اشتعال یافت و قریش پانزده زن از ملسو هيلع هللا ىلص پیغمرب
، و یکی از آنها هنْد بود و برده بودند که تذکار مقتوالن بدر کنند تا مردان در جنگ محکم باشند اعیان با خود

 خواندند: می
 نات طارِقنحن ب

 إنْ تُقبِلوا نُعانق
 

 

 نَمشی علی النَّمارق
 أو تُدبِروا نُفارق

 

 فراق غَیرِ وامق

۲٥۲ 



  

، پس قریش مراجعت نموده و پیغمرب به تأیید و نصر الهی قریش را بشکست و صحابه به غارت مشغول شدند
، باغوای ، در غزای بدر کشته بودعدی طعمة بن ،، غالم جبیر بن مطْعم که حمزه عم او راوحشیغلبه کردند. و 

جبیر در پس سنگی کمني کرد و حربه بینداخت و حمزه را شهید ساخت و شکم مبارک او را بشکافت و جگرش 
ای از جگر حمزه در  ، کشته بود و هند پاره، پدر او رابرداشت و پیش هند برد که حمزه به اتفاق علی در بدر عتْبه

بساخت ، پس برفت و حمزه را مثله کرد و از پوست او سوار و بازوبند و خلخال و بینداختدهان نهاد و بخائید 
و با خود به مکه برد. و عمر حمزه پنجاه و شش سال بود. و دو بیت اول اشارت به این قصه است. و عدد 

 ، چهار از مهاجرین و باقی از انصار.شهدای بدر هفتاد است
ه بخاری از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده آنست که در صف قتال دو و کیفیت قتل ابوجهل بر وجهی ک
، بهرت ، و در دلم گردید که اگر دو مرد بودندی، معاذ بن عمرو و معاذ بن عفراءکودک از یمني و یسار خود دیدم

سیده که او بمن ر«گفت: » ترا با او چه کار؟«یکی از من سؤال کرد که ابوجهل کدام است. گفتم: بودی. ناگاه 
و آن دگر همني » ، از او جدا نشوم تا من و او یکی کشته شویم.دشنام به پیغمرب داده. بحق خدا که اگر او را ببینم

» مطلوب شما آنست.«کرد. گفتم:  بگفت و من تعجب کردم. ناگاه ابوجهل را دیدم که در معرکه جوالن می
یغ دریافتند و کشته گشت. و بعضی گویند عبداله بن مسعود ایشان با شمشري کشیده بشتافتند و او را به ضرب ت

ای شبانک «گفت: ، پای برگردن او نهاد. ابوجهل ابوجهل را در میان کشتگان بدر دید که مجروح افتاده بود
کشید تا نزد پیغمرب آورد. و  پس به شمشري ابوجهل سر او را بربید و به خاک می» !، بلند جائی یافنتگوسفند
 ل عتْبه و ولید و شَیبه در حرف باء گذشت.شرح قت

 
 وقَتَّلْنا سراةَ النّاس طُراً

 موةَ قَدْ قَتَلْنا یبشَی و   ذاکُم 
 فَبوء من جهنِّم شَر دارٍ 

 

 

 و غَنَّمنَا الْوالئدَ والْعبِیدا
 علٰى اثْوابِه علَقاً جسیدا

 محیداعلَیها لَم یجِدْ عنْها 
 

، ال »بالفتح«سراة جمع السری:  ، و قال الجوهری:: مهرتسرِیو  ؛: مهرت شدنسرو: مبالغه در کشنت. و تَقْتیل
: دخرت زاده و پرستار. و ولیدة: غنیمت دادن. و تَغْنیمیعرف غريه و هو جمع عزیز أن یجمع فَعیل علٰى فَعلَة. و 

: کُم اشارت به یوم بدر. و اذ: جمع عبد. و تغنیم و الئد و عبید کنایت از کثرت غنیمت. »به فتح عني« عبِید
: کسی را تَبوِىة: خون خشک. و جسیدخون بسته. و »: به فتح عني و الم« علَقحرف خطاب به جماعت. و 

راجع به  علَیهاري ضم: صیغۀ تفضیل. و شَر، و مؤنث سماعی است. و : دوزخجهنَّمبجائی فرو آوردن. و 
به و ولید به تخصیص شّیبه به تفصیل احوال و گذاشنت ابوجهل و عتْ. و جهنَّمبه دار عنْها ، و ضمري جهنَّم

 نموده. یبه مقتول حمزه بوده و این قطعه جواب کسی است که شماتت به قتل حمزه میاجمال آن است که شَ
یبه را ، و بندگان را. شَ، یا پرستاران، و غنیمت دادیم دخرت زادگاندم را همهفرماید: کشتیم به مبالغه مهرتان مر می

فرو آورده شد از دوزخ های خود خونی بستۀ خشک. پس  ، در حاىل که بود بر جامهبه حقیقت کشتیم در روز بدر
 »شارح« ، بران نیافت ازان جای میل کردن.به بدتر سرائی

 کشتیم جماعتی که دشمن بودند
 نه در سینۀ ایشان جا داشتاز کی

 

 

 چون تیغ تمام غرق آهن بودند
 انصاف که خوش سزای کشنت بودند

 

 حکایت
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، برادر در بدر هفتاد مشرک کشته گشتند و هفتاد مشرک اسري شدندو ولید بن عتْبه و طُعیمة بن عدی بن نوفل
و نوفل بن خویلد بن اسد و هاشم و ، و عامر بن عبداله انماری و عاص بن سعید بن عاص بن امیه طعمه

رِفاعه و منّبه بن حجاج و  ، و قَیس بن فاکه بن مغّیره و عبداله بن منْذر بن ابی، پسران ابی امیة بن مغَیرهمسعود
 ، پسران اسود بن مطلب وسفیان و زمعه و عقیل ، و حاجب بن سائب بن عویمر و حنظلة بن ابی، پسر اوعاص

عمرو و ابوقیس بن ولید بن مغريه و ابوالعباس بن قیس و اوس جمحی و معاویة بن  عمیر بن عثمان و حرملة بن
، و حذیفه بن ابی حذیفه ، برادران طلحه، پسران عبیدالهعامر بن عبدالقیس و حارث بن زِمعه و عثمان و مالک

العاص و  عاص بن قیس بن عدی و معاویة بن مغرية بن ابیبن مغريه و عمرو بن مخزوم و علْقَمة بن کلده و ابوال
عوف و سعید بن وهب و عبداله بن جمیل بن زهري بن اسد  ربیعه و زید بن ملیص و عاصم بن ابی لوذان بن ابی

 و سائب بن مالک در حرب به دست مرتضٰى مقتول شدند.
امر کرد تا مرتضٰى نَضر بن حارث بن عبدالدّار ، به صفْراء رسید که هفده میل است تا مدینهملسو هيلع هللا ىلص و چون مصطفٰى 

بعضی ، بفرمود تا عاصم بن ثابت عقبه بن ابی معیط را قتل کرد. و . و چون به عرق الطّیبه رسیدرا گردن بزد
گویند قاتل او هم مرتضٰى بود. و اسريان متمول به رسم فدیه از چهار هزار درم تا یک هزار درم بدادند و هر که 

، به عوض زر ده کودک انصاری را خطّ آموخت و غنایم در راه مدینه به سویت مقسوم شد. و نداشتچیزی 
 بیت اول اشارت به این احوال است.

 
 یمحی جف وه انیما س و 
 و من هو فی الْجِنان یدَر فیها

 

 

 یکُونُ شَرابه فیها صدِیدا
 حمیداعلَیه الرزْق مغْتَبِطاً 

 

: ادرار: زرداب. و صدِید: آنچه آشامند. و شَراب، و مراد دوزخ و مؤنث سماعی است. و : آتش بزرگجحیم
، تقول: : أن تتمنٰى مثل حال أحدٍ من غريِ أن تُریدَ زوالَها عنه و لیس بحسدٍالغبطَةشري و باران فرو گذاشنت. و 

  ١»٭ من ورآئه جهنَّم ويسقَى من ماء صدِيدٍ وخاب كُل جبارٍ عنيدٍ «نی موافق مصراع ثاغَبطْتُه فَاغْتَبطَ. و 
، و کسی که او در ، باشد شراب او دران آتش زردابفرماید: نیست یکسان کسی که او در آتش بزرگ است می

 »شارح«وده. شود دران بهشتها برو روزی رشک برده ست ، فرو گذاشته میبهشتها است
 کشد تیغ خالف دشمن که زجهل می

 او ساکن دوزخ است و ما اهل بهشت
 

 

 با اهل صفا چرا زند هر دم الف
 پس الف برابری بود عني گزاف

 

 حکایت
و پیغمرب  »أفی القوم محمد؟«، ابوسفیان به آواز بلند سه بار گفت: چون قریش در اُحد بر صحابه غالب شدند

أفی «پس سه بار گفت: » أفی القوم ابن أبی قُحافة؟«و نهی فرمود. پس سه بار گفت: صحابه را از جواب ا
تحمل پس عمر را » أما هؤالء فقد قُتلوا و قد کفیتموهم.«پس رو به قوم خود کرد و گفت: » القوم ابن الخطاب؟

یوم «و ابوسفیان گفت: » ما یسوءک.، إنّ عددت ألحیاء کلُّهم و قد بقی لک ، یا عدو الهواله«نماند و گفت: 
.جالس والحرب ل«گفت:  و بر سبیل ارتجاز می» بیومبه ل.اعلبه ن این بت را در » ، اعلچه قریش برای تیم

پس ابوسفیان گفت:  »شما بگوئید: اله أعلٰى و أجل.«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصحرب اُحد با خود آورده بودند. و پیغمرب 
»زٰى لکم.إنّ لنا العزموالنا و ال مولٰى لکم.«و پیغمرب فرمود: » ٰى و ال ع هو بعضی گویند » شما بگوئید: ال

 .١۶-١۵إبراهیم:  - ١
                                                 



  

۲٥٥ 

و این دو بیت ». فی النّار ال سواء قَتْالنا فی الجنة و قَتْالکم«بگو: » یوم بیوم«پیغمرب با عمر گفت که در جوابِ 
 »شارح«موافق این روایت است. 

  هتُّک چون دیوتا چند کنی طَیش و ت
   شیطان چو گرفت ملک هستی ترا

 

 وز جهل زنی الف شجاعت چون گیو
 از ظاهر و باطن تو برخاست غریو

 

 

 حکایت حوادث که در غزای احد رو نموده

 و ابواب عربت بر روی اهل خربت گشوده
 اله حی قَدِیم قادِر صمدُ
 منْزِلَهم الْکُفّار فرالَّذِی ع وه 
 فَانْ یکُن دولَةٌ کانَت لَنا عظَةً 
 نَّ لَها وااله نم هال رنْصی و 

 

 

 و لَیس یشْرِکُه فی ملْکه احدُ
 والْمومنني سیجزِیهِم کَما وعدُوا
 فَهل عسٰى انْ یرٰى فی غَیها رشَدُ 

ذْ عبِالْکُفّارِ ا ثُلمی راً ونَدُوانَص 
 

 الکُفْر: شناسا کردن. وتَعرِیفو ». از رابع«: انبار شدن شرکَةَ: پناه نیازمندان. و صمد: توانا شدن. و قُدْرة
 رتالس سول به. و  فی اللّغةمجیء الر رورةما علم بالض إنکار دولةَ و فی الشَّرع»و قیل گردش»: به فتح و ضم ،

، و قال أبوعبید: الدَّولة بالفتح المصدر و بالضم الشّیء الذی المال و بالضم فی الحربِ والجاهالدَّولة بالفتح فی 
: از راه گشنت و عنُودو ». از اول«: عقوبت کردن مثْلَة: با کسی دوستی کردن. و وِالءو  مواالةیتداول بعینه. و 

 ».از اول«ستیز کردن 
و نیست که انباز شود او را در ملْک او یکی. او آن کس  ؛، پناه نیازمندان استاناخدا زنده دیرینۀ توفرماید:  می

، چنانچه وعده کرده ، و مؤمنان زود پاداش دهد خدا ایشان رااست که شناسا کرد کافران را جای فرو آمدن ایشان
د در گمراهی آن راه آیا شاید که دیده شو، باشد آن گردش مر ما را پندی. پس اند. پس اگر باشد گردشی شده

و عقوبت  ؛، به درستی که مرو راست یاری دادنیدارد او را دهد خدا کسی را که دوست می یافتنی؟ و یاری می
 »شارح«، چون از راه گردند. کند به کافران می

 غمگني مشو ای دوست اگر چرخ بلند
 هر چند بتاب و پیچ باشی از بند

 

 

 آماده کند بهر تو اسباب گزند
 د بود بلوح دل صورت پندآن بن

 

 حکایت
خواستند که بازگردند و به  ، پشیمان شدند و میچون ابوسفیان و قریش از احد به جانب مکه مراجعت کردند

، با هفتاد کس به حمراء اسد آمد که تا مدینه هشت میل است و خدا مدینه روند و چون این خرب به پیغمرب رسید
الَّذِين استَجابواْ له والرسول من بعدِ مآ «داخت و به مکه رفتند و آیت رعب در دل کفار شقاوت آثار ان

يمظع رجاتَّقَواْ او منْهنُواْ مسحا لَّذِينل حالْقَر مهابصنازل شد و مصراع رابع اشارت به این است. ١»ا 
 

 ال اباً لَکُم  فانْ نَطَقْتُم بِفَخرٍ
 طَلْحةّ غادرناه منْجدِال  فَانَّ

 

 فیمن تَضمن من اخواننَا اللَّحدُ
 وللصفائح نار بینَنا تَقدُ

 .١٧٢آل عمران:  - ١
                                                 



  

۲٥٦ 

 والْمرء عثْمانُ اروتْه اسنَّتُنا
 مرِهظْها نیا بلَّوذْ تَوا ةعسی تف 
 کانُوا الذَّوائب من فهرٍ واکْرمها

 

 جیب زَوجته اذْخبرت قدَدفَ
 لَم ینْکلُوا من حیاض الْموتِ اذْوردوا
دَدالْعو عالْفَر ثیحنُوفِ وْا شَم 

 

اهل اسالم  اخوان و از ،شهدای اُحد من تَضمن : جمع أخ. و مراد از اخوان : در میان خویش آوردن. وتَضمن
بن  : پسر ابی طلحةطَلْحةگور باشد. و و لَحد شکافی که در یک جانب  ١».انَّما الْمومنُونَ اخوةٌ« م به حک

: عثْمان: افروخته شدن آتش. و وقُودو  قَدبر زمني افتادن. و  انْجِدال: دست بازداشنت. و مغادرةعبدالعزٰى. و 
، »من األول«: قطع الشّیء طوال القَدّ: خرب کردن. و تَخبِريردن. و : سرياب کارواءپسر طلحة بن ابی طلحه. و 

، أی ، و یقال: نزل بني أظهرِکم: پشتظَهر : کالقطعة. والقدَّةو ٢»ان كَانَ قَميصه قُدَّ من قُبل«قال اله تعالٰى: 
، و قال اإلمام فی التفسري: »وضح«: جمع حیاضو ». از اول«: از دشمن باز ایستادن نُکُولفی وسطکم. و 

، و ، و مراد سردارگیسو»: به ضم« ذَؤابةو  »، ألنّ الماء یحیض إلیه.أصل الحیض السیل و منه قیل الحوض«
، و هو فهر بن مالک بن النَّضر. و أبو قبیلة من قریش»: به کسر الفاء« فهرو». ذَاآئب«، و اصل او : جمعذَوائب

شَمو بلندبینی :ا ، نْف و ؛: جمع او»،به ضم«شُماال شَمچه به حسب فراست بلندی : کنایت از شریف کریما ،
، به سبب آنکه عرض است که کنایت از ابله است» عریض القفاء«، و این مثل بینی داللت بر شرف و کرم دارد

: ما أعددتَه لحوادثِ الدّهرِ من المال دَّةالع: الولد. و الفَرعقفا از روی فراست دلیل بالهت و سفاهت است و 
الحدَد، ووالسالع »بالضم« تْهورجمعها. و در بعضی نسخ بجای ا :»تْهدرا« . 

آن کسان که در میان گرفت ایشان را از  در شأن -!که مباد پدر مر شما را - رماید: پس اگر سخن گوئید بفخرف می

و مر شمشريهای پهن را  ؛، افتاده بر زمني، دست بازداشتیم از اورستی که طلحه، پس به دبرادران ما شکاف گور
، گریبان زنش، عثمان سرياب ساخت او را سرهای نیزه ما. پس و آن مرد ؛افروخت آتشی بود در میان ما که می

، از حوضهای مرگ، بازنایستادند ، پارها بود. در میان نُه تن که چون برگشتند در میان ایشانچون خرب کرده شد
، و بودند جائی که بود فرزند ایشان و ، بلندبینیهاچون درآمدند. بودند سرداران از قبیلۀ فهر و بزرگرتان قبیله

 »شارح«سالح و مال مهیا برای حادثه. 
 کشتیم جماعتی زکفار قریش
 دیدیم بکام دوستان دشمن خویش

 

 

 وز لوح وجود شسته صورت طیش
 شربت عیششد تلخ بکام دشمنان 

 

 حکایت
، ، امروز علَم بما دهیدابوسفیان در اُحد با بنی عبدالدار گفت که در بدر علَم بدست شما بود و شکست یافتیم

باشد که فرصت یابیم. و مقصود او تحریک غضب و حمیت ایشان بود تا در حرب راسخ و ثابت قدم باشند. و 
گفتندندی به میدان آمد و مبارز جست. و » کبش الکتیبه«اول طلحه بن ابی طلحه که او را از غایت شجاعت 

، و مسلمانان تکبري گفتند. پس برادرش ، شاد شدملسو هيلع هللا ىلصمرتضٰى پیش رفت و به شمشري فرق او را بشکافت و پیغمرب 
 ، علم برداشت و گفت:عثمان بن ابی طلحه

 إنّ علٰى أهل اللِّواء حقّا
 

 

 أنْ یخضبوا الصعدةَ أو تَنْدَقّا
 

و مبارز جست و علی پیش رفت و او را هم بکشت و رجز او و جواب علی در حرف الم خواهد آمد. و بعضی 
گویند قاتل عثمان حمزه بود. پس ابوسعید بن طلحه علم برداشت و سعد بن ابی وقّاص او را به تري هالک کرد 

 .١٠الحجرات: - ۱
 .٢۶یوسف:  - ٢

                                                 



  

عاصم او را به تري بکشت.  پس حارث بن طلحه برداشت و همو رجز او و جواب مرتضٰى در حرف باء گذشت. 
پس کالب بن طلحه برداشت و زبري او را قتل کرد. پس حالس بن طلحه برداشت و طلحة بن عبیداله او را 
بکشت. پس ارطاة بن شرحبیل برداشت و علی او را قتل کرد. پس شریح ابن فارض برداشت و مسلمانی او را 

 اشت و مسلمانی او را قتل کرد. و حسان بن ثابت گفت: ، بردار، غالم کی از بنی عبدالدّبکشت. پس صواب
 فخرتم باللِّواء و شر فخرٍ
 ظننتم والسفیه له ظنونٌ
 بأنّ جالدنا یوم التقَینا

 

 

 لواء حني رد إلٰى صوابِ 
 و ما أن ذاک من أمرِ الصوابِ 
 بمکّةَ بیعکم خمر العیابِ 

 

، کلّهم قتلهم علی بن یوم أحد تسعةٌ ، أنّه کان أصحاب اللّواء هيلع عن أبیه و روی عن أبی عبداله جعفر بن محمد
ارث و کالب و حدر بیت رابع عثمان است و ابوسعید و مسافع و » تسعه«مراد از أبی طالبٍ عن آخرهم. و 

است به  اند و بیت خامس ناطق حالس و ارطاة و شریح و صواب. و اگر گوئی این جماعت از بنی عبدالدّار بوده
چه عبدالدّار پسر قُصی بن کالب بن مرة بن کعب بن لُؤی بن  ؛، گوئیم منافات نیستآنکه تسعه از قبیلۀ فهرند

 غالب بن فهر بوده.
 

لجلٰى عدٰى عرقَدْ ا ریدُ الْخمحاو 
هکَبعانُ تَربالضو رفَظَلَّتِ الطَّی 

 

 

 و هو مجتَهِدُ ج ابیاًاتَحت الْعج
 فَحامل قطْعةً منْهم و مقْتَعدُ

 

ضبعان : روز گذاشت. و ظَل : پسر خلف بن وهب بن حذافه. و ابی: گَرد. و عجاجو ». از رابع«: شتافنت عجل
 یا مرفوع و نعت خیر: اشرت را مرکب خویش ساخنت. و اقْتعاد: پاره. و قطْعةو  کفتار نر.»: به کسر ضاد«

 گفتند. می» عمرو العلٰى«و هاشم را » شَیبةُ الحمد«، چنانچه عبدالمطلب را ، یا مجرور و مضاف الیهاحمد
، و او کوشنده ، پسر خلف را، به حقیقت  هالک کرد بر وجه شتاب در زیر گرد اُبی، بهرت خالیقفرماید: احمد می

ای را بعضی ازیشان و برنشیننده  ، پس بردارنده بود پارهشدند برو فتار که سوار میبود. پس روز گذاشتند مرغ و ک
 »شارح« بود برو بعضی ازیشان.

 دشمن که بقصد خون ما بود دلري
 جان داد بتیغ قهر و از الشۀ او

 

 

 وز غایت زور داشت سرپنجۀ شري
 شد جانوری که بود در صحرا سري

 

 حکایت
و پیغمرب » پرورم تا بر باالی آن اسب ترا قتل کنم. اسبی را به ارزن می«پیغمرب گفت:  اُبی بن خلف در مکه با

و بعضی گویند چون امیه برادرش در بدرکشته شد و او اسري گشت و » شاءاله. نإ، بل إنا إقتلُک«فرمود:  ،ملسو هيلع هللا ىلص
، ردند اُبی حمله بر پیغمربآن دم که قریش در احد بر لشکر اسالم غلبه کن سخنان اتفاق افتاد. و ی، افدا بداد

، برد و پیغمرب حربه از دست حارث بن صمه یا زُبیر بن عوام بستند و اُبی زد و او را مجروح کرد و ملسو هيلع هللا ىلص
 ، بدست مبارک خود اُبی را نکشت.ملسو هيلع هللا ىلص، ابن کثري گوید: پیغمربمرالظّهران یا سرف بمرد. و 

 
جع نلٰى ما کانَ مع قَتَلْتُم نم بٍو 

 لَهم جِنانٌ من الْفردوس طَیبةٌ
 صلَّی اْلٰه علَیهِم کُلَّما ذُکروا

 

 

 منّا فَقَدْ صادفُوا خیراّ و قَدْ سعدُوا
درال صو ربِها ح تَرِیهِمعال ی 
 فَرب مشْهدِ صدْق قَبلَه شَهِدُوا

 

۲٥۷ 



  

۲٥۸ 

، سرما» به سکون راء: «صرد: گرما. و حر: رسیدن. و اعتراءحدیقةٌ فی الجنّة. و  :الفردوس: یافنت. ومصادفَة
 زود سرما یافنت.» به فتح«،و و فارسی معرب است

، پس به حقیقت یافتند خريی را و به حقیقت نیکبخت فرماید: هر که کشید شما از ما برانکه بود این از عجب می
رسد ایشان را به آن بهشتها گرما و نه زود سرما یافنت.  ، نمیوس که پاکندراست بهشتها از فردشدند. مریشان 

 »شارح«بسیار جای راستی که پیش ازین حاضر شدند. ! پس ، هرگاه که یاد کرده شونددهاد خدا بر ایشاندرود 
 هر کس که زفیض حق سعادت یابد
 خواهد که کند براه حق جانبازی

 

 

 وز عني عمل نور عبادت یابد
 بهر شهود او شهادت یابدوز 

 

 
ال ولسرا لفَوو مواقَوبتَساحو ه 

 ل لَیثاً دونَه حرِداًو مصعب ظَ
ملَهخدالْکُفّارِ ا نوا کَقَتْلٰى مسلَی 

 

 

 شُم الْعرانني منْهم حمزةُ اْسدُ
 حتّٰى تَزمل منْه ثَعلَب جسدُ

 دُ نارصا الروابِهبلٰى اع یمحالْج 
 

پسر عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن »: به ضم میم« مصعببن بینی. و »: به کسر عني« عرنني
: طرف الرمح الدّاخل فی السنان. الثَّعلَب: خویش را در جامه پیچیدن. وتَزمل: خشم گرفنت. و حردقُصی. و 

به معنی » قتیل«جمع  قَتْلٰى. جسدٌ، فهو جاسدٌ و ، إذا لصق به»من الرابع«: مصدر جسدَ به الدَّم یجسدُ جسدالو
 : جمع او.رصد ، و: پاسبانراصد : درآوردن. وادخال مقتول. و

، آن ایشان حمزه است، بلندبینیها که بعضی از فرماید: قومی که وفا کردند مر رسول خدا را و مزد چشم داشتند می
، تا جامه بر خویش پیچید از او طرف نیزه که ، خشم گرينده، و مصعب بن عمیر که گشت شريی نزد رسولشري

ها از کافران که درآورد خدا ایشان را در آتش دوزخ که بر درهای  ایشان چون کشتهچسبیده بود خون به او. نیستند 
 »شارح«آن پاسبانان باشند. 

 اند ره مهر و وفا داشتهجمعی که 
 دورند ز قومی که بتزویر و نفاق

 

 

 اند آئني ریاضت و صفا داشته
 اند با اهل خدا جور و جفا داشته

 

 حکایت
ه دست راست او را بینداخت و او را علم ب دست مصعب بود و ابن قمئه در احده علَم مهاجرین در بدر واحد ب

وما محمدٌ «گفت:  بازو و سینه نگاه داشت و میه و او علَم ب، پس دست چپ او  را بینداخت دست چپ گرفت
لسالر هلن قَبم لَتقَدْ خ ولسر الو هنوز این آیت نازل نشده بود. پس به ضرب نیزه بیفتاد و شهید شد و  ١»ا

بایستاد و این بخواند: ، بر سر مصعب ملسو هيلع هللا ىلصدست او بود تا مدینه. و پیغمرب ه ابوالروم بن عمري علم برداشت و ب
»رنتَظن يم منْهمو هبى نَحن قَضم منْهفَم هلَيع هدُوا الاها عدَقُوا مص الرِج نينموالْم نو عمر او  ٢»م

 چهل سال بود.

 .١۴۴آل عمران:  - ١
 .٢٣األحزاب  - ٢

                                                 



  

۲٥۹ 

 تمهید معذرت در قتل خویشان

 و تشیید مصلحت در زجر ایشان
ا ةداودَتْنا بِالْعشٌ بیقُر الو 

فْواهیبِاتَلْتَق بِالْبِیض الْبِیضو هِم 
 وخطِّیةٌ قَدْ ثُقِّفَت ثُقِّفَت  سمهرِیةٌ

 

 

 وجاءت لتُطّفی نُور رب محمدِ
 بِایدِیهِم من کُل عضبٍ مهنَّدِ
 اسنَّتُها قَدْ حودِثَت بِمحدِّدِ 

 

دَتیا از ب :»دوماء«، چنانچه در بیان لغت اهل مدینهه ب» بدأ«یا از » بالس فی خلق هگذشت. و  »تبدَّ ال
، هاء را برای ثقل اجتماع دو است» فم«، و او اصل : دهانفَوه: فرو کشنت آتش. و اطفاء : دشمنی. وعداوة
، و گاهی گویند: هذا فوه و اختندبینداختند و او را به میم که قریب اوست در مخرج شفه بدل س »فوهه «هاء در 

: راست کردن قیفتَثْ : شمشري بران وعضب: جمع ید: و ایدِی ، و افُواه: جمع او. ورأیت فاه و نظرت إلٰى فیه
 ، اسم رجل کانسمهرٍ إلٰى، و یقال هی منسوبةٌ القناةُ الصلبةُ»: به فتح السني و سکون المیم« السمهرِیةنیزه. و

، و این اشارت است به لتُطْفی متعلق به بِافْواههِم: تیز کردن. و تَحدِید: زدودن. و محادثَةیقوم الرماح. و 
»هِماهفْوبِا هال وا نُوروطْفيرِيدُونَ ل١»ي 

وکشند روشنائی و آمدند که فر ؛، ما را به دشمنی در نخست، یا آغاز کردندفرماید: قبیلۀ قریش پیدا شدند می
به دستهای ایشان بود از هر جنس شمشري  ؛رسید ، و شمشريها به شمشريها میپروردگار محمد را به دهانهای خود

ها جال  ، سخت که سرهای آن نیزههای منسوب به موضع خطّ که به حقیقت راست کرده شده ، و نیزهبران هندی
 »شارح«داده شده به تیز کننده. 

 دخواه منندهستند جماعتی که ب
 خواهند که آئینه من تريه کنند

 

 

 خرسنگ صفت فتاده در راه منند
گاه منند  وز جهل حجاب جان آ

 

 
 فَقُلْنا لَهم ال تَبعثُوا الْحرب واسلَموا
 نَّها نا بِالَّذِی قالفَقالُوا کَفَر 
ةبقُر لفْضا هالو مفَقَتْلُه 

 

 

 الْمبارکِ احمدِدِین  ا الٰىوفیىو
 یوعدُنا بِالْحشْرِ والْحکْم فی غَدِ 
 الٰى ربنَا الْبر الْعظیم الْممجدِ

 

: بازگشنت فَیءو ». از رابع«خالص شدن »: به فتح سني و الم«سلَم و ». از ثالث«: از جای برانگیخنت بعث
و  تَوعید: خجسته. و مبارکو  ؛: برکت کردنمبارکَةَ و ؛ی فی الشّیء: ثبوت الخريِ اإللهالبرکَةو». از ثانی«

قتْلَة : برانگیخنت. و حشْر: یا به صیغۀ مضارع از توعید یا به صیغۀ ماضی از توعد. و یوعد و ؛: بیم دادنتَوعد
کل مولودٍ یولَدُ «مبنی بر حدیث  وافیىنیکوکار. و »: به فتح« بر : نزدیکی. وقُربةکشنت. و »: به کسر قاف«

سانه، فأبواه یهعلی الفطرةرانه و یمجدانه و ینص گفتند: . و بیت ثانی ناظر به آنچه کفار می»و 
 أنرتک لذّةَ الصهباء نقداً
حشر ثم موت حیاةٌ ثم 

 

 

 بما وعدوه من لنب و خمرِ
 حدیث خرافة یا أم عمرِو

 

نگیزید کارزار را و خالص شوید و بازگردید به دین خجسته احمد. پس  پس گفتیم مریشان را که برمیفرماید:  می
دهد ما را به برانگیخنت از گور و به حکم در  ، به درستی که او بیم میگفتند کافر شدیم ما به آنچه گفت احمد

 .٨الصف:  - ١
                                                 



  

، نیکوکار بزرگ بزرگ داشته. اکشنت ایشان به حق خدا افضل نزدیکی است به پروردگار مفردای قیامت. پس 
 »شارح«

 با دشمن خویش صد تنزل کردم
 آخر که دلم به قتل او یافت قرار

 

 

 وز جور و جفای او تحمل کردم
 شمشري کشیدم و توکل کردم

 

 

 حکایت شکست یافنت قریش در غزای خندق

 و مغلوب شدن باطل و غالب گشنت حق
 ةً و کانُوا علَی اّسالم الْباً ثَالثَ

 وفَر ابو عمرٍو هبیرةُ لَم یعدْ
 نَهیتُم سیوف الْهِنْدِ انْ یقفُوا لَنا

 

 

 فَقَدْ خر من تلْک الثَّالثَة واحدُ 
 ولٰکن اخو الْحربِ الْمجرب عائدُ
 غَداةَ الْتَقَینا والرماح مصائدُ 

 

، چنانچه از حکایت خدعۀ نعیم بن مسعود اشجعی غَطَفانی در ریظه و غَطَفان و قریشضمري کانُوا راجع به بنی قُ
به فتح « الْب، وهم الجیشَ: جمعتُه الَبتو ». فَیوم علَینا و یوم لَنا«از قبیل  علٰىحرف الم مفهوم خواهد شد. 

گذشت  ، چه در حرف باء موحده. و مراد از واحد قریش: افتادنخرور: إذا کانوا مجتمعني. و »الهمزة أو کسرها
وفل بن عبداله مخزومی مدند و عمرو بن عبدالود و نآکه هفت کس از بهادران ودلريان قریش به خندق مدینه در

کشته گشتند و منبه بن عثمان بن عبید از تري جراحت یافت و در مکه به آن بمرد و هبريه با رفقای خود 
هانی بنت  ، و حافظ اسمعیل گوید: او شوهر اموهب مخزومی پسر ابی»: به صیغۀ تصغري« هبیرةد. و بگریختن

: مصائد، و دام»: به کسر میم« مصیدَة ، و مضاف بجمله. و: بامدادغَداة: بازداشنت. و نَهیابوطالب بود. و 
 جمع او.

گریخت ابوعمرو هبريه پسر قیقت افتاد از ان سه یکی. و ، پس به حفرماید: بودند ایشان بر اسالم سه گروه می
، ولیکن صاحب کارزار آزموده بازگردنده است. بازداشت ایشان را شمشريهای هند که ، بازنگشتوهب ابی

 »شارح« ها دامها بود. ، بامداد که رسیدیم به هم و نیزهبایستند برای ما
 انگیزی ای خصم که گَرد حرب می

 قهرم شعلهآن دم که زند آتش 
 

 

 ریزی شک نیست که خون خویشنت می
 گر شري نری ز پیش من بگریزی

 

 

 خطاب به سید بن سلمۀ مخزومی

 که موسوم بود بداغ کفر و محرومی
بِقَدْرِه ماءالس کمنَّ الَّذِی سا 
 بعث الَذِی ال مثْلُه فی ما مضٰى

 

 

 حتّٰى عال فی عرشه فَتَوحدا
 عٰى بِرافَته النَّبِی محمدایدْ

 

: عرش، و تحقیق قدر در فاتحه اولٰى گذشت. و به معنی قَدَره اله و قَدْر  و». از اول«: بلند گردانیدن سمک
 : مهربانی.رافَة: یگانه شدن. و تَوحدتخت. و 
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، پس یگانه ، تا بلند شد در عرش خودتقدیر خودفرماید: به درستی که آن کس که بلند گردانید آسمان را به  می
 شود به مهربانی او پیغمرب محمد. ، خوانده می، برانگیخت آن کس را که نیست مانند او در زمانی که گذشتشد

 »شارح«
 ایزد که اساس گنبد چرخ فکند
 تا هست جهان شرع نبی خواهد بود

 

 

 ایوان سرای دین ازو گشت بلند
 چ گزندرسد باو هی وز دهر نمی

 

 
بحاسمو تیم نَّکبِا لَمفَاع 
 لجاه نَّکا المسْلَی اا قْبِلا 
 والّت والْهجراتِ فَاهجر انَّنی

 

 

 فَالٰى متٰى تَبغی الضاللَةَ والردٰى
 وتَجنَّبِ الْعزٰى و ربک فَاعبدا

 س موی ذابع کلَیشٰى عخداامر 
 

، و ضحاک گوید بتی بود که : مونث اعزعزٰى: گمراه شدن. و ضاللَة: با کسی شمار کردن. حسابو  محاسبة
، و مجاهد گوید درختی بود که پرستیدند و در نخله بود و بنی شیبان سدَنۀ آن بودند قریش و بنی کنانه آن را می

، خالد بن ولید را با ، در سنۀ عشر هجری فتح مکه فرمودملسو هيلع هللا ىلصرسالت  پرستیدند و چون حضرت میغَطَفان آن را 
چه «، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص، پیغمرب سی سوار در بیست و پنجم رمضان بفرستاد و آن را خراب کرد و چون بازگشت

، زنی سیاه ژولیده موی چون بازگشت، بازگرد. و ای فرمود که هنوز خراب نکرده» هیچ ندیدم.«گفت:  »دیدی؟
، و خالد او را بدو پاره کرد. و هم در این سال عمرو بن عاص داد که پنهان شو کی از سدَنۀ او آواز میرا دید و ی

و سعد بن زید اشهلی را بفرستاد عاص تا منات که در مشلّل بت  را بفرستاد تا سواع که بت هذَیل بود بشکست
حذفوا منه الهاء و أدخلوا التّاء فیه و أنّثوه تنبیهاً  ».الّه«. وأصل الّت اَوس و خزرج و غَسان بود بشکست

علٰى قصوره عن اله تعالٰى وجعلوه مختصاً بما یتقرب به إىل اله تعالٰى فی زعمهم. و موالنا نظام الدین 
وث لمذْحج ل و یغ، مثل ود بدُومة الجندل لکلب و سواع لبنی هذَیلقبائل العرب أوثانٌ معروفةٌ«نیشابوری گوید: 

و یعوق لهمدان و نَسر بأرض حمیر لذی الکَالع و الّت بالطّائف لثقیف و منات به یثرب للخزرج و العزٰى 
 »و بضمها«، الهذیان» به فتح الهاء: «الهجرو»لکنانة بنواحی مکة و إساف و نائلة علّی الصفاء والمروة.

 همیشه بودن. :سرمدَةالکالم القبیح. و 
جوئی گمراهی و هالک را؟ رو کن با  ، پس تا کی میای و حساب کرده شده فرماید: پس بدان که تو مرده می

از الت و هذیانات پس ، و به پرهیز از عزٰى و پروردگار خود را پس بست. و درستی که تو جاهلی ،بهسالم
 »شارح«شه باشد. ترسم بر تو عقوبت روزی که همی به درستی که من می،برب

 پرستی ای دل تا چند هوای بت
 ابروی حبیب گر کنی قبلۀ خویش

 

 

 بگذر ز خیال عجب و هستی ای دل
 از دیدن نقش غري رستی ای دل

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصقرابت اشرف اوالد آدمه مفاخرت ب
 انا اخو الْمصطَفٰى الشَک فی نَسبِی

دِّی ودٌ  جتَّحم هال ولسدُّ رج 
 

 

علَدِیمما وه طاهبسو یتبر ه 
 وفاطم زَوجتی ال قَول ذِی فَنَدِ 

 

 فاطمة: یکی شدن. و ترخیم اتِّحادعبدالمطلب. و جدّ ، و از : حسن و حسنيسبطَین، و مراد از : نبريهسبط
 محذوف.» اقُول«مفعول مطلق  قَولبرای ضرورت شعر. و 
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۲٦۲ 

، ایشان فرزندان ام و دو نبريه او ، با او پرورده شده، هیچ شک نیست در نسب منام صطفٰىفرماید: من برادر م می
 گویم گفنت خداوند دروغ. ، نمی، و فاطمه جفت من استپدر من و پدر پدر پیغمرب خدا یکی استمنند. پدر 

 »شارح«
 ای آنکه نبی ترا برادر خوانده
 مانند خلیل رفته در آتش تیز

 

 

 ویش برابر خواندهبا جان و دل خ
 گر نام ترا کسی بر آذر خوانده

 

 حکایت
، غنی و پیغمرب علی را تعهد فرمود و ، برادرشدر میان قریش قحطی پیدا شد و ابوطالب درویش بود و عباس

الفیل متولد شد  ، در عامملسو هيلع هللا ىلصعباس جعفر را و عقیل به ابوطالب بازگذاشتند. و این جزای آن بود که چون پیغمرب 
ل ج، عبدالمطلب را اکرد و چون هشت ساله شد عبدالمطلب تعهد او می،قبل از والدت او وفات یافتو پدرش 

، عبدالمطلب را اجل رسید و وصیت تعهد او به ابوطالب کرد و چون هشت ساله شد رسید و وصیت تعهد او می
 بزرگ ساخت.ملسو هيلع هللا ىلص کرد و او پیغمرب را 

 
ی ظُلَمف النّاس یعمجو دَّقْتُهص 

 الْحمدُ له فَرداً ال شَرِیک لَه فَ
 

 

نالنَّکَدِ مشْراکِ وّاو اللَةالض 
 الْبر بِالْعبدِ والْباقی بِال امدِ

 

و در بعضی نسخ بجای امد  ؛: پایانامد: انباز آوردن با خدا. و إَشْراکجمع ظُلْمة. و »: به ضم ظاء« ظُلَم
 ».احد«

خريی. پس  مردم در تاریکیها بودند از گمراهی و انباز آوردن و بی گوی داشتم او را و همۀ : راستفرماید می
 »شارح«پایانی.  ، نیکوکار ببنده و پاینده بیای که هیچ انباز نیست مرو را ، یگانهسپاس مر خدا را

 ای برده ز همسران بهر وجه سبق
 از شوق جمال جان فزایت در شام

 

 

 ده گل تازه عرقوز شرم رخت کر
 پرخون شده است کاسۀ چشم شفق

 

 حکایت
اند که در وقت اسالم چند  ابن اثري گوید: مرتضٰى نزد اکثر اول مردان است که به اسالم درآمدند. و اختالف کرده

نَ والسابِقُو«ثعلبی در تفسري اند. و  ، هفت و هشت و ده و سیزده و چهارده و پانزده و شانزده گفتهساله بود
، علی بن ملسو هيلع هللا ىلصقد اتّفقت العلماء علٰى أنّ أول من آمن بعدَ خدیجه من الذکورِ به رسول اله «گفته:  ١»االولُونَ

أبی طالبٍ و هو قول ابن عباس و جابر بن عبداله األنصاری و زید بن أرقم و محمد بن المنکدر و ربیعة و أبی 
بعث رسول اله «و از اَنَس روایت کند:  »من صلّٰى علی. ل أو«د: و ترمذی از ابن عباس روایت کن» د.روالجا
 »، یوم اإلثنني و صلّٰى علی یوم الثَّالثاء.ملسو هيلع هللا ىلص

کنْدی روایت کند که من به تجارت به مکه رفتم و در بازار منٰى با عباس معامله  و امام احمد بن حنبل از عفیف
د و احتیاط آفتاب کرد و به نماز مشغول شد و از عقب او زنی و پسری داشتم. دیدم که مردی از خیمه بريون آم

این محمد «گفت: » این کیست؟«که نزدیک به بلوغ بود بريون آمدند و اقتدا به او کردند. من با عباس گفتم: 
منه استپسر عبدال ار چه ک«گفتم: » ، و این زن خدیجه است و این پسر علی پسر ابوطالب است.، برادرزاده

و بیت اول » کند و تابع او نیست غري زن او و پسر عم او. گزارد و دعوی پیغمربی می نماز می«گفت: » کند؟ می
 موافق این روایات است. 

 .١٠٠التوبة:  - ١
                                                 



  

۲٦۳ 

خواند و پیغمرب  و امام علی بن احمد واحدی از جابر بن عبداله انصاری روایت کند که مرتضٰى این ابیات می
 »، یا علی.صدقت« ، پس تبسم فرمود و گفت:شنید می

، و گویند یهودیئی دعوی شرعی با مرتضٰى داشت و او را در کوفه نزد شُریح قاضی برد و چون به مجلس فرمود
 و این ابیات بخواند. »، پهلوی او بنشستمی.اگر خصم من مسلمان بودی«پهلوی شُریح بنشست و گفت: 

 

 فرمودهشکایت از باغیان در وقتی که در نزدیک بصره نزول 

 و متوجه حرب طلحه و زبري و عایشه بوده
مبِدارِ قَو لَلْتنَّی قَدْ حا و 
 هم انْ یظْفَروا بِی یقْتُلُونی

 

 

ودس کْبادْاو داءعْا مه 
دلوخ ملَه سنْ قَتَلُوا فَلَیا و 

 

 ن العداوة.: جمع او. و سواد الکبدِ کنایةٌ عسودو ،: سیاهاسود
فرماید: به درستی که من به حقیقت فرو آمدم به سرای قومی که ایشان دشمنان منند و جگرها سیاه است.  می

  »شارح« ، پس نیست مر ایشان را جاودانه بودن.و اگر بکشند مرا ؛کشند مرا ، میشوند بر من ایشان اگر فريوز می
 دشمن که کشد ز هر طرف تیغ چو بید

 و برآید اماگريم که مراد ا
 

 

 وز جانب او کرده دلم قطع امید
 او نیز درین سرا نماند جاوید

 

 

 خطاب به پسر خود، محمد بن حنفیه

 در حرب جمل که مشتمل است بر اسرار خفیه
 نطْعدِ» بها«امتُح بِیکا نطَع 

 

 

 ال خیر فی حربٍ اذا لَم تُوقَدِ
 

 الْمسدَّدِ بِالْمشْرفی والْقَنَا 
»: به فتح المیم« المشْرفیو .١»كُلَّما اوقَدُواْ نَارا لِّلْحربِ اطْفَاها اله«، قال اله تعالٰى: : آتش افروخنتایقاد

 السیف المنسوب إلٰى مشارف و هی قُری من الشّام.
، چون افروخته نشود به یچ خري در کارزاری، نیست هفرماید: نیزه بزن مثل نیزه زدن پدر خود تا ستوده شوی می

 »شارح« شمشري مشرفی و نیزه راست گردانیده.
 ای گشته مهیا ز رخت کام پدر
 در معرکه با خصم درآویز چو شري

 

 

 وز باده مهر کرده پر جام پدر
 تا زنده کنی بقتل او نام پدر

 

 حکایت
کرد و  تضٰى محمد حنفیه را در روز جمل تقدیم میگوید: مر ، در قوت القلوب می، قدس سرهشیخ ابوطالب مکی

فتنة أبوک ! أتکون ال ام لک«و مرتضٰى فرمود:  »الفتنةُ المظلمةُ العمیاء. هذه واله «رفت و گفت:  او بازپس می
 »قائدُها و سائقُها؟

 .۶۴المائده: - ١
                                                 



  

۲٦٤ 

 

 تعریض به عبدالّحمن بن مجلم مرادی

 و اشعار به تسلیم و نامرادی
و یاتَهرِیدُ حی ارِیدُ قَتْلی 

 

 

 عذِیرک من خلیلک من مرادِ
 

، إن معناه هلُم من یعذِرک منه«کرده و گفته:  زمخشری در اساس این بیت را نسبت به عمرو بن معدِ یکَرِب
حده از شیخ رضی و مثل این در حرف باء مو» ، کنت معذوراً.، فإن أوقعت به، یعنی أنّه أهل لإلیقاع بهأوقعت به

: أبو قبیلة من الیمن و هو مراد بن زید بن کهالن مرادو  ؛عبدالرحمن بن ملجم مرادی خلیلمنقول شد. و مراد 
 ».حباءه« حیاتَه، هو فُعال. و در بعضی نسخ بجای ، تمرد فسمی مراداًبن سبأ

قبیلۀ ، بیار عذرخواه خود از ایذای دوست خود از خواهد او کشنت مرا خواهم من زندگی او را و می فرماید: می می
 »شارح«مراد. 

 با اهل صفا تريه نباید بودن
 من خري تو خواهم و تو بدخواه منی

 

 

 با مردم نیک بد نشاید بودن
 حال تو درین قصه چه خواهد بودن

 

 حکایت
ن بن ملجم پیش از قدوم ، متوجه به کوفه شد و عبدالرحم، از قتل خوارج نهروان فارغ گشتهيلعچون مرتضٰى 

شریف او خرب فتح به کوفه برد و مالقی قطام بنت اصبغ تمیمی شد و او بسیار صاحب جمال بود و عبدالرحمن 
چه  ؛طالب را قتل کنی آن زمان زن تو شوم که علی بن ابی«، او گفت: عاشق او شد و خواست که او را نکاح کند

 »، اما او را به شمشري بزنم.توانم کرد قتل او نمی تعهد«عبدالرحمن گفت:  »او پدر مرا کشته.
، أبا محمدٍ«و مرتضٰى در رمضان به کوفه آمد و به مسجد رفت و خطبه بخواند و رو به امام حسن کرد و فرمود: 

أبا «پس رو به امام حسني کرد و فرمود: » ، یا أمريالمؤمنني.ثالثة عشر«گفت: » کم مضٰى من شهرِنا هذا؟
پس مرتضٰى اشارت به ریش سفید خود کرد و فرمود: » سبعة عشر.«گفت: » کم بقی من شهرنا هذا؟ ،عبدِاله

بخواند و در دل عبدالرحمن اضطرابی پیدا شد و  پس این بیت.»١»اذِ انبعث اشْقَاها«واله لیخضبنّها بدمها «
مرتضٰى » مینی و شماىل بني یدیک فاقعهما.، هذه ی، یا أمري المؤمننيأعیذک باله«نزدیک مرتضٰى آمد و گفت: 

، أنّ قاتلی رجل ملسو هيلع هللا ىلصکیف ذاک و ال ذنب لک عندی؟ إنی لم أردک بذلک المثل ولکن خربنی النبی «فرمود: 
» األیام: یا شقیق عاقر ناقة ثمود؟، فقالت لک یوما! من هل کانت لک حاضنة یهودیة«پس فرمود: » من مراد.

 پس مرتضٰى خاموش شد و به خانه رفت.» أمري المؤمنني.، یا قد کان ذلک«گفت: 
و به مسجد فرمود » قلبی یشهد أنّی مقتول فی هذا الشهر.«و در صبح بیست و سوم رمضان با امام حسن گفت: 

و به نماز مشغول شد و عبدالرحمن شمشري بر سر مبارک آن حضرت زد و بر آنجا آمد که عمروبن عبدالود در روز 
، أبئس أخا مراد«ري زده بود و مرتضٰى بیفتاد و عبدالرحمن را بگرفتند و نزد مرتضٰى آوردند. فرمود: خندق شمش

أن فعلت ما فعلت و ایتمت حملَک علٰى ! فما ویحک«فرمود: » ، یا أمريالمؤمنني.ال«گفت: » األمري کنت لک؟
. و او ٢»وكَانَ امر اله قَدَرا مقْدُورا«مود: و عبدالرحمن هیچ جواب نگفت. و مرتضٰى فر »أوالدی من بعدی؟

 .١٢الشمس:  - ١
 .٣٨األحزاب:  - ٢

                                                 



  

۲٦٥ 

و » أأرسلتم إلٰى أسريِکم ذاک طعاماً؟«گفت:  کرد و با مردم خود می را به زندان فرستاد و تفقّد احوال او می
و در روز بیست و هفتم رمضان بجوار رحمت حق تعالٰى  »وجهوا إلیه طعاماً.«، فرمودی: چون گفتندی نه

 وست.پی
 و ال عار لألشرافِ أن ظَفرت بهم
 فحربةُ وحشی سقَت حمزةَ الردٰى

 

 

 و أعجم فصیح ناألعادِی م کالب 
 ملجم ابن سامح نم علی تْفو ح 

 

 و تفصیل این قصه به وجهی دگر در فاتحۀ سابعه گذشت.
 نکته
، قصاص قاتل جایز است یا نه ابو حنیفه و مالک بر خالف است میان فقها که چون مقتول را اوالد صغار باشد

، و حجت اولني آن است که امام حسن ابن ملجم را به قصاص حضرت مرتضٰى قتل انیثاولند و شافعی بر 
ید این مذهب است آنچه ؤچه قتل حدّ قاتل امام است و م ؛، بلکه حدّ بودنبود ، و شافعیه گویند آن قصاصفرمود

» ، کما قتلنی.، فاقتلوه، فإذا أنا متاحبسوه«و روایت کنند که مرتضٰى در شأن ابن ملجم فرمود: ابن اعثم و غري ا
 ١»َ تَاخذْكُم بِهِما رافَةٌ في دِين اله« ، لیکن اجرای حدّ بر وفقچه کرم و احسان ذاتی منافی انتقام است

 واجب است.
 

 ملجم به عبارت ابلغ توبیخ ابن

 وعده قطام بنت اصبغ و اشارت به
 اال ایها الْمغْرور بِالْقَول والْوعدِ 

 

 

 ومن حال عن رشْدِ الْمسالکِ والْقَصدِ 
 

 : بني اإلسرافِ والتَّقتري.القَصد: راه ومسلَک: از حال گشنت. و حول
 »شارح« راههای راست و از اعتدال. ، و آن کس که گشت از یافنتفرماید: ای فریفتۀ به گفتار و وعده می

 ای از ره شرع و رسم حکمت شده دور
 امروز چنان باش که در صبح نشور

 

 

 تا چند به جهل خویش باشی مغرور
 جبار جهان ترا بدارد معذور

 

 
 

 رجز که در راه مسجد به نظم آن کوشیده

 صبحی که از جام سعادت شهد شهادت نوشیده
والْم بِیللُّوا سدِ خجاهالْم نم 

 

 

 فی اله یعبدُ غَیر الْواحدِ
 

 و یوقظُ النّاس الَی الْمساجِدِ
 : بیدار کردن.ایقاظ : با کسی حرب کردن. وجِهاد و مجاهدَة: راه وادادن. و تَخلیة

 .٢النور:  - ١
                                                 



  

کند مردم را به  دار میو بی ؛پرستد غري یکتا را ، نمیفرماید: باز دهید راه مؤمن حرب کننده در راه خدا می
 »شارح«مسجدها. 

 اند قومی که سعادت غزا یافته
 اند در راه خدا هر سعی که کرده

 

 

 اند از صورت فعل خود سزا یافته
 اند از حضرت حق اجر و جزا یافته

 

 

۲٦٦ 



  

 
 
 

 حرف الذّال
 
 

 ارشاد به تحمل اندوه

 و صرب بر مکروه
 اغْض عیناً علَی الْقَذٰى

 دَّهر ساعةٌ انَّما ال
 

 

 و تَصبر علَی اْذٰى
 یقْطَع الدَّهر کُل ذا

 

 
 : شکیبائی نمودن.تَصبر: جمع او. و قَذٰى، و که در چشم افتد  : خاشاکقَذاة: چشم فرو گرفنت. و اغْضاء

برد  ، می، مگر ساعتینیست روزگار ؛فرماید: فرو گري چشم را بر خاشاکها که در او افتند و صرب کن بر رنج می
 »شارح«روزگار همۀ این. 

 
 ارباب صفا رسم تحمل دارند
 چون سهم حوادث فکند قوس فلک

 

 

 با دشمن و با دوست تنزل دارند
 در کف س صرب و توکّل دارند

 

 

۲٦۷ 



  

 

 حرف الراء
 

 ابتهال و مناجات

 به قاضی حاجات
جِريالْم نْکی مل سلَی نیا ما 

نَا الْعذَنْبِا بِکُل رقدُ الْمب 
 فَانْ عذَّبتَنی فَالذَّنْب منِّی

 

 

 ذابِکع نم فْوِکبِع تَجِريسا 
یالس نْتا ودُ الْغَفُورمدُ الص 

 دِیرج بِه نْتفَا نْ تَغْفَرا و 
 

ةجاافْو: زنهار دادن و رة: درگذشنت جرم از کسی. و عجارتسزنهار خواسنت. و :ا رقبه. و ا أعرتف :د بالحقیس :
 : سزاوار.جدِیر، مثال نگویند: سدُ الفَرس. و ، و به این معنی مستعمل نیست مگر به نسبت با عبدخداوند

 بنده اقرارخواهم. من  ، به عفو تو از تو عقوبت تو زنهار میفرماید: ای آن کس که نیست مرا از تو زنهار می
و  ؛، پس گناه از من استاگر عقوبت کنی مراای. پس  ، و تو خداوند پناه نیازمندان آمرزندهام بهر گناهی کننده

 »شارح«پس تو به آن سزاواری. ، اگر آمرزی
 ای فضل تو در انفس و آفاق حکم
 گر قهر کنی سزای آنیم همه

 

 

 ما غرق گناهیم ز سر تا بقدم
 ور عفو کنی غایت لطف است و کرم

 

 

 بیان جامعیت حقیقت انسانی

 و احتوای او بر فضایل جسمانی و نفسانی
رما تَشْع و یکف کواود 
 ريغص مجِر نَّکا بستَحو 

 

 

و نْکم کداو و  رصما تُب 
 رکْبْا ی الْعالَمانْطَو یکفو 

 

ات ساری است و محجوبان ازان غافلند. و ع ذرالحقائق که مقصود همه است و در جمی حقیقة دواء مراد از
و صغَر : تن. و جِرمتعین موهوم که مانع وصول بوجود حقیقی است. و  داء. و مراد از »از اول«: دانسنت شعر

: بزرگ شدن. و انسان عالم اصغر است و کَبارة و کبر : در نوردیده شدن. وانْطواء: خرد شدن. و صغارة
 ، و اول خالصه و منتخب ثانی و جامع جمیع معانی است.عالَم اکربا مجموع اشی

 من کل شیء لبه و لطیفُه
 

 

 مستودع فی هذه المجموعة
 

، و در تو در بینی. و پنداری که تو تنی کوچکی و نمی ، و درد تو از تُستدانی فرماید: دوای تو در تُست و نمی می
 »شارح« نور دیده است عالم بزرگرت.

 خواهی که شود قطره بدریا واصل
 ایست دریای محیط از بحر تو قطره

 

 

 بگذر ز تعینی که داری ای دل
 زنهار که از خویش نگردی غافل

 

 فتح

۲٦۸ 



  

۲٦۹ 

، یعنی ، مظهر اسم الهصوفیه گویند اسم اله مقدم است بر باقی اسما و ظاهرست در همه و مشتمل است بر همه
 »شارح« سایر اسما و ظاهرست در همه و مشتمل است بر همه. ، مقدم است بر مظاهرحقیقت انسانیه

 آن روز که آسمان بگار نبود
 ما مست و خراب چشم ساقی بودیم

 

 

 مطلق اثری از خم و خمخانه نبود
 وین طرفه که یک ساغر و پیمانه نبود

 

 »شارح«
 آن روز که آسمان بگار نبود
 ما مست و خراب چشم ساقی بودیم

 

 

 نقش اغیار نبود بر لوح وجود
 عشق را خریدار نبود جز ما می

 

 »شارح«
 روزی که شراب ما به پیمانه نبود
 ما عني شراب و جام و ساقی بودیم

 

 

 در کوی شرابخانه بیگانه نبود
 وانروز کسی عاقل و فرزانه نبود

 

 کل عني اشیاست و به اعتبارِ اشتمال رحشا«و اشیا اجزای او.  است و به اعتبارِ ظهور« 
 آن می که درین قرابه پیدا شده است
 از هستی ما که هست مجموعۀ کل

 

 

 گنجی است که خرابه پیدا شده است
 بر سقف جهان کتابه پیدا شده است

 

أنا نقطةُ باء بسم اله و أنا «بنابراین قیصری در شرح فصوص گوید: حضرت مرتضٰى در اثنای خطبه فرمود: 
کرسی و أنا السموات السبع و لو أنا القلم أنا اللَّوح المحفوظُ و أنا العرشُ و إنا ا جنب اله الذی فرطتم فیه

امانت که آسمان و زمني و جبال ، عذر آن خواست. و و چون صحو طاری شد و بعالم بشریت بازگشت» األرض.
 »حافظ«حمل آن نکردند و انسان حامل آن شد مظهریت اسم اله و جامعیت جمیع اسما است. 

 آسمان بار امانت نتوانست کشید
 

 

 ام من دیوانه زدندنقرعۀ کار ب
 

»دَيبِي لَقْتا« و ١»خاء كُلَّهمساال مآد لَّمشارح«اشارت به این جامعیت باشد.  ٢»ع« 
 گرست عالم که درو نور خدا جلوه

 انسان که ازو منتخبی مختصرست
 

 

 لوحیست که مجموعۀ هرخري و شرست
 ورست هرچه کسی گمان برد بهره از

 

 »حافظ«سان مرتبط است و به برکت وجود او منضبط. نو جمیع اجزای عالم به حقیقت ا
 زین آتش نهفته که در سینۀ من است

 

 

 ایست که در آسمان گرفت خورشید شعله
 

 »حافظ» «آدم دایرند. افالک به انفاس بنی«شیخ ابوطالب مکی در قوت القلوب گوید: 
 کار خود چه لعبتی ای شهسوار شريینتو 

 

 

 که تو سنی چو فلک رام تازیانۀ تُست
 

، الحمدُ له الذی جعل اإلنسانَ الکامل معلِّم الملَکِ وأدار«الحق فرماید:  دین در خطبۀ نسخةلو شیخ محیی ا
 حافظ: »اً بأنفاسه الفلک.ه، تشریفاً و تنویسبحانَه و تعالٰى

 مر را چه اختیارسري سپهر و دور ق
 

 

 در گردشند بر حسب اختیار دوست
 

اشارت است باَعمده غري مرئیه که کمل افراد انسانند و این  ٣»رفَع السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها«و کریمۀ 
 ٤».عودونَكَما بدَاكُم تَ«حقیقت جامعه میوه درخت وجود است و مشتمل بر تخمی که مبدأ درخت است: 

١ -  :٧۵ص. 
 .٣١البقرة:  - ٢
 .٢الرعد:  - ٣
 .٢٩اعراف:  - ٤

                                                 



  

و » إنّ اله آدم علٰى صورته. قلب المؤمن عرشُ اله. ال یسعنی أرضی و ال سمائی و یسعنی قلب عبدی المؤمن.«
به عرف اهل معما باء است و باء به اصطالح صوفیه حقیقت محمدیه » قلب العبد«ای است که  اینجا لطیفه

، و کان الشیخ أبو هر الوجود و بالنُّقطة تمیز العابدُ عن المعبودبالباء ظ«است. و در باب خامس فتوحات است: 
نقطه و باء در رسالۀ منفرد مرقوم کلک جواهر  و تحقیق» یت الباء علیه مکتوباً.أ، إّ رمدْین یقول: ما رأیت شیئاً

 از آنجا باید جست. ؛، شده، علیه سالم الهسلک حضرت صائنیه
 

الْک نْتا الَّذِیو بِنيالْم تاب 
ی خارِجف ةَ لَکفَال حاج 

 

 

 رمضالْم رظّهی هفرحبِا 
 طِّربِما س نْکع ربخی 

 

و نفس الکتاب است و نفس کلیه کتاب مبني  ، چه صوفیه گویند عقل اول امنفس نفس کلیه مبِنيمراد از کتاب 
الکتاب است  و انسان کامل مجموعۀ کتب الهی است و به اعتبار روح ام ،منطبعه در جسم کل کتاب محو و اثبات

، و اول : هویدا کردن و هویدا شدنابانَةو به اعتبار قلب کتاب مبني و به اعتبار نفس کتاب محو و اثبات. و 
س رحمانی ، و مراد اعیان و صور که طاری هیوالی کلیۀ معبر به نفَ: جمع حرفاحرف الصق است به مقام. و

 قال الشیخ محیی الدین:شوند. و  می
 کُنا حروفاً عالیاتٍ لم نُقَل 
 أنا أنت فیه و نحن أنت و أنت هو

 

 

متعلقاتٍ فی ذُرٰى أعلَی القُلَل 
لصن وعم لفی هو هو فس والکل 

 

پنهانند و در مرائی و مجاىل اسما و صفات الهی که در تُتُق عزت  مضمرو مراد از  ؛: در دل داشنتضمارا و
و  ؛»فَفکْرک فیک و ما تَفُکَر«: نوشنت. و در بعضی نسخ بجای مصراع رابع تَسطريو  یابند. اکوان ظهور می

 ».از اول«کردن  اندیشه» به کسر«فکر: 
در خارجی که ود پنهان. پس نیست هیچ حاجت مر ترا ش می فرماید: تو کتاب ُبینی که به حرفهای او آشکارا می

 ».شارح«خرب دهد از تو به آنچه نوشته شده در لوح کتاب مبني. 
 مجموعۀ اسرار الهی مائیم
 هر چیز که مقصود تو باشد ای دل

 

 

 لوح و قلم و حرف و سیاهی مائیم
 از خود بطلب که هرچه خواهی مائیم

 

 فتح
فرمود در وقتی که لشکر معاویه به صفني  ،هيلعکه حضرت مرتضٰى » أنا کالم اله النّاطق«از این وادی است 
 شیخ محیی الدین گوید:ها کردند. و  مصحفها بر سر نیزه

 أنا القرآنٌ والسبع المثانی
فؤادی عندَ مشهودی مقیم 

 

 

 وانیو روح الروح ال روح األ
 یشاهده و عندَکم لسانی

 

 

 تحسني علم هدایت شعار

 و تقبیح جهل غوایت دثار
 له جِماع الشُّکْرِالْعلْم بِا

 

 

 والْجهل بِاله جِماع الْکُفْرِ
 

۲۷۰ 



  

جحود النّعمة و هو ضدُّ الشَّکر. و باء  :الکُفْر، یقال: الخمر جِماع اإلثم. وما جمع عدداً»: بالکسر« الجِماع
 برای قَسم یا الصاق.

دا جمع کننده اجناس حق ناشناسی است. ، و جهل به خفرماید: علم به خدا جمع کننده اصناف شُکر است می
 »شارح«

 هر دل که زعلم و معرفت یافت کمال
 وز جهل یکی که ماند در قید ضالل

 

 

 غافل نشود ز شکر حق در همه حال
 نعمت حق را پامالپیوسته کند 

 

 

 اظهار صفای طبع وقّاد

 و جالی ذهن نقّاد
 اذَا الْمشْکالت تَصدَّین لی

نْ با و الظُّنُون یلخی مف رِقَت 
 مقَنَّعةً بِغُیوبِ اْمورِ 

 

 

 ها بِالنَّظْرضغَوام کَشَفْت 
 رصا الْبیهتَلجال ی یاءمع 
 کَرالْف یححها صلَیع تعضو 

 

 شْکَلو ا .أی التَیس :دَّی األمرضالو ». از ثانی«: برهنه کردن کَشْف : پیش آمدن. وتَصمن الکالم: خالف  غام
 األمر: أی علیه عمی: گمان. و ظَن و». از اول«: درخشیدن برقانو  برق : التّأمل والفحص. والنَّظَر. والواضح

: مقنعه پوشانیدن. نیعقْتَ: نگرسنت به چیزی که بر تو عرض کنند. و اجتالء : مسألۀ پوشیده. وعمیاءو  ؛التَبس
جمع فکْرة: و در بعضی »: به کسر فاء و فتح کاف« فکَر و». از ثالث«: نهادن وضع غاب عنک. و : ماالغَیبو

 یجتَلیهاو بجای ال  ؛والحقیقَة: المسألةُ الثّابتةُ الّتی ال تتغَّري به تغیرِ الدُّهور ؛»حقائقَها« غَوامضهانسخ بجای 
 : پند.عبرةو  ؛»حسام العبر« صحیح الفکَربجای و  ؛»ال یحتَوِیها الفکَر« البصر

اگر بدرخشد در محل پنداشنت ، آشکارا کنم پنهانهای آن را به تأمل. و فرماید: چون مشکلها پیش آید مرا می
 های درست. ، بنهم بران اندیشهپوشانیده به امرهای غایب، ای پوشیده که ننگرد آن را بینائی چشم گمانها مسأله

 »شارح«
 چون شد دل پاک من معارف پیشه
 تا ببرِبیان شدم بمیدان سخن

 

 

 هرگز نکنم ز غري حق اندیشه
 در بحر محیط عقل دارم بیشه

 

 
 معی اصمع کَضبِی الْمرهفاتِ
 لسانٌ کَشقْشقَة اْریحی
وممالْه تَنْطَقَتْهذَا اسا قَلْبو 

 

 

 یابِ السیررِی بِه عن ثافْ
 ی الذَّکَرمانالْی سامکَالْح وا 
ری الدُّرواهها بلَیبٰى عرا 

 

 ، و قال کعب: : جمع اوظُبِني ، وتیزنای شمشري»: به ضم« ظُبة: الرأی العازم. و االصمع
 همتعاور أیمانُهم بینَ

 

 

 کؤوس المنایا بحدِّ الظُّبینا
 

روش و : سريةو ». از ثانی«: بریدن بر وجه اصالح فَری شمشري تُنُک کرده. و»: مفعول به صیغۀ« مرهف و
، فإنّما یشبه بالفحل. و »ذَو شقْشقَة«، و إذا قیل الخطیب آنچه شرت مست از گلو بريون آرد»: به کسر شني« شقْشقَة
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: إرباء : به سخن درآوردن. واستنْطاق. و : آهن فوالدذَکَر. و ف عوض یاء نسبتـ، و ال: منسوب به یمنیمان
 : الحسن.البهاء، و یعدّٰى بعلٰى. و افزون شدن

های روشها.  برم به آن از جامه فرماید: با من است رائی عازم چون تیزناهای شمشريهای تنک کرده که می می
ري بران یمنی آهن پوالد. و ، یا چون شمشمراست زبانی چون زبان مرد فراخ خلق که مانند شرت مست باشد

 »شارح« رهای زیبا.، افزون شود بران دمراست دىل که چون به سخن آورد او اندوهها
 امروز منم چو شمع سرکش مشهور
 اسرار جهان بیک نفس فاش کنم

 

 

 وز تیغ زبان من جهان گريد نور
 شد آتش طبع من بهر جا مذکور

 

 
عمبِا تلَس و ة جالی الرف 

 نی مذْرب اْصغَرینولٰکنَّ
 

 

 ربا الْخذا مذا وه لسائا 
 رضٰى ما غَببِما قَدْ م یسقا 

 

: اذْراب: کسی را پرسیدن. و مساءلَةآنکه هر که را بیند گوید من با توام. و »: به کسر همزه و تشدید میم: «امعة
 .»از اول«: باقی ماندن غُبور دل. و : زبان واصغَرانتیز کردن. و 

، در میان مردان که پرسم آن را و این را که چیست فرماید: نیستم من کسی که هر که را بینم گویم من با توام می
 »شارح«کنم به آنچه گذشت است آنچه باقی مانده است.  ، قیاس میدلم لیکن من تیز کرده زبان وخرب. و 

 ای یافته از صدق و صفا تیغ زبان
 احوال زمانه را چه پرسی ز کسان

 

 

 وز طبع تو فاش گشته اسرار نهان
 از حال گذشته حال آینده بدان

 

 

 تنبیه بر قباحت جهالت

 که مستلزم فسادست و ضاللت
هله توتِ موالْم لقَب لهی الْجف و 

و ارنَّ اما تیم لْمبِالْع یحی لَم 
 

 

هسادجا و ورورِ قُبالْقُب لقَب م 
 تَّی النُّشُورِ نُشُورح لَه سلَی و 

 

 : زنده شدن.نُشُور : تن مردم. وجسد
است. و به گوره، و تنهای ایشان پیش از گورها فرماید: در جهل پیش از مرگ مرگی است مر اهل آن را می

 »شارح«را تا روز زنده شدن خالیق زنده شدنی. ، و نیست مرو ، مرده استدرستی که مردی که زنده نشد به علم
 روحی که اسري جهل و محبوس تنست
 هر پرده که از جهل و ضاللت دارد

 

 

 آن روح چو مرده است و گورش بدنست
 در دیده اهل کشف او را کفن است

 

 

 مذمت بعضی مردم که به معنی بهایمند

 و در بادیۀ ضاللت حريان و هایمند
 من الرجال بهِیمةً ابنَی انَّ 

 هی مالف ةزِیر بِکْل نفَط 

 

 فی صورة الرجل السمیع الْمبصرِ
 و اذا اصیب بِدِینه لَم یشْعرِ 
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 : رسانیدن.اصابة : چهارپای. وبهِیمة
مرد شنوای بینا. و زیرک است بهر ، در پیکر ، به درستی که بعضی از مردان چهارپاستفرماید: ای پسرک من می

 »شارح«، نداند. دین اوه ، و چون رسانیده شود معصیت بمصیبتی که در مال اوست
 هستند جماعتی بصورت انسان
 دین است برین گروه ابله دشوار

 

 

 وز روی حقیقتند با خر یکسان
 دنیاست برین مردم نادان آسان

 

 

 تحسني تحصیل ادب و زیرکی

و او ل کودکیدر صغر سن 
 ی الصدابِ فْلَی ایک عنب ضرغَرِح 

 و انَّما مثَل اْدابِ تَجمعها
 زُ الَّتی تَنْمو ذَخائرهاوهی الْکُنُ

 

 

 کَیما تَقَر بِهِم عیناک فی الْکبرِ
 فی عنْفُوان الصبا کَالنَّقْش فی الْحجرِ 

ها حادِثلَیع خافال یرِ ویالْغ 
 

ضررِیض، و به ضاد معجمه یا مهمله حرِیص، و : برانگیخنتتَحة : حریص گردانیدن. وتَحور و قُرچشم قُر :
االسم من »: به کسر الغني« الغیرالذّخائر. و صبا اول جوانی. و»: به ضم عني« عنْفُوانو ». از رابع«روشن 

ر.غیفتغی رت الشّیء 
درستی  به، تا روشن شود به ایشان دو چشم تو در بزرگی. و برانگیز پسران خود را بر ادبها در خردی فرماید: می

ادبها گنجها است که ، چون نقش است در سنگ. آن کنی تو آن را در اول کودکی که داستان ادبها که جمع می
 .»رحشا«شود بران از حادثۀ گردش.  ، و ترسیده نمیهای آن شود ذخريه افزون می

 ای جان و تنت سرشته با صدق و صواب
 آداب جوان چو نقش باشد بر سنگ

 

 

 در علم و ادب کوش بایام شباب
 شود بصد قرن خراب وین نقش نمی

 

 
قَدَم بِه ذا زَلَّتا دِیبْنَّ اا 
 عتَمسم و لْمذُو ع ثْنانا النّاس 

 

 

رالسو الدِّیباج شلٰى فَروِی عهرِ ی 
 واع و سائرهم کَاللَّغْوِ والْعکَرِ 

 

وِیراشو ». از ثانی«: فرو افتدن هش ، و : آنچه بگسرتانندففاء و عني«فُر دیبا. و دِیباج: جمع او. و »به ضم :
هوده. و : بیلَغْو : باقی چیزی. وسائر: یادگرفنت. و وعی جمع او. و»: به ضم سني و راء«، و سرر : تختسرِیر
 : دردی.عکَر

، فرو افتد بر بسرتهای دیبا و بر تختها. مردم دو ، چون بلغزد او را قدمیفرماید: به درستی که صاحب ادب می
 »شارح«صنفند: خداوند علم و شنونده یادگرينده و باقی ایشان چون بیهوده و دردند. 

 ای گشته بعقل و زیرکی فرزانه
 ردصافیست کسی که علم و حکمت دا

 

 

 تحصیل کمال خویش کن مردانه
 باقی همه دردند درین میخانه
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 بیان آنکه شربت مراد بکام کشیدن

 موقوف است بر زهر محنت و مشقّت چشیدن
 حجام همتَهْال یبلُغُ الْمرء بِا

طْلَبِهم فْنانی اف لواصتّٰى یح 
 

 

 حتّٰى یواصلَها منْه بِتَغْرِیِرِ 
 اعتاباً بِتَعذِیرِ   و وراً بِنَجدٍغَ

 

: افنان ، و: شاخ درختفَنَن: به خطر و هالک افکندن. و تَغْرِیر: به چیزی پیوند کردن. و وِصال: و مؤاصلَة
 قصري فی األمر: التّ التَّعذِیر: ما ارتفع منها. و النَّجدو  ؛: المطمئن من  األرضالغُور، و مراد انواع. و جمع او

 فیه.
تا پیوند  ؛، تا پیوند کند آن را از خود بافکندن نفس در ورطۀ هالکفرماید: نرسد به واپس شدن به همت خود می

 »شارح«کند در انواع طلب خود نشیب را به فراز و خشنود ساخنت خلق را به تقصري در کار ایشان. 
 که شوی زفیض حق دولتمندخواهی  

 که شوداز اوج و حضیض رو مگردان 
 

 

 وز بهر تو سوزند کواکب چو سپند
 خورشید صفت پایۀ قدر تو بلند

 

 
ةزجعقُدْ بِمال تَع کبِنَفْس رخاط 
 ما تُحاوِلُه قامی مف تَنَل نْ لَما 

 

 

 فَلَیس حر علٰى عجز بِمعذُورِ 
 فَابل عذْراً بِادالج و تهجِريِ

 

خاطَربالباء. و، و تُعدّٰى ر افکندن: به خطةم جِزعزو  »به فتح جیم یا کسر« ةمجذْر: سستی کردن. و عبه « ع
: آشکارا ابالء جسنت و خواسنت. و محاولَة:جایگاه. و »: به فتح یا به ضم«مقام قبول کردن بهانه. و »: فتح

 : در گرمگاه رفنت. تهجري : از اول شب رفنت. وادالجکردن. و 
نیابی ، که نیست هیچ آزادی بر سستی کردن معذور. اگر فرماید: به خطر افکن خود را منشني  به سستی کردن یم

 »شارح«، پس آشکارا کن بهانه برفنت اول شب و رفنت در وقت گرما. جوئی در جائی آنچه می
 ای خواسته از حضرت حق جاه و جالل
 در سعی و طلب کوش که روزی یابی

 

 

 منشني فارغ بالزنهار بجائی 
 رخساره مقصود بصد حسن و جمال

 

 

 نيخطاب به اشعث بن قیس در صفّ

 و ارشاد او به صرب و تمکني
 تَعبِ اْدالج والسهرِ اصبِر علٰى 

 ال تَضجرنَّ وال یعجِزک مطْلَبها
 

 

 و بِالرواح علَی الْحاجاتِ والْبکَرِ 
 تْلَفی حررِ فَالنُّججالضزِ وجالْع نیب 

 

: عاجز کردن. و اعجاز: جمع او. »به فتح کاف« بکَر، و : بامدادبکْرة: من زوال الشَّمس إىل اللّیل. و حاالرؤ
 ». از رابع«: هالک شدن تَلَفروا شدن حاجت. و »: به ضم نون« نُجح

و به بامدادها.  و به زمان بعد از پیشني تا شب بر حاجتها فرماید: صرب کن بر رنج رفنت از اول شب و بیخوابی می
شود در میان سستی و تنگدىل.  تلف می ، چه روا شدن حاجتتنگدل مشو و باید که عاجز نکند ترا طلب آن

 »شارح«
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 ای از تو خدا و خلق عالم خشنود
 غمناک مباش و عاجزی پیشه مکن

 

 

 گاهی که ترا هست مهمی مقصود
 ظفر یابی زود کز فضل خدا بران

 

 
 انِّی وجدْت وفی اْیام تَجرِبةٌ
 هبطالرٍ یمی ادَّ فج نم قَلو 

 

 

 للصبرِ عاقبةً محموده اْثَرِ 
 فَاستَصحب الصبر اّ فازَ بِالظَّفَرِ 

 

: فَوز: مصاحب کسی شدن. و استصحاب . و: چیزی از کسی خواسنتمطالَبة: نشان که از چیزی بماند. و اثَر
 فريوزی یافنت.

ستوده اثر. و کم باشد کسی  مر صرب را سرانجامی - و در روزگار تجربه است - ام درستی که من یافتهفرماید: به  می
 » شارح«، مگر که فريوزی یابد به ظفر. ، پس مصاحب شود صرب راکه کوشد در کاری که جوید آن را

 کام گر ترا باشد صربدر جسنت 
 ام که صابر همه روز من تجربه کرده

 

 

 ناگاه بران ظفر بیابی چون برب
 ساید سر اعتبار و ناموس به ابر

 

 

 امر به صرب و تحمل

 و ارشاد به تفویض و توکّل
ريسرِ تَیسدَ الْععفَب یالقَل بِرصا 
نا نَظَری حاالتف نمیهللْمو 

 

 

ما کُلو تَدْبِري و قْتو رٍ لَه 
 تَقْدِیر هتَدْبِريِنا ل قفَو و 

 

، : الشّاهدالمهیمن: اندیشه کردن در عاقبت کار. وتَدْبِري : آسان کردن. وتَیسريو ». از خامس«: دشوار شدن عسر
، فصار الثانیةٌ کراهةً الجتماعهما ةینت الهمز، فلُمزتنيه موامن بهصلُه اامن فهو و هو من آمن غريه من الخوفِ و أ

 ، کما قالوا: هراق الماء و أراقَه.، ثم صیرت األولٰى هاءمایمن
، و هر کاری مرو را هنگامی است و اندیشه ، که بعد از دشواری آسان کردن استفرماید: صرب کن اندکی می

، و باالی اندیشه کردن ما مر خدا را اندازه ا نگرستنی استکردنی. و مر خدا را که گواه ماست در حالتهای م
 »شارح«کردنی است. 

 ای یافته از جام صفا شادی می
 زنهار مخور غصه که در علم خدا

 

 

 وز رنج خمار آن فراغت شده طی
 دارد شب تريه روز روشن از پی

 

 »شارح«
 رندی که چو من اهل توکل باشد
 آنگاه شوی اهل توکل که ترا

 

 

 خار که پیش او رسد گُل باشدهر 
 در هر غم محنتی تحمل باشد
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 بیان اطوار سرای سپنج

 که رنج او با راحت است و راحت او با رنج
فَر رفَانْتَظ رالدَّه کضنْ عجاًا 

ابو رالض کسم وابِه یتتُل 
 

 

 رِهنْتَظبِم نازِل نَّهفَا 
 اء فی اثَرِه فَاصبِر فَانَّ الرخ

 

ضظار: به دندان گزیدن. و عنْتچشم داشنت. و ا :سرسیدن به چیزی.م : 
چه به درستی که وارفنت غم فرو آینده  ؛غم را ، پس چشم دار وارفنتفرماید: اگر به دندان بگزد ترا روزگار می

چه به درستی که آسان در پی آن  ؛کن است به چشم دارنده آن. و اگر برسد ترا گزند و مبتال شوی به آن پس صرب
 »شارح«است. 

 از بخت بد خویش اگر لت یابی
 آزرده مشو که گر بران صرب کنی

 

 

 وز دشمن و دوست تاب خجلت یابی
 ناگاه ز غیب فتح و دولت یابی

 

 
هلَّتشَکا بِع عافیم بر 
 رِهولٰى تَهع عانم نم کَم 

 تهو فارِح فی عشاء لَیلَ
 

 

رههس نم نامکٍ ما یشْتم و 
ذَرِهح نم نامما ی تَلیبم و 
رهحی سف الءالْب هلَیا بد 

 

شبانگاه. و  :عشاء: الوقوع فی الشّیء بقلَّة مباالة . و التَّهور: رنج بردن. ومعاناة: عافیت دادن. و معافاة
 ، و جعل اسم الوقت.آخر اللّیل بضیاء النّهار: اختالطُ ظلمة السحر

، و بس ناله کننده خواب نکرد از مرض بیخوابی خود. بس فرماید: بس عافیت داده گله کرد به بیماری  خود می
بس شادمانی در شابنگاه شب خود ، و بس مبتال خواب نکرد از پرهیز کردن خود. و باکی خود رنج برنده بر بی

 »شارح«جانب او بال در سحر او.  که نرم رفت به
 این چرخ فلک که نیست او را سر و بن
 جمعی که بکوی عشق ارباب دلند

 

 

 گر اهل سعادتی برو تکیه مکن
 دارند هزار داغ ازین چرخ کهن

 

 
تَهبحص ذَم رالدَّه بحص نم 

 

 

 رِهو نال من صفْوِه و من کَدَ
 

تريگی.»: به فتح« دَرکَ  : نکوهش کردن. وذَم 
 »شارح«، بیابد از صفای او و از تريگی او. ، نکوهش کند صحبت او را: هر که صحبت دارد با روزگارفرماید می

 هر کس که شود چو ماه نو شهره دهر
 گاهی خورد از عیش و طرب جرعۀ می

 

 

 پیوسته رود بی سر و پا شهر بشهر
 گاهی کشد از رنج و تعب کاسۀ زهر

 

 

 ان احوال دنیا که صفای او گرد کدورت انگیختهبی

 و شهد او با زهر قاتل آمیخته
 یا طالب الصفْوِ فی الدَّنْیا بِال کَدَرِ 

 

 طَلَبت معدُومةً فَایىس من الظَّفَرِ 
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نتَحمم ترمما ع نَّکبِا لَماعو 
 

سالْعورِ وسیالْمو الشَّررِ ویرِ بِالْخ 
 

»: به ضم عني و سني«عسر : آسانی. و میسور: آزمودن. و امتحان : زندگانی دادن. وتَعمري: نیست. و معدُوم
قله و یثِّ ، فمن العرب منو أوسطُه ساکنأولُه مضموم  ، قال عیسی بن عمر: کل اسم علٰى ثالثة أحرفٍدشواری

 »سرٍ و حلْم و حلُم.، مثل عسرٍ و ع فهمنهم من یخفِّ
، پس ناامید شو از فريوز شدن. و بدان که تو ، جستی معدومی راتريگی فرماید: ای جوینده صفا در دنیا بی می

 »شارح«ای به نیک و بد و آسانی و دشواری.  وده، آزمای مادام که زندگانی داده شده
 دنیا که محل اهل صورت باشد

 دهدردیست که از شراب هستی مان
 

 

 در نقش صفای او کدورت باشد
 پس ظلمت دنیا بضرورت باشد

 

 
نّٰى تَنالرٍ  اربِها نَفْعاً بِال ض 

 ر و فی اْقْدام مکْرمةٌ افی الْجبن ع
 

 

 و انَّها خلقَت للنَّفْع والضررِ
 و من یفر فَلَن ینْجو من الْقَدَرِ 

 

 : به پیش شدن در جنگ.اقُدامو ». از خامس«: بد دل شدن جبنو : از کجا. أنّٰى
، و به درستی که دنیا آفریده شده است برای سود کردن و گزند کردن فرماید: از کجا یابی به دنیا سود کردن بی می

ر ، پس رستگاگریزد و هر که می ؛بد دل شدن ننگ است و در پیش شدن به جنگ بزرگواری استگزند کردن. در 
 »شارح«شود از تقدیر.  نمی

 تاب ضرر خواهند جماعتی که بی
 لیکن چه توان کرد که از جنس بشر

 

 

 گردند جدا ز آتش غم چو شرر
 کس نیست که شد خالص از تري قدر

 

 

 امیدوار ساخنت فقريان شکسته

 و درویشان دل خسته
 عسٰى منْهل یصفُو فَیروِی ظَمیىةً

 لْعارِیاتِ ستَکْتَسیعسٰى بِالْجنُوِبِ ا
 

 

 تَکَدَّرالْم لنْها الْمداهص طالا 
 ضام سینْصرو بِالْمستَذَل الْمستَ

 

: اکْتساء: تريه شدن. و تَکَدُّر: تشنگی. و صدٰى: دراز گردانیدن. و اطالَة: تشنه شدن. و ظَمأ: آبشخور. و منْهل
 : المظلوم.المستَضاموار کردن. و: خاستذْاللجامه پوشیدن. و 

، پس سرياب کند جماعتی تشنگان را که دراز گردانیده است تشنگی فرماید: شاید که آبشخوری صافی شود می
، و شاید که خوار کرده ستم کرده شده زود یاری که پهلوهای برهنه زود جامه بپوشندایشان را آبشخوره تريه. شاید 

 »شارح«کرده شود. 
 غیب دلنوازی برسد ناگاه ز

 مرغ دل من چنني نماند ضایع
 

 

 وز گلشن حسن سرو نازی برسد
 از عالم قدس شاهبازی برسد

 

 
 هريِ بِلُطْفالْکَس ظْمالْع سٰى جابِرع 
 نَّها هال نم ساال تَی هی السع 

 

 

ربجريِ فَیالْکَس ظْملْعل تاحریس 
 ريسما ی هلَیع  زعی  و رسعی 
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تاحرو  ا .همحأی ر :لفالن هرالسة: آسان شدن. و یزسٰىو حذف خرب ». از ثانی«: نایافت شدن عدر بیت  ع
 ثانی برای اشعار به اطالع حق تعالٰى بر مقاصد و مطلب عباد و عدم احتیاج ایشان به تنصیص و تصریح.

، پس ببندد استخوان شکسته به نیکوکاری خود زود رحم کند مر استخوان شکسته رافرماید: شاید که جرب کننده  می
 ، به درستی که او آسان است برو آنچه نایافت باشد و دشوار باشد.ناامید مشو از خدا -، شاید که خدا آن را

 »شارح«
 ای دل مکن از حور فلک ناله بسی
 گر کار خدا را بخدا بگذاری

 

 

 نفسی بنشني و توجه بخدا کن
 ناگاه رسد زغیب فریادرسی

 

 

 بیان تبدّل و تغیر این سرای غرور

 خواه در محنت و اندوه و خواه در فرح و سرور
 لَئن ساءنی دهر عزمت تَصبراً
ورِهربِس تَهِجبا ی لَمنرنْ سا و 

 

 

ب فَکُلريسی دُومال ی الء 
فَکُل دُومورٍ ال یرس  ريقح 

 

 : الصغري الذّلیل. الحقري: شاد شدن. وابتهاج : شاد کردن و شاد شدن. وسرورو  مسرة
، آسان است. و اگر شاد چه هر بالئی که همیشه نیست ؛، دل نهم بر صربفرماید: اگر غمگني کند مرا روزگار می

 »شارح«، حقري است. نیست چه هر شاد شدن که همیشه ؛، شاد نشوم بشاد کردن اوکند مرا
 ای دل ز غم زمانه درهم نشوی

 گذرد جهان بیک نفس میل احوا
 

 

 وز یاری دهر شاد و خرم نشوی
 وابسته بقید سور و ماتم نشوی

 

 

 اظهار صرب در زمان عسر

 و شکر در اوان یسر
 دْ سرنی دهرلَئن ساءنی دهر فَقَ

نم کُلنْدِی لع امیْةٌ  اعاد 
 

 

رسی ینسفَقَدْ م رسی عنسنْ ما و 
 ی شُکْرنرنْ سا و ربی صننْ ساءفَا 

 

 .، أی فعادتی صربخرب مبتدای محذوفر صب: خوی. و عادة
، ییو اگر برسد به من دشوار ؛، پس به حقیقت شاد کند مرا روزگاریفرماید: اگر غمگني کند مرا روزگاری می

، خوی من هر یک از روزها نزد من خوئیست. پس اگر غمگني کند مراپس به حقیقت برسد به من آسانیی. برای 
 »شارح«، خوی من شُکر است. و اگر شاد کند مرا ؛صرب است

 گر دهر جفا کرد مرا صابر یافت
 صد شکر که نفس من به توفیق خدا

 

 

 ور لطف و وفا کرد مرا شاکر یافت
 نت قادر یافتخود را بمراد خویش
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 ستایش نفس مطمئنّه به استغنا

 و ارشاد او به صرب و استعال
 فَّهاس یکْفی النَّفْس حتّٰى یکُغنَی النَّفْ

 فَما عسرةٌ فَاصبِرِ لَها انْ لَقیتَها
 

 

ا الْفَقْربِه رضتّٰى یح رتسنْ عا و 
 رسکُونَ لَها یتّٰى یح ةمبِدائ 

 

ساراتنگدست شدن. و ع : ةمه به معنی بعدبِدائن«، چنانچه خرب ما. و الم جارلَوثَالثٍ خل تُهکَتَب«. 
، به و اگر تنگدست شود ؛ای که باز دارد او را خواست ، به مرتبهفرماید: توانگری نفس بس باشد نفس را می

، تا باشد ، اگر برسی به آنپس صرب کن برای آن ،پس نیست هیچ دشواری همیشه ؛ای که گزند به او درویشی مرتبه
 »شارح«از پس آن آسانی. 

 آن نیست غنی که مال او گردد بیش
 آنست غنی که قاف تا قاف جهان

 

 

 یا در صف اهل جاه باشد در پیش
 نارد بنظر اگر چه باشد درویش

 

 

 تنبیه بر تمکّن در مقام رضا

 و ایمان به احکام قضا
 کلَینْ عوه وورمْنَّ افَا 

 فَلَیس بِآتیک منْهِیها
 

 

 بِکَف اْلٰه مقادِیرها
 و ال قاصر عنْک مامورها

 

 : باز ایستادن.قُصور: اندازه. و مقْدار
پس نیست آینده به تو  ؛های آن ، چه به درستی که کارها بکف خداست اندازهفرماید: آسان کن بر خود کارها می

 »شارح«، و نه قاصرست از تو فرموده آن. ازداشتۀ آنب
 ای نور بصر طریقۀ انسان گري
 چون کار به تقدیر خدا موقوف است

 

 

 وز اهل کرم فایده احسان گري
 با خلق جهان کار جهان آسان گري

 

 

 بیان آنکه موت به تقدیر خداست

 و گریخنت از او محض خطاست
 یتِ اوالْم نم یموی فْار 

 یوم ما قُدِّر لَم اخشَ الردٰى
 

 

قُدِر موی وا ما قُدِّر موی 
غْنی لَم ذا قُدِّرا و ذِرالْح 

 

 مفعول فیه افر. و یوم مبنی بر فتح مضاف به جمله. ای یومیصفت مشبهه. و »: به کسر ذال: «حذِر
، روزی که تقدیر نشده با روزی که تقدیر شده؟ روزی که تقدیر ز خود از مرگ بگریزمفرماید: در کدام دو رو می

 »شارح«، باز ندارد پرهیز کننده مرگ را. و چون تقدیر شده باشد ؛نرتسم از هالک ؛نشده
 روزی که قضا نیست نخواهی مردن

 

 ور هست قضا کجا توان جان بردن

۲۷۹ 



  

۲۸۰ 

 از مرگ تهی مساز پهلو که بآن
 

 توان بدست آوردنسر منزل خود 
 

 

 تمهید عذر از قبل اهل تقصري

 و بنای آن بر قواعد قضا و تقدیر
رقَصم ّا ريالتَّقْص ما آثَر و 
 هلها وی بِما هتای رِیام کُل و 

 

 

 ت محل الْمقَصرِ رأی نَفْسه حلَّ
هنُکَرِ فَامل لها وفِ ورعمل ل 

 

ه تعالٰى : سزاوارلأهقال ال ،»ةرغْفالْم لهاى والتَّقْو لهنْکَر: بدی. ١»او م 
ای که بیند نفس خود را که فرو آمده است در محل سستی  ، مگر سستی کنندهفرماید: برنگزیند سستی کردن را می

کوئی را و بعضی سزاوارند مر بدی ، پس بعضی سزاوارند مر نینستآآورد آنچه او سزاوار  هر مردی میکننده. و 
 »شارح«را. 

 هر کس که سرشته شد بچیزی گل او
 نیکی و بدی ما بتقدیر خدا

 

 

 سر برزند آن چیز مدام از دل او
 هستند دلیل قدرت شامل او

 

 

 بیان آنکه سعادت و شقاوت مردم به تقدیر خداست

 و بنیاد کارخانۀ آفرینش بر امر قضاست
ع صرح لنّاسذِیرِ یلَی الدُّنْلا بِتَب 

دُهها ال تُساعلَیع حلم نم کَم 
 

 

فْوص بِتَکْدِیرِ و وجزمم ها لَک 
 و عاجِزٍ نال دنْیاه بِتَقْصريِ

 

 : سختی کردن در سؤال.الْحاح : تريه گردانیدن. وتَکْدِیر: اسراف کردن به مال در نفقه. و تَبذِیر
، و صفای آن مر ترا آمیخته است به تريه گردانیدن. و دم راست حرصی بر دنیا به اسراف در نفقهفرماید: مر مر می

، و بسیار عاجزی یافت دنیای خود به سستی کردن. ، یاری نکرد دنیا او رابسیار سختی کننده در سؤال بر دنیا
 »شارح«

 خواهند جماعتی بزرگی و شرف
 ای که باشد بطرف ناگاه شکسته

 

 

 امل هیچ نیارند بکفوز گنج 
 از غیب محل فیض گردد چو صدف

 

 
 لَمزَقُوا بِعرزِقُوایما ر نيح قْل 

 ةغالَبم نع وا ةقُو نکانَ ع لَو 
 

 

 لٰکنَّهم رزِقُوا بِالْمقادِیرِ 
 طار الْبزاةُ بِارزاق الْعصافريِ

 

 : گنجشک.عصفُورجمع او. و : بزاة، و : بازبازِی: روزی دادن. و رِزْق
ایشان روزی داده شدند ، لیکن ، آن هنگام که روزی داده شدندفرماید: روزی داده نشدند ایشان دنیا بخرد می

 »شارح«، بیدندی بازان بروزیهای گنجشکان. ها. اگر بودی روزی از نريو یا غلبه جسنت دنیا به اندازه

 .۵۶المدثر:  - ١
                                                 



  

 روزی که در فیض الهی شد باز
 ا بقدر قدرت بودیگر روزی م

 

 

 در علم خدا رزق کسان ممتاز
 روزی کبوتر حرم خوردی باز

 

 

 تعیري شخصی که از کسوت استعداد عاری بوده

 و به حسن طالع قصب سبق از اقران ربوده
هربالْوبادِ والْع بانَ رحبس 
 لَو کانَ رِزْق الْعبادِ من جلَدٍ

 

 

و نيتَّقالْم رازِق وهرالْفَج 
هدَرنا مبر رِزْق نم لْتما ن 

 

سامانی کردن. و  : بیفُجور : پرهیز کردن. واتِّقاء : پشم شرت. ووبر ؛»ناقةٌ وبِرةٌ و وبراء: کثريةُ الوبر«فی األساس: 
 ی .و وبرة: نام شخص ؛»یا وبرة« وبرةالو : کلوخ. و در بعضی نسخ بجای .مدَر
فرماید: پاکا پروردگار بندگان و شرتان بسیار پشم و روزی دهنده پرهیزکاران و بدکاران. اگر بودی روزی  می

 »شارح«یافتی از روزی پروردگار ما کلوخی.  ، نمیبندگان از سختی
 دشمن که برهنه است از کسوت دین
 گر روزی ما به سعی و کوشش بودی

 

 

 دارد بخیال ناز و نعمت تسکني
 گی نشدی روزی آن سگ به یقنيسن

 

 

 بیان اختالف روزگار

 و تقلب لیل و نهار
دُورفاً یتَلخم رالدَّه تیار 
 و قَدْ بنَتِ الْملُوک بِه قُصوراً 

 

 

 وررال س و دُومنٌ یزفَال ح 
ورالْقُص َ و لُوکی الْمقفَما ب 

 

 : پادشاه.ملک: گرد گشنت. و دور: گونه گونه شدن. و اختالف
به حقیقت بنا ماند همیشه و نه شادی. و  ، پس نه اندوه میگردد فرماید: دیدم روزگار را گوناگونی که گرد می می

 »شارح«، پس نماندند پادشاهان و نه کوشکها. اند پادشاهان به او کوشکها کرده
 ایام که دم بدم برنگی دگرست

 یالدریای سرابست که از روی خ
 

 

 تا چشم بهم زنی به رنگی دگرست
 در هر نفسی کام نهنگی دگرست

 

 

 تنبیه بر فنای دنیا که بهشت غافالن است

 و منع دشمنان از شماتت که خوی جاهالن است
 وردِ الدُّنْیا غُرفَوائ یعمج 
 فَقُل للشّامتني بِنا افیقُوا

 

 

 وررورٍ سرسمقٰى لبال یو 
 نَوائب الدُّنْیا تَدُور  فَانَّ

 

 : بهوش آمدن.افاقَة
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بگو مر دشمنان را که ماند مر شادمانی را شادی. پس  ، و باقی نمیهای دنیا فریب است فرماید: همۀ فایده می
 »شارح«گردند.  های دنیا گرد می ، چه به درستی که حادثهاند بما: بهوش آئید شادی کننده

 اهرگردون که شود چو آسیائی ظ
 گر خصم تو شد کشته ازو شاد مشو

 

 

 پیوسته بخون خلق باشد دایر
 کني دور ترا هم بکشند در آخر

 

 

 نکوهش دنیا که هم اقبال او مذموم است

 و هم ادبار او مشؤوم
 ما هذِه الدُّنْیا لطالبِها
 دِیانَتَه شَغَلَت لَتقْبنْ اا 

 

 

 اّ عناء و هو ال یدْرِی
نْ ابِالْفَقْرِا شَغَلَتْه تربد 

 

 دار شدن. : دیندِیانَةو ». از ثالث«: مشغول کردن غْلشَ
داری او  ، مشغول کند دینداند. اگر رو آرد ، و او نمی، مگر رنجیفرماید: نیست این دنیا مر جوینده خود را می
 »شارح«، مشغول کند او را به درویشی. و اگر پشت برکند ؛را

 ان طالب دنیای دنیای گشته بج
 دنیا چون رود تمام فقرست و نیاز

 

 

 تا کی شب و روز جان به بیهوده کنی
 واندم که کند رو بتو عجب است و منی

 

 

 خطاب به دنیا که توجه به او شقاوت ابدی است

 و میوه درخت او تلخی ضرر و بدی است
کرمتُکِ ما ادِمنْیا عد 
قکِ ذائریخ ما ذاق 

 

 

 کرضفَما ا رِینکْثللْم 
 کشَر هلَیتِ عببص ّا 

 

از «: ریخنت صب: بسیار مال شدن. و اکْثار : تلخ شدن. ومرارةو ». از رابع«گم کردن »: به سکون دال: «عدْم
 دعا. عدِمتُکِمنادٰى. و  دنْیا و». اول
خري ترا ! نچشید ای تو بسیار مالها پس چه گزند رسانندهبرای ! ، چه تلخی توفرماید: ای دنیا که گم کنم ترا می

 »شارح«خود را.  ، مگر که ریختی برو شرای چشیده
 دنیا گُلش ز روی معنی خارست
 هر کس که از او گریخت عزت دارد

 

 

 در دیده عقل گرگ مردم خوارست
 هر کس که بدو کرد توجه خوارست

 

 

 قطع رشتۀ عمل

 به مقراض تذکار اجل
 تُومل فی الدُّنْیا طَوِیال وال تَدْرِی

 

 اذا جن لَیل هل تَعیشُ الٰى فَجرِ

۲۸۲ 



  

 لَّةرِ عغَی نم مات یححص نم فَکَم 
 و کَم من فَتی یمسی و یصبِح آمناً

 

 و کَم من مریض عاشَ دهراً الٰى دهرِ
دْقَ و  کْفانُها تجدْرِی نُسال ی وه و 

 

و «. : طمأنینةُ النَّفْس و زوال الخوفِ آمن الرابعاالمانو  االمن: بام. وفَجر : درآمدن شب. وجنان وجنُون 
 محذوف.» زَماناً«صفت  طَوِیال 

یار تندرستی زیی تا بام. پس بس ، که آیا می، چون درآمد شبدانی فرماید: امید داری در دنیا زمانی دراز و نمی می
بسیار جوانمردی باشد در شبانگاه و باشد در بامداد ، و بسیار خسته زیست روزگاری تا روزگاری. و رنجی مرد بی
 »شارح«، و به حقیقت بافته شده باشد کفنهای او و او نداند. به امن

 ای بسته بخود سلسلۀ طول امل
 اندیشۀ آن کن که به زودی باشد

 

 

 علم و عمل تا چند خوری فریب از
 ناگاه گریبان تو در چنگ اجل

 

 

 منع اعتماد بر مساعدت روزگار

 و تخویف از قضای حضرت قهار
نَتسذْحا امیْبِا ظَنَّک نْتسحا 
 وسالَمتْک اللَّیالی فَاغْتَررت بِها

 

 

 الْقَدَر ی بِهتاما ی وءس فتَخ لَمو 
 لی یحدُث الْکَدَروعنْدَ صفُوِ اللَّیا

 

 : باکسی صلح کردن.مسالَمة
آورد آن را تقدیر. و  و نرتسیدی از بدی آنچه می ؛، چون نیکو شدروزگاره فرماید: نیکو کردی گمان خود را ب می

 »شارح«شود تريگی.  و نزد صفای شبها نو می ؛فته شدی به آنی، پس فرصلح کرد ترا شبها
 دش دهرای یافته کام خویش از گر

 غافل منشني که دست تقدیر ترا
 

 

 کام تو زغم نگشته آلوده بزهر
 بر هم شکند بزور سر پنجۀ قهر

 

 

 منع جمعی که نکوهش زمان ورد زبان ایشان است

 و مذمت کسی که به معنی شیطان و به صورت انسان است
 یعیب رِجال زَماناً مضٰى
دِی بِههرِی کَعتَج لی اللَّیرا 
ماءنَّا السع الْقَطْر بِسحی لَم و 
 مانالز فرص لَّذِی ذَمل فَقُل 

 

 

 ریغ نضٰى مم مانزما ل و 
 ْکَرنا یلَیع نَّ النَّهارا و 
 رالقَمنا وسف شَمتَنْکَس لَمو 
شَرالْب مانَ فَذُمالز تظَلَم 

 

، و مونث : آفتابشَمس: گرفنت آفتاب و ماه. و انْکساف : باران. وقَطْره قریب. و ، یقال: عهدی ب: دیدنعهد
 : آدمی.بشَر: ماه. و قَمر سماعی. و

بینم شب  ، و نیست مر زمانی را که گذشت هیچ تغري. میکنند مردی چند زمانی را که گذشت فرماید: عیب می می
، و شود. و باز نداشت باران را از ما آسمان بازگردانیده میبر ما  ، و انکه روزرود چون دیدن من او را را که می
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، زمان را: ستم کردی زمان را بگو مران کس را که نکوهش کرد حادثۀگرفته نشد آفتاب نشد آفتاب ما و ماه. پس 
 »شارح«پس نکوهش کت آدمی را. 

 تا چند بد زمانه گوئی ای دل
 چون نسبت شر بغري ما نیست صواب

 

 

 جوئی ای دل ز سر بهانه بگذر
 باید که ره خطا نپوئی ای دل

 

 ٭٭٭
 یعیب النّاس کلُّهم الزمانا
 نعیب زمانَنا والعیب فینا
 ولیس الذِّئب یأکل لحم ذئبٍ 

 

 

 و ما لزماننا عیب سوانا
 ولو نطق الزمانُ بنا هجانا
 و یأکل بعضنا بعضاً عیانا

 

 

 تقسیم ماهیت جامعۀ انسان

 ر اساءتست و مصدر احسانکه مظه
 رب فَتی دنْیاه موفُورةٌ
 وآخر دنْیاه مذْمومةٌ

 یهِماوآخر قَدْ حازَ کلْتَ
 وآخر یحرم کلْتَیهِما

 

 

 هردِها آخعب نم لَه سلَی 
 هرةٌ فاخرها آخعتَتْب 
هرخْا عالدُّنْیا م عمقَدْ ج 

 ه الدُّنْیا وَ اْخرهلَیس لُ 
 

، و کل من ضم إلٰى نَفْسه شیئاً فقد : الجمعالحوز: چیز نیک. وفاخر: آن جهان. و آخرة : الشّیء التّام. والموفُور
 ».از ثانی«روزی کردن  : بیحرمانو  حرم ه حوزاً و حیازَةً. وحازَ
دیگری دنیای او ، نیست مرو را از پس آن ثواب آخرت. و دنیای او تمام استفرماید: بسیار جوانمردی که  می

، به حقیقت دیگری به حقیقت باز بست بخود هر دو ایشان راآید آن را آخرتی نیک. و  ، از پی مینکوهیده است
 »شارح«ت. ، نیست مرو را دنیا و نه آخرروزی کرده شد از هر دو ایشان دیگری بیجمع کرد دنیا را با آخرت. و 

 جمعی همه از برای دنیا باشند
 دارند جماعتی ازین هر دو نصیب

 

 

 قومی همه از برای عقبٰى باشند
 بعضی دگر از هر دو مربا باشند

 

 

 تبیني اصناف بشر

 میخته است بشرآکه خري او 
 متُهزیم ی النْاسةٌ فعبرا 

دٌ دةٌ فَواحوضقْبم نْیاه 
 ه محمودةٌو واحدٌ دنْیا

 و واحدٌ فازَ بِکلْتَیهِما
عضائ هِمنیب ندٌ مواح و 

 

 

 هرکْشُوفَةٌ ظاهم موالُهحا 
تَتْب هررةٌ فاخآخ هع 

 هردِها آخعب نم لَه سلَی 
هرخْا عالدُّنْیا م عمقَدْ ج 
 هرال آخنْیا ود لَه سلَی 

 

 الشّیء: هلک. ضاعو  .: تنگ کردنقَبض جدا کردن. و :تَمیِیز
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حالهای ایشان برهنه کرده آشکارا است. پس یکی  ،ام ایشان را از یکدگر فرماید: چهار گروه در مردم جدا کرده می
، نیست مرو را از او را آخرتی نیک. و یکی دنیای او ستوده استآید  ، از پی میدنیای او تنگ کرده شده است

یکی ، به حقیقت جمع کرد دنیا را با آخرت. و یکی به حقیقت فريوز شد به هر دو ایشانآن ثواب آخرت. و پس 
 »شارح«، نیست مرو را دنیا و نه آخرت. از میان ایشان ضایع است

 گشتند جماعتی به دنیا مایل
 جمعی دگر از هر دو نصیبی دارند

 

 

 کردند گروهی همه عقبٰى حاصل
 از آن غافلبعضی دگرند ازین و 

 

 

 ترجیح غنٰى که مورِث سرور و ابتهاج است

 بر فقر که محدث فتور و احتیاج است
 ني حجةًبلَوت صروف الدَّهرِ ستِّ 

 فَلَم ار بعدَ الدَّین خیراً من الْغنٰى
 

 

 و جربت حالَیه من الْعسرِ والْیسرِ
 فْرِ شَراً من الْفَقْرِولَم ار بعدَ الْکُ

 

 سال.»: به کسر« حجة، یا مفرد به معنی گشنت. و : جمع صرفصروف
، و تجربه کردم دو حال او را از دشواری و آسانی. پس های روزگار را شصت سال فرماید: آزمودم حادثه می

 »شارح« ، و ندیدم بعد از کفر بدتر از درویشی.ندیدم بعد از دین بهرت از توانگری
 ای یافته از تو نفس اماره شکست
 باید که بنفس خود توانگر باشی

 

 

 زنهار که منّت مکش از مردم پست
 هر سفله که هست تا قطع کنی نظر ز

 

 فتح
، ، إنّ له تعالٰى فی خلقه مثوباتِ فقرٍ و عقوباتِ فقر، رضی اله عنهروینا عن علی«قال صاحب قوت القلوب: 

ن عالمةتعاىل  فم هه و ال یشکو حالَه و یشکر اللقَه و یطیع به رب؛علٰى فقرِهالفقر إذا کان مثوبةً أن یحسن علیه خ 
ط القضاءةَ یتسخکثر الشّکایه و یلقَه و یعصی فیه ربعلیه خ الفقر إذا کان عقوبةً أن یسوء و هذا و من عالمة ،

فس إىل ، إنَّما هو فقر النّو لیس هو الفقر بالمال ،ملسو هيلع هللا ىلص، هوالَّذی استعاذَ منه النّبی، النّوع من الفقرِ الذَّی هو عقوبةٌ
، ای که در تفضیل فقر بر غنٰى خواهد آمد پس منافات نباشد میان این قطعه و قطعه »الخلق و الفقر من الحالل.

 شاءاله. أن
 

 بیان آنکه غنٰى واسطۀ عزت و افتخار است

 و انکسارو فقر رابطۀ ذّلت 
 وارع لَه سلَی الْمال ريکَث 
 نَّ الْمال یستُر کُل عیبٍ
 کَذاک الْفَقْر بِاْحرارِ یزرِی

 

 

 راوال فی کُل ما یاتیه ع
 غارالصذَلَّةُ وی الْفُقْرِ الْمف و 
قارا الْعبِشارِبِه تزْرکَما ا 

 

 باده.»: به ضم« عقار: خواری. و صغارو  عیب.»: به ضم« عوار
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پوشاند هر  برای آنکه مال می ؛آید به او ننگی ، و نیست در هر چه مینیست مر او را عیبی ،فرماید: بسیار مال می
، چنانچه خوار دارد آشامنده باده را ، و در فقر مذلت و خواری است. همچنني فقر آزادگان را خوار داردعیبی را

 »ارحش«باده. 
 باشند جمعی که عزیز و محرتم می

   وانها که ندارند ز دنیا بهره

 

 باشند زانست که صاحب درم می
 باشند پیوسته اسري درد و غم می

 

 

 تنبیه برانکه درویشی با خواری آمیخته

 و خاک مذّلت بر مساکن فقرا بیخته
 مورِهتّٰى قُبالْفَقَرِ ح لها نساکم 

 

 

ها تُرابلَیقابِرِ  عالْم نیب الذُّل 
 

ة : خوار بودن. وذَلرقْبگورستان.م : 
 »شارح«، بران است خاک خواری در میان گورستانها. فرماید: آرامگاههای اهل فقر تا گورهای ایشان می

 اند جمعی که بفقر و فاقه آمیخته
 گوری که باین قوم تعلق دارد

 

 

 اند صد گرد بال بهر خود انگیخته
 اند ا که بران خاک فنا بیختهگوی

 

 

 تفضیل فقر که مقصد اهل کمال است

 بر غنٰى که مؤدی به نقص و زوال است
 لُک انَّ الْفَقْر خیر من الْغنٰىدلی

 لقاوک مخلُوقاً عصی اله للْغنٰى
 

 

اثْرِی نَّوالْم نم ریخ الْمال یلقَل 
 قاً عصی اله للْفَقْرِ و لَم تَر مخلُو

 

کقاوخرب  لیلُکلد. 
، دیدن ، و برانکه اندک مال بهرت است از بسیار مالفرماید: دلیل تو برآنکه درویشی بهرت است از توانگری می

ی ای را که نافرمانی کند خدا را برا ، و ندیدی آفریدهای را که نافرمانی کند خدا را برای توانگری تُست آفریده
 »شارح«درویشی. 

 چون مال شود علت عصیان همه
 پس فقر به از غنٰى بهر حال که هست

 

 

 وز حشمت و شوکت است طغیان همه
 وین نکته بود عمده ایمان همه

 

 

 تنفري طباع از هرمزه

 که نهایت آن عارست و بزه
 تَفْنَی اللَّذاذَةُ ممن نال شَهوتَها

 تهامغَبتَبقٰى عواقب سوء فی 
 

 

 الْعارو ثْمْقَی ابی و رامالْح نم 
دِها نارعب نم ی لَذَّةف ریال خ 
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 : انجام.مغَبة مند شدن. و : بزهاثْم : مزه یافنت. ولَذاذَة
قبتهای اند عما ماند بزه و ننگ. می ، و میشود مزه یافنت از کسی که یافت آرزوی آن از حرام فرماید: فانی می می

 »شارح«در لذتی که از پس آنست آتش.  ، نیست هیچ خريبد در انجام آن
 ای گشته ز اسرار شریعت غافل
 لذت نفسی باشد و تا روز ابد

 

 

 تا چند کنی گناه و باشی جاهل
 قم گناه بر صفحۀ دلرماند 

 

 دی.گویند مرتضٰى هر صباح در بازار کوفه دِره بدوش داشتی و این دو بیت خوان
 

 شمردن انواع و اصناف عار

 و تعریض به بعضی از دشمنان وحشت شعار
 النّار اهونُ من رکُوبِ الْعارِ 
هجار و بِیتی لجی رف الْعارو 
هظُلْم یفِ وعالض مضی هف الْعارو 

 

 

 والْعار یدْخل اهلَه فی النّارِ 
 ْا قتَمزشا مطْمارِطاوِی الْح 

 و اقامة اْخیارِ بِاْشْرارِ 
 

شاو  ؛: در نوردیدنطَیق: کنایت از گرسنه. و طاوِی الحزر : دریده شدن. و تَممجامۀ کهنه. و »: به کسر طاء«ط
 ای کردن.پ: براقامة : شکسنت. وهضم

ننگ در مردی است که خود را در آتش. و آورد اهل  ، و ننگ درمیترست از برنشسنت ننگ فرماید: آتش آسان می
ننگ در شکسنت ضعیف است و ستم کردن بر های کهنه. و  ، دریده جامهگذارد و همسایۀ او گرسنه است شب می

 »شارح« ، و برپای کردن نیکان به سبب بدان.او
 دارند جماعتی ز درویشی ننگ
 از غایت حرص با مسلمان کردند

 

 

 وز خون خالیقند پیوسته برنگ
 اند کفار فرنگ جوری که نکرده

 

 
 والْعار انْ تُجدِی علَیک صنیعةٌ
 والْعار فی رجل یحیدُ عن الْعدٰى
 والْعار انْ تَک فی اْنام مقَدَّماً 

 

 

 فَیکُونَ عنْدَک سهلَةَ الْمقْدارِ 
 و علَی الْقَرابة کَالْهِزبرِ الضارِی

 نَ فی الْهیجا من الْفُرارِ و تَکُو
 

»: به کسر هاء« هزبراقارِب. و  قَرابة : آسان. و مراد ازسهل: کار نیک. و صنیعة : منفعت رسانیدن. واجداء
 : در پیش کردن.تَقْدِیم : شکار کننده. وضارِی شري. و

ننگ در مردی است که د تو آسمان مقدار. و ، پس باشد نزست که منفعت رساند بر تو کاریافرماید: ننگ آن  می
، و ننگ آنست که باشی تو در میان خالیق مقدم، و باشد بر خویشان چون شري شکارکننده. و بگردد از دشمنان

 »شارح«گان. باشی در کارزار از گریزند
 تا کی بخیال مکر و دستان باشی

 آید کار امروز که از دست تو می
 

 

 یغافل ز ره خداپرستان باش
 باید که بفکر زیردستان باشی

 

 
 ال تَکُنو الللٰى طَلَبِ تاْحدْ عجاه 

 

 تَغْذُوه بِاْسرافِ والتَّبذارِ
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 نمل وا کفیضل وا کله ّا 
 

 یشْکُو الَیک مضاضةَ اْعسارِ
 

تُهو :غَذَو .راف أی جعلتُه غذاءسذار : گزاف کاری کردن. واةاسراف بمال در نفقه. و »: به فتح« تَبضاضم :
، أی قلَّةٌ ناشئةٌ من قلَّة یبه معن» مغاضة« مضاضةو در بعضی نسخ بجای  ؛سوزانیدن اندوه مصیبت زده را

 اإلعسار.
ل مگر مر اه ؛آن را بگزاف کاری و اسراف در نفقه یفرماید: سعی کن بر جسنت حالل و مباش که غذا ساز می

 »شارح«، یا مر کسی را که شکوه کند به تو از سوزانیدن اندوه تنگدستی او را. ، یا مر مهمان خود راخود را
 گر مال حالل آید از غیب بدست
 هر مال که در محل خود صرف شود

 

 

 اسراف مکن دران که بسیار بدست
 سرمایۀ اقبال و ظفر تا ابدست

 

 

 تأسف بر فوت ائمه دین

 فساد مفسدینو شکایت از ا
 م ذَهب الرجال الْمقْتَدٰى بِفعالهِ

یزلْفٍ یی خف یتقب و مهضعب ن 
 سلَکُوا بنَیاتِ الطَّرِیق فَاصبحوا

 

 

 والْمنْکرِونَ لکُل امرٍ منْکَرِ
 بعضاّ لیدْفَع معور عن معورِ 

الطَّرِیق نع تَنَکِّبِنيرِ  مکْبْا 
 

القرنُ بعدَ »: بالسکون« الخلْف: تعیري المنکَر. و االنْکارجمع فعل و»: به کسر« فعال روی کردن. و : پیاقْتدِاء
هی »: به ضم الباء و تشدید الیاء« الطَّرِیق بنَیات و». از اول«: راه سدن سلُوک: تباه کردن. و اعوارالقرن. و 

الص ة. و الطُّرقمن الجاد الّتی تنشعب بیکسو شدن.تَنَکُّب : راه. وطَرِیقغار : 
ماندم من ، و آن تعیري کنندگان مر هر کار بد را. و به فعلهای ایشانشد  فرماید: رفتند آن مردان که اقتدا کرده می می

ای. رفتند  ای از تباه کرده ، تا دفع کند تباه کردهآرایند بعض ایشان بعضی را در میان گروهی بعد ازیشان که می
 »شارح«، پس گشتند بیکسو شونده از راه بزرگرت. ایشان در خردهای راه

 رفتند جماعتی که دانا بودند
 امروز ازان قوم اثر باقی نیست

 

 

 در علم نظر واقف و بینا بودند
 گویا که حباب و موج دریا بودند

 

 

 اظهار رسیدن اندوه به کمال

 ممکن به زوالو بیان انتهای هر 
 وال خیر فی الشَّکْوٰى الٰى غَیرِ مشْتَکٍ 
 هماو بنْضی رحنَّ الْبا تَر لَما 
 الَم تَر إَنَّ الْفَقْر یرجٰى لَه الْغنٰى

 

 

 و ال بدَّ من شَکْوٰى اذا لَم یکُن صبرِ
 و یاتی علٰى حیتانه نُوب الدَّهرِ

و الْفَقْرِا نم هلَیشٰى عخنٰى ینَّ الْغ 
 

 : جمع او.حیتان، و : ماهیتوحو ». از اول«: به زمني فرو رفنت آب نُضوب
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چون نباشد صرب. آیا  ،ای از شکوه ، و نیست چارهفرماید: نیست خري در گله کردن به غري نالنده هم درد می
بینی که درویشی امید داشته  آیا نمیید بر ماهیهای او حوادث روزگار؟ آ ، و میرود آب او بینی که دریا فرو می نمی

 »شارح«، و آنکه توانگری ترسیده شود بر او از درویشی؟ شود برای او توانگری
 امروز کسی نیست که دردی دارد
 هر دل که صفا و نور او بیشرتست

 

 

 یا فیض تمام از دل مردی دارد
 از اهل زمان همیشه گردی دارد

 

 

 تایش کسی که در مقام صرب قدم بودهس

 و تشبیه خلق کریم او بمسک سوده
 اذا زِیدَ شَراً زاد صبراً کَانَّما
هیبط دادزکِ یسالْم یتنَّ فَت 

 

 

 هو الْمسک ما بین الصالیة والْفهرِ 
 لَی الشَّرباراً عطاص رالحو قحلَی السع 

 

سة: مشک. و کمالیر : سنگ زیر که بران بوی خوش سایند. وصهسنگ زبر که به آن مسک »: به کسر« ف
 مقدّر.» یزداد«مفعول به  اصطباراً : الصرب. واالصطبار: سودن. وسحق: خرد کردن. و فَت سایند. و

گویا او مسک است در میان دو سنگ زیر و  ؛، افزون کند صبوری رافرماید: چون افزون کرده شود او را شری می
کند بوی خوش خود را بر سودن و آزاده افزون  برای آنکه خرد کرده مسک افزون می ؛زبر که به آن مسک سایند

 »شارح«کند صرب را بر مشاهده شر.  می
 رندی که برگوی کرم از که و مه
 چون مسک که هرچند بسائی او را

 

 

 د بکرهافت در فتنه کند صرب و نه
 بوئی که دهد ز پیشرت باشد به

 

 

 تبیني یمن انبساط

 و تحسني حسن اختالط
 ارِیدُ بِذاکُم انْ یهشُّوا لطَلْقَتی

نْ یا وم مهدو سجالی الْمی فوننَح 
 

 

 وانْ یکْثروا بعدِی الدُّعاء علٰى قَبرِی
سحباً اغائ منْعع نْ کُنْتا نُوا ذِکْرِیو 

 

: منْح روی شدن. و : گشادهطَلْقَةو ». از رابع«روی و خوش طبع شدن  : گشادههشاشَة : اشارت به مزاح: وذا
 ».از ثالث«عطا دادن 

، و آنکه بسیار کنند روی بودن من روی باشند ایشان برای گشاده خواهم به این مزاح آنکه گشاده فرماید: می می
و اگر باشم از ایشان غایب،  ؛و آنکه عطا دهند مرا در مجلسها دوستی خود ؛برگور من ایشان بعد از من دعا

 »شارح«نیکو کنند یاد من. 
 هر کس که کند قصد پریشانی خویش
 باید که چو گل خرم و خندان باشی

 

 

 چون نافه گره زند به پیشانی خویش
 نی جبهه بهم کشی ز نادانی خویش

 

 حکایت
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۲۹۰ 

گفت: انداخت. سلمان  ، می، رضی اله عنهخورد و استخوان خرما به سلمان خرما می، هيلع گویند حضرت امري
 »هذا إخک إلَی الرابعة.«

فرمود:  »إنی احتلمت علٰى أمی.«، آمد و گفت: هيلعمردی نزد مرتضٰى   گوید: و امام راغب در محاضرات
نائم در عالم غیب به بدن مثاىل خیاىل که  و حقیقت لطیفه آنکه چون» أقیموه فی الشّمس واضربوا ظلَّه الحدَّ.«

 ، الیق آن است که در عالم شهادت هم حدّ بر ظل او واقع شود.ظل بدن عنصری است زنا کرده
آن حضرت  »دعا کن که خدا مرا به بهشت برد.«، آمد و گفت: ملسو هيلع هللا ىلصو حافظ اسمعیل گوید: زنی پري پیش پیغمرب 

او را بگوئید: إنَّها لن تدخلَها و «گریست. فرمود:  پس آن زن بازگشت و می ».إنَّ الجنةَ ال تدخلُها عجوزٌ«فرمود: 
 ١»ِّصحابِ الْيمني٭ عربا اتْرابا ٭ فَجعلْنَاهن ابكَارا ٭ انَّا انشَانَاهن انشَاء «، إنَّ اله تعاىل یقول: هی عجوزٌ

 

 ترغیب به تحصیل دوستان حقیقت آثار

 بیان آنکه هزار دوست کم است و یک دشمن بسیارو 
 منَّهفَا فاءالص وانخبِا کلَیع 
 و ما بِکّثريٍ خل و صاحبٍ

 

 

ورظُه م ودْتَهتَنْجذَا اسا مادع 
ريداً لَکَثدُواً واحنَّ عا و 

 

دوست. و در بعضی نسخ بجای مصراع »: به کسر« لخ : یاری خواسنت. واستنْجاد : األبنیةُ المرتفعة. والعماد
، تاء محذوف و اصل اسطُعت: استَطُعت ؛و تَکَثُّر: بسیار گردانیدن ؛»عت انَّهمثَّر من اْخوان ما اسطَتَکَ«اول: 
 شایع است.» اسطاع یسطیع«، و شده
اند. و  ، و پشتها، چون یاری خواهی از ایشاناند ایشان ستونها ، چه به درستی کهفرماید: فراگري برادران صفا را می

 »شارح«، و به درستی که یک دشمن هراینه بسیار است. نیست بسیار هزار دوست و یار
 دانا که برای دوستان در کارست
 هر چند ترا دولت و نصرت یارست

 

 

 پیوسته ز شاخ عمر برخوردارست
 صد دوست کم است و دشمنی بسیارست

 

 

 خطاب به شخصی که حیلۀ خري عاطل بوده

 نموده و در کسوت شر و باطل می
 دُّ لَهعی ریال مو ریخ یکما ف 

فَاکْرمجٰى لفَال تُر یتقةنْ بم 
 

 

 قَضیت منْک لُباناتی و اوطارِی
 و انْ هلَکَت فَمذْموماً الَی النّارِ

 

: وطَرو » به ضم« لُبانَة . وال میز و خیر، و منه قولهم: ما عنده هلَه یمیرهم میراًأ قد مار ، و: الطَّعامالمیرة
 حاجت.

 .٣٨ - ٣۵الواقعه:  - ۱
                                                 



  

های  فرماید: نیست در تو هیچ خري و هیچ فایده که شمرده شود که برای آن بگزارم من از تو حاجتها و مهم می
و اگر هالک شوی، پس رفتی نکوهیده به  ؛زرگواریشوی برای ب ، پس امید داشته نمیخود. پس اگر بمانی

 »شارح«آتش. 
 ای گشته ز روی مردمی مظهر جود

 بمردم نرسد نفع شخصی که ازو
 

 

 هر روز ترا فتح دگر خواهد بود
 در مذهب من برو حرام است وجود

 

 خطاب به یکی از ازواج که زبان به مالمت آن حضرت گشاده

 نهاده و قدم در بادیۀ انقطاع و هجران
 لَةلَی ی کُلف ذْلکُونُ الْعی لٰى کَما 
 رویدَکِ انَّ الدَّهر فیه کفایةٌ 

 

 

 لما ال تُملِّني الْقَطیعةَ والّهجرا
 لتَفْرِیق ذات الْبین فَانْتَظرِی الدَّهرا

 

، و : مؤنث ذوذات: اسم فعل به معنی امهِل. و دَکروی: رحم بریدن. و قَطیعةهیزم. و  افروخنت آتش بی: تَملیة
، کما إنَّ األسرار لما کانت مضمرةً فی البین ، قیل لها: ذاتحوال واقعةً فی البنيلما کانت األ«قال اإلمام: 

 »، قیل لها ذات الصدور.الصدور
، به درستی که ور شدن؟ مهلت دهافروزی آتش رحم بریدن و د فرماید: تا چند مالمت در هر شب؟ و چرا نمی می

 »شارح«، پس چشم دار روزگار را. ، در او کفایت است برای جدا کردن احوال که در میان استروزگار
 تا چند ز هر طرف برانگیزی گرد
 چون خوی زمانه است انگیز فراق

 

 

 وز جهل کنی بر دل من خود را سرد
 فارغ بنشني که کار خود خواهد کرد

 

 

 جان از عني طاعتتقریر سیمرغ 

 در ذروه قاف قناعت
 هرصقَو کانَ لَه نم فْلَحا 

 

 

 هرم موی نْها کُلم کُلای 
 

 : ظرف خرما.قَوصرة
 ».شارح«فرماید: رست کسی که هست مرو را ظرف خرما که خورد ازان هر روز یکبار.  می

 جمعی که ز شوق رو بطاعت دارند
 و فارغ بالند مانند هما شاکر

 

 

 وز نور و صفای دل بضاعت دارند
 سیمرغ صفت قاف قناعت دارند

 

 

 ارشاد نفس لوامه به کسب حالل

 که مؤدی به علو مرتبه است در حال و مآل
 کُدَّ کَدَّ الْعبدِ انْ 
مال نم مالْا اقْطَعو 

 

 احببت انْ تُصبح حرا
 بنی آدم طُرا

۲۹۱ 



  

 ال تَقُل مکْسب یزرِی
نع تتَغْنَیا اسم نْتا رِکغَی 

 

 فَقَصد  النّاس ازْرٰى
 اعلَی النّاس قَدْرا

 

، و این قیاسی است افعل تفضیل از ازْراء: ازْری : آهنگ کردن.قَصد : امید. وامل و». از اول«: رنجه شدن کَدّ
 از باب افعال نزد سیبویه.

برب امیدها را از مال پسران آدم همه. داری که گردی آزاد. و  ، اگر دوست مینجه شو رنجه شدن بندهفرماید: ر می
نیاز باشی از  ، مادام که بی، چه آهنگ مردم کردن خوار دارنده ترست. تودارد مگو این کسب است که خوار می

 »شارح«، بلندتر مردمی به قدر. غري خود
گر نفس تو در مقام طاعت شده ح ر 

 گاهی که طمع ترک توانی کردن
 

 

 از خلق امید خود بیکبار برب
 از صیت تو گوش آسمان گردد پر

 

 

 ترغیب نفس به پرهیزکاری

 که منتهی است به رضای باری
 اذا انْت لَم تَزرع و ابصرت حاصداً
 وما انْ لیوم الْبعثِ زاد سوی التَّقٰى

 

 

 تَّفْرِی فی زَمن الْبذْرِنَدِمت علَی ال
 تَزودتَه حتَّی الْقیامة والْحشْرِ

 

: توشه تَزودزاید. و زاد: توشه. و  انْ : تخم در زمني افکندن. وبذْر: الزمان. و الزمن: تقصري کردن. و تَفْرِیط
 برگرفنت.

و نیست پشیمان شوی بر تقصري در زمان تخم کشنت. ، ای را فرماید: چون تو زراعت نکنی و بینی درو کننده می
 »شارح«ای غري تقوٰى که برگريی آن را تا روز قیامت و برانگیخنت.  برای روز برانگیخنت توشه

 ای دوست که اسباب زراعت داری
 چون علم و عمل آب و زمني است ترا

 

 

 تا کی گذرد عمر تو در بیکاری
 گر اهل دىل تخم سعادت کاری

 

 

 ترحم بر طفالن پدر مردهاظهار 

 که از سهام حوادث مجروحند و آزرده
 انّ تَاوهت فی شَیء رزِىت بِهما 

مکْفُلُهکانَ ی نم مدُهوال قَدْ مات 
 

 

 کَما تَاوهت لْطْفال فی الصغَرِ
 فی النّائباتِ وفَی اْسفارِ و الْحضرِ 

 

 : ضدّان.الحضرو السفَر و ». از اول«: پذیرفنت کُفُول : کودک. وطفْلردن. و : آوخ کتَاوه
، چنانچه آوخ کنم برای طفالن در خردی. به فرماید: نکنم آوخ در چیزی که مصیبت رسانیده شوم به آن می

 »شارح. «پذیرفت ایشان را در حوادث و در سفرها و در حضر ، آن کس که بود که میحقیقت مرد پدر ایشان
 هر کس که چو طفل اشک من گشت یتیم
 در منظر دیده گر نشنید یکدم

 

 

 در گوشۀ محنت است پیوسته مقیم
 جز گریۀ زارس نبود هیچ ندیم

 

۲۹۲ 



  

 

 تخویف نفس از شَیب

 و توجیه او به عالم غَیب
ةیننْوانُ الْمع بالشَّی 
 رِکشَع توم رِکشَع یاضب و 

 تیاذا رفَا  مع بالشَّی 
 

 

ربالْک تارِیخ وه و 
ثَرْلَی اع نْتا ثُم 
 ذَرالَح ذَرفَالْح أسالر 

 

: همه را فرا رسیدن. عموم: موی. و شَعر : سفیدی. وبیاض : تعریف الوقت. والتَّارِیخ : سرنامه. وانوعنْ
 مقدّر.»الْزم«مفعول  الحذَرو

، پس ید شدن موی سرنامۀ مرگ است و او تاریخ بزرگی است. و سفیدی موی تو مرگ موی تُستفرماید: سف می
، حذر را. ، پس الزم باش حذر راپس چون بینی سفید شدن موی را که فرا گرفته است سر را تو بر پی آنی.

 »شارح«
 روزی که شود موی سر و ریش سفید
 پایان حیات هر که باشد مرگ است

 

 

 خویش کن قطع امید از رشتۀ عمر
 آری بجهان کسی نماند جاوید

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمرثیۀ حضرت خاتم 
 کُنْت السواد لناظرِی 
تمفَلْی دَکعب شاء نم 

 

 

رالنّاظ کلَیکٰى عفَب 
حاذِرا کُنْت کلَیفَع 

 

 ردن.: حذر کمحاذَرة: سیاهۀ چشم که مردمک دران نماید. و ناظر : سیاهی. وسواد
، پس گو بمري. که خواهد بعد از تو، پس گریست بر تو سیاه چشم. هر فرماید: بودی او سیاهی سیاه چشم من می

 »شارح«کردم.  بر تو بودم من که حذر میپس 
 رفتی و نماند دیده را نور بصر
 امروز که چون گنج نهانی در خاک

 

 

 مردم ننشینند دران خانه دگر
 نظر عیب است اگر کنم بغري تو

 

 

 بیان آنکه تعزیت نه دافع مرارت فراق است

 و نه مانع حرارت اشتیاق
 یعزونَنی قَوم براةٌ من الصبرِ 

 ضی لشَانه یم میعزی الْمعزی ثُ
 

 

 وفی الصبرِ اشْیاء امر من الصبرِ 
 ویبقَی الْمعزٰى فی احر من الْجمرِ 

 

۲۹۳ 



  

۲۹٤ 

، و ال یسکن إّ فی الدّواء المر المعروف»: به کسر الباء«: بیزار شدن. والصبِر براءة : به صرب فرمودن. وتَعزِیة
و واو  ؛: آتش. و قَوم بدل از ضمري جمع یا فاعلجمر : گرم شدن. وةحرارو  حر: کار. و شَانالشِّعر. و  ةِضرور

 .١»سرواْ النَّجوى الَّذِين ظَلَمواْ وا «، مثل مجرد عالمت جمع
دهد عزا  میتر از صبِر. عزا  ، و در صرب چیزهاست تلخند از صربانکنند مرا قومی که بیزار فرماید: امر به صرب می می

 »شارح«ماند عزاداده در گرمرت از آتش.  ، و میگذرد برای کار خود ، پس میدهنده
 هر دل که عنان بدست احباب سد
 شوق است چو آتش و نصیحت چون باد

 

 

 توان باز آورد او را بسخن نمی
 وان آتش ازین باد فزون گشت و نمرد

 

 

 از مکّه به مدینه حکایت هجرت مصطفٰى

 و خسبیدن ناظم بر جامه خواب او به وقار و سکینه
ریی خبِنَفْس تقَیصٰى والْح یطو نم 

 مکروا بِه  رسول الٰه الْخلْق اذْ 
 وبِت اراعیهِم متٰى ینْشُرونَنی

 

 

 و من طاف بِالْبیتِ الْعتیق و بالْحجرِ
 فَنَجاه ذُو الطَّول الْکَرِیم من الْمکْرِ
 و قَدْ وطَّنَت نَفْسی علَی الْقَتْل واْسرِ

 

، : الکعبةُالبیت العتیق: گرد درآمدن. وطَوافو  طَوفریزه. و : سنگحصٰىو ». از ثانی«: نگاه داشنت وِقایة
ما حواه الحطیم المدار بالبیتِ جانب »: به کسر الحاء«الکعبة  حجر لقدمتها أو لعتقها من الضررِ أو لنفاستها. و

: دیدن. مراعاةنیکوئی. و »: به فتح« لطَو : رهانیدن. و تَنْجِیةو ». از اول«: اندیشۀ بدی کردن مکْرالشَّمال. و 
واذْ يمكُر بِكَ الَّذِين كَفَرواْ «بِه ناظر به آیت.  مکَروا: وطن کردن. و تَوطنيو ». از اول«: پراکنده کردن نَشْرو 

يخ هالو هال كُرميونَ وكُرميوكَ ورِجخي وقْتُلُوكَ اي وثْبِتُوكَ ايلرِيناكالْم ٢»ر. 
 ؛، و کسی که طواف کرد به کعبه و حجرفرماید: نگاه داشتم به نفس خود بهرت کسی که به پای سد سنگریزه را می

، پس رهانید او را خداوند نیکوئی بزرگوار از اندیشۀ کافران به او ، چون اندیشۀ بدی کردندرسول خدای خالیق
، و به حقیقت وطن کرد نفس من بر کشنت کنند مرا یدم ایشان را که پراکنده مید شب گذاشتم که میبدی ایشان. و 

 »شارح«و دستگري کردن. 
 غري از تو ندید چشم من یار دگر
 نام تو برم که جان خود تازه کنم

 

 

 جز عشق رخت نیست مرا کار دگر
 تا پیش رخت فدا شود بار دگر

 

 حکایت
، د و بعضی از مردم مدینه مسلمان شدند و با آن حضرت بیعت کردند، از مشرکان مکّه ناامید شملسو هيلع هللا ىلصچون پیغمرب 

که به تدریج از مکه به مدینه رفتند  داعیۀ مدینه در دل حقیقت منزل آن حضرت پیدا شد و مسلمانان را امر فرمود
وه جمع و در سال چهاردهم از نبوت خواست که هجرت فرماید. و قریش برین معنی اطالع یافتند و در دارالنَّدْ

شدند و برای آن حضرت مشاورت کردند و رای همه بران قرار یافت که از هر قبیله جوانی جلد او را به شمشري 
، بدیت بزند و خون او در قبایل متفرق شود و چون بنوعبدمناف قوت مقابله و مقاتله با جمیع قبایل ندارند

 .٣األنبیاء:  - ۱
 .٣٠األنفال:  - ٢

                                                 



  

۲۹٥ 

را بر خوابگاه خود بخسبانید و جامه خواب ، از این صورت واقف شد و شب علی ملسو هيلع هللا ىلص پیغمربراضی شوند. و 
، ملسو هيلع هللا ىلصمشرکان بدر خانۀ پیغمرب خود بر باالی او افکند و خود با ابوبکر از مکه بريون آمد و به غار ثور رفت. و 

، علی جمع شدند و در دل داشتند که بامداد هجوم نموده به امضای عزمیت خود قیام نمایند و چون درآمدند
 او را بگذاشتند و ار عقب آن حضرت برفتند.» دانم. نمی«فرمود: » کجاست؟ محمد«گفتند:  ،برخاست

ومن النَّاس من يشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرضاتِ اله واله رووف «اثري گویند در راه مدینه آیت  و ثعلبی و ابی
د که در آن شب حق تعالٰى وحی کرد به و امام غزاىل در احیا گوی، نازل شد. هيلعدر شأن مرتضٰى ١»بِالْعبادِ

، کدام از شما برادر خود را به طول جربئیل و میکائیل که شما را برادر یکدگر ساختم و عمر یکی درازتر کردم
 کند. عمر اختیار می

طالب کرد؟ او را  چرا چنان نکردید که علی بن ابی«هر یک عمر درازتر برای برای خود خواستند خدا گفت: 
محمد ساختم و جان خود فدای او کرد و بجای او خسبید. شما هر دو به زمني روید و او را از دشمنان نگاه برادر 
، طالب پسر ابی! ای بخ بخ«گفت:  ، و جربئیل میبیامدند و جربئیل بر سر او بایستاد و میکائیل بر پای او» دارید.

 »کند. خدا با مالیکۀ خود به تو مباهات می
 

سر بات ناًوی الْغارِ آمف هال ؤل 
صقَالئ تزُم ثَالثاً ثُم قاما 
 تُّالتَب لٰهْا رنَص بِه تدرا 

 

 

 موقّی وفی حفْظ اْلٰه وفی ستْرِ
 قَالئص یفْرِین الْحصٰى اینَما یفْرِی
 و اضمرتُه حتّٰى اوسدَ فی قَبرِی

 

به « ستْرموقی جدّاً. و  ، أیموقّی، و مراد غار ثور که نزدیک مکّه است. و یقال: الشُّجاع راخ در کوه: سوغار
، و مراد : جمع اوقَالئص، و : شرت ماده جوانقَلُوص: مهارکردن. و زَم: أی ثالث لیال. و ثَالثاًپرده. و »: کسر

ئل سد و وعده کرد که بعد از سه شب به غار ثور برد و به وعده ، به شخصی کافر از بنی دملسو هيلع هللا ىلصشرتان که پیغمرب 
 : چیزی را بالني کردن.تَوسید: االنقطاع عن الدنیا إىل اله. و التَّبتُّلوفا کرد. و 

فرماید: شب گذاشت پیغمرب خدا در غار ثور به امن نگاه داشته و در نگاه داشنت خدا و در پرده. مقیم شد سه  می
م به آن تبریدند. خواس ، هر کجا که میبریدند سنگریزه را ، شرتانی که میمهار کرده شد شرتان ماده جوان پس، شب

 »شارح«، و در دل دارم این معنی را تا بالني نهاده شوم در گور خود. یاری کردن خدا به بریده شدن از دنیا
 جوشم چون خم ز شراب شوق او می

 جانم س بالست در راه خدا
 

 

 نوشم جام فنا می بقا می وز
 کوشم تا هست رگی در تن من می

 

 حکایت
رفت و اخبار  ، به غار نزد پیغمرب و پدر خود میشد بکر مردی جلد بود و چون شب تاریک می عبداله بن ابی

، عامر بن فهريهنمود که شب در مکه بوده. و  گردید و چنان می گفت و پیش از صبح بازمی قریش به ایشان می
آشامیدند. و جفتی کبوتر بر  برد و می چرانید و شبها برای پیغمرب و ابوبکر شري می ، گوسفندان میزاد کرده ابوبکرآ

جستند به حواىل غار آمدند و  در غار بیضه نهادند و عنکبوت برگرد آن بافت و دشمنان که حضرت رسالت را می
حرتام کبوتر در حرم و نهی از قتل عنکبوت به سبب این ا، بازگشتند. و چون بیضۀ کبوتر و خانۀ عنکبوت دیدند

 است.
 

 .٢٠٧البقرة:  - ١
                                                 



  

 خطاب به اسامة بن زید اعور

 و قتل او در احد به توفیق خدای اکرب
 لَست ارٰى ما بینَنا حاکماً
 و صارِماً ابیض مثْل الْمها
ربات قاطع سامی حعم 
دِینُنا صادِق ناسنّا اا 

 

 

 فی الْکَف بتّاراَّ الَّذِی 
اررض ةاحی الرف قربی 
النّار رابِهضت نم طَعسی 
ارببِ لَصرلَی الْحنَا عا 

 

: بلور. و مها، یا به تقدیم تاء مثّناة به معنی هالک کردن. و : از برت به تقدیم باء موحده به معنی بربیدنبتّار
: درخشیدن آتش سطُوع: السیف القاطع. و الباتر، وةبه تقدیم باء موحده یا مثنّا نیز باتر: کف دست. و راحة

 زدن.»: به کسر« تضرابو ». از ثالث«
و  ؛، مگر آن تیغ که در پنجه است برنده یا هالک کنندهای بینم در میان ما حکم کننده نیستم من که می فرماید: می

خشد در پنجه گزند کننده. با من است تیغی قاطع برنده یا هالک کننده که تیغی برنده سفید مانند بلور که در
، به درستی که ما بر کارزار هراینه درخشد از زدن او آتش. به درستی که ما مردمی چندیم که دین ما راست است

 »شارح«صابرانیم. 
 تیغم که به تیزی گذرد از جوشن
 چون برق بهر طرف فشاند آتش

 

 

 جهانی روشنوز پرتو آن شود 
 وز غایت سختی است دلش چون آهن

 

 

 جواب اسامة بن زید

 و اظهار شجاعت از روی کید
 نعم الَّذِی حکَّمتَه بینَنا
رمسا ی مارِقینمی یفَف 
 قَدْ خضب الْبیضةَ راسی فَما

 

 

یا جار هال لَحاک تفَاثْب 
النّار ستُقْتَب هسار نم 
قْدارم یهضاً فغُم مطْعا 

 

: فراگرفنت اقْتباس: گذشنت تري از چیزی که بر او آید. و مرق: أی لعنه. و لَحاه اله: حاکم گردانیدن. و تَحکیم
أی ما نُمت. و فی األساس: ما ذقت غَماضاً و »: باضم «غُمضاً آتش. و قال الجوهری: ما اکتحلت غماضاً و 

 .خضبمفعول به  ةالبیض. و مضاًغُ
 

 خطاب به مرحب بن شاس

 و تهدید او به حرب شجاعت اساس
 نَحن بِنُو الْحربِ بِنا سعريها

 

 

 حرب عوانٌ حرها نَذِیرها
 

 تَحث رکْض الْخیل فی زَفريِها
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: بانگ زَفري: دویدن ستور. و رکْضو ». از اول«ب : برانگیخنت بر کاری به شتاحث: آتش افروخته. و سعري
 آتش.

کننده  ، گرمی او بیم، حربی که در او مقابله واقع شود چندبار، بماست آتش افروختۀ اوفرماید: ما پسران حربیم می
 »شارح«انگیزد بشتاب دویدن اسبان را در بانگ خود.  برمی ؛اوست

 عجز موسٰى دارمکه مامروز 
 ن جهد آتش حرباز آهن تیغ م

 

 

 در تیغ کشیدن ید بیضا دارم
 در کشنت خصم خویش فنّها دارم

 

 

 جواب مرحب بن شاس

 و دم زدن از شجاعت و باس
هرهبلَدَتْنا عو ناسنّا اا 

 

 

هربطٌ حیر و شْینَا الْوباسل 
 

هینا غَدَرف سبٍ لَیرح ناءبا 
رهبباسید. و : زن نیکوی سفةعشْی: جامه. ولو الو .ط: من الثّیابِ معروفیچادر. و ر :رببه کسر حاء: «ةح :«

 : جمع غادِر.ةغَدَربرد یمنی. و 
 

 خطاب ظفر مآب به مرحب خیربی

 و جوابِ جواب او به اظهار دالوری
هدَریی حمی اتْنمنَا الَّذِی سا 

 دُ الْقَصرهعبل الذِّراعین شَدِی
 

 

 هروقَس ثلَی و آجام غامرض 
 هنْظَرالْم ثِ غاباتٍ کَرِیهکَلَی 

 

، لما ، ألنَّ أمه فاطمة بنت أسدةالمؤمنني: أنا الّذی سمتنی أمی حیدر، و قال أمري: األسدةالحیدَر فی الصحاح:
: شري. و ضرغام، کره هذا االسم فسماه علیا. و قدم أبوطالب فلما ؛اسم أبیهاه سمته ب ،ئبولدته و أبوطالبٍ غا

کان القیاس أن یقول: «: أی ضخمها. و قال المرزوقی: عبل الذِّراعین: تريانداز. و رجل قَسورة: بیشه. و اجمة
ارِ عن نفسه و کانَ اآلخر هو خباإل لکنّه لما کان القصدُ فی، ما یعود إىل الموصول ، حتٰى یکونَ فی الصلة سمته
و در بعضی نسخ بجای  »، ألمنه من اإللباس.، لم یبال برد الضمري علی األول و حمل الکالم علی المعنٰىاألول
 به تخویف انسب است. کَرِیه ، لیکنبه معنی نیکو» صبِیح« کَرِیه

، رش سخت بن گردناَ، قوی دو رياندازتها و شري  ، شري بیشه»حیدر«فرماید: من آن کسم که نهاد مرا مادر من  می
 »شارح«ها ناخوش دیدار.  چون شري بیشه

 چون نیست مرا غري شجاعت پیشه
 در معرکه چون گردن دشمن شکنم

 

 

 هرگز نکنم ز هیچ کس اندیشه
 کنم در بیشه شريم که شکار می

 

 حکایت
، إنّی خائف علیک رجال یسمی نفسه یا بنی«گفت:  حافظ اسمعیل گوید: مرحب مادری کاهنه داشت و با او می

، مرحب برتسید و ، این رجز بنیاد کردهيلعو چون مرتضٰى » ، فال تُبارِزْه.، فإن سمعت ذلکفی الحربِ حیدرة
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پس حمیت جاهلیت مانع او شد و کشته گشت. و سیاق کالم مشعر است به آنکه  ؛خواست که بازگردد می
 ع بوده.یز برین معنی مطلّ ، نهيلعحضرت مرتضٰى 

 
 دَرهاکْیلُکُم بِالسیفِ کَیل السنْ

هرزج نَ بِقاعرالْق کتْرا و 
هروزماجِدٍ ح غُالم برض 
هشَرع وةً اعبس منْهم قْتُلا 

 

 

 هقَرالْف بِنيباً یرض کُمرِبضا 
 لْکَفَره اضرِب بِالسیفِ رِقاب ا

هغَرص قُومی قکِ الْحتْری نم 
هرفَج وقفُس لها مفَکُلُّه 

 

، یقال هی مکیال ضخم. أکیلکم بالسیفِ کیل السندرةهيلع: ، وفی الصحاح: قول علی »از ثانی«: پیمودن کَیل
، و قیل أی أقتلهم عاجال ،، و قیل هی العجلةاًواسع أی أقتل األعداء قتال «قال النّووی فی شرح صحیح مسلم: و 

منه النّبل والقسی لعمیةٌ یبانَة. و »هی شجرةٌ قوجدا کردن. و ا :قَرپشت. و »: به کسر فاء« ةف زمني قاعمهره :
، و قال تَلوهمإذا قَ» بالّتحریک« »تَرکُوهم جزراً: «یقال، السباع: اللّحم الّذی تأکلُه جزرو  هموار نرم.

رزالواحدُ ج :ر . وةاألصمعیوزإذا اشتدَّ و قوی. و »: به کسر الحاء و تشدید الواو«الح الغالمغَرر ةصجمع صاغ :
بر مفرد و مثّنٰى و مجموع و مذکر و مؤنث من ، چه جمع است من ، و صیغۀ جمع دال بر آنکه مراد از از صغار

، هيلعست به آنکه حضرت ناظم ا ارعبريون رفنت از فرمان خدا. و در مصراع سابع اش: فُسوقشود. و  مطلق می
خواهد بود. و در دانسته که عدد مقتوالن او هفت یا ده  ، میملسو هيلع هللا ىلص، از روی کشف و الهام یا به اعالم سید انام

رِی اشْفی من رووس صدْ «رابع:  ، و بجای مصراع»أوفیهم بِالصاع« اکْیلُکُم بِالسیفِ  بعضی نسخ بجای
 ، و در این نسخه مصراع خامس نیست.»الْکَفَره

کند مهره پشت را  زنم شما را زدنی که جدا می ، می، پیمودن پیمانۀ سندَرهپیمایم شما را به شمشري فرماید: می می
، زدن غالم کافران را هایدنزنم به شمشري گر ، میگذارم همسر حرب را به زمني نرم هموار گشته از یکدگر. و می

چه ایشان اهل نافرمانی  ؛کشم ازیشان هفت یا ده برخیزند خوار. می ،گذارند حق را که میبزرگواری قوی. جمعی 
 »شارح«و بدکارانند. 

 وقت است که من بر صف دشمن بزنم
 چون غنچه کنم جامۀ دشمن پرخون 

 

 

 یابم همه را و زود گردن بزنم
 بزنمهرجا که رسم تیغ سوسن 

 

 

 رجز یاسر خیربی

 و دعوی شجاعت و سروری
رنِّی یاسا ربیخ تملقَدْ ع 
تُبادِر لَتقْبا وثذَا اللُّیا 

 

 

رغامم طَلب الحی السشاک 
 و احجمت عن صولَة الْمحاجِرِ 

 

 رحاض توم یهی فعاننَّ طا 
رغامجِرسخت افکندن. و: خویشنت را در جنگ ةمحبالفتح« الم :«القریِة أقیال الیمن و ما حول حاجِرو منه م ،

ه. و هی األحماءال یرعاه غري واحدٍ منهم حمی عان ، کان لکلنیزه زدن.»: به کسر«ط 
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 جواب رجز یاسر

 و زجر او به توفیق قادر
 تَباً و تَسعاً لَک یا ابن الْکافرِ 

 ی اضرِبکُم و ناصرِیانَا الَّذِ
 مصاغرِاضرِبکُم بِالسیفِ فی الْ

 مع ابن عمی والسراج الزاهرِ
 

 

 انا علی هازِم الْعساکرِ
 الٰه حق ولَه مهاجِرِی
 اجود بِالطَّعن وضربٍ ظاهرِ
 حتّٰى تَدِینُوا للْعلی الْقادِرِ

 

 الم صارِم مماهرِضرب غُ
انِّي وجهت وجهِي للَّذِي «، مثل : لشکر. و الم به معنی إلٰىعسکَر : گریزانیدن و شکسنت. وهزم و هزِیمة

». از ثالث«: روشن شدن چراغ زُهور. و : چراغسراج: جدائی از خانه. و هجرة. و »فَطَر السماواتِ
 فی الشّیء. : الحذاقةُ ةالمماهرو

آن کسم که ، شکننده لشکرها. من ام ، من علی، ای پسر کافرفرماید: الزم گرداناد خدا خسران و هالک مر ترا می
زنم شما را به شمشري در  زنم شما را و یاری کننده من خدای بحق است و به اوست جاهای هجرت من. می می

، تا فرمان برید پسر برادر پدر خود و چراغ روشنآشکارا. با ، احسان کنم به نیزه زدن و زدن تیغ جاهای خواری
 »شارح«زدن غالمی برنده صاحب مهارت.  ؛مر بزرگ توانا را

 امروز میان ما غزا خواهد بود
 ات خواهد رفت فردا که خرب بخانه

 

 

 وز قهر خدا ترا سزا خواهد بود
 مو کندن و فریاد و عزا خواهد بود

 

 

 جواب رجز یاسر

 او به تیغ قاهر و تهدید
 ینْصرنی ربی خیر ناصرِ
 اضرِب بِالسیفِ علَی الْمغافرِ 

 

 

 آمنْت بِاله بِقَلْبٍ شاکرِ
 مع النَّبِی الْمصطَفَی الْمهاجِرِ 

 

 : از زمینی به زمني رفنت.ةمهاجر: خود. و مغْفَر
زنم به شمشري بر  ، گرویدم بخدا بدِىل شکر کننده. میبهرت یاری کننده ،کند مرا پروردگار من فرماید: یاری می می

 »شارح«، با پیغمرب برگزیده هجرت کننده. خودها
 از فضل خدا چو هست فیضی با من
 امروز بشکرانۀ آم چون خورشید

 

 

 اول دل من گشت بایمان روشن
 کنم و تیغ کشم بر دشمن گر می
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 رجز ابوالبلَیت عنرت

 ی خیربدر غزا
 نْتَری عماستِ ولَیو الْببنَا اا 
رزْوا ربزه فْضالم عشْجا 

 

 

 ربیبِالدِی خ و الحی السشاک 
 ررمبارِزٌ م وسبع مهج 

 

 رووثِ قَسلُّیوثِ لنْدَ اللُّیع 
: کج ازْور فضل کننده. و»: به کسر« مفْضالو  : دلري بودن.شَجاعة: بریدن. و بلْت و ؛به صیغۀ تصغري بلَیت

 : تلخ گردانیدن.تَمرِیرو ». از اول«: بريون آمدن بروز رو. و : ترشعبوس: شري. و جهمسینه. و 
 

 جواب رجز عنرت

 به الهام خدای اکرب
ظَفَّرالْم طَلالْب یلنا عا 
رضخا لِّقاءینی لمی یفو 

و نلطَّعلرضحبِ الشَّدِیدِ مرالض 
ا رکْبْا یلالْع هال هتارخ 

 

 

 ذْکَرا الْقَلْبِ بِذاک شَمغَشَم 
 رهزی قرب حافَتْه نم علْمی 
رطَهرِ الْمالطّاه النَّبِی عم 
 نْتَرزِی عخی و یهضری موالْی 

 

 لَمع: آب صافی. و اخضر: مرد دلري که هیچ چیز او را از مراد او بازندارد. و غَشَمشَم: فريوزی دادن. و تَظْفري
: اختیار: پاک کردن. و تَطْهِري: حاضر گردانیدن. و احضار: کناره رود. و حافَةو ». از ثالث«: درخشیدن لَمعان

 کردن.: خوار کردن و رسوا کردن و هالک کردن و نفرین اخزاءبرگزیدن. و 
در دست راست من است برای حرب وم. و ش دلري دل که به آن یاد کرده می ، دلري ظفر دادهام فرماید: من علی می

، ام شود. من برای نیزه زدن تیغ سخت حاضر گردانیده شده درخشد از کناره او برقی که روشن می آب صافی که می
 کند عنرت را. کند او را و خوار می ، امروز خشنود میبزرگرت برگزید او را خدای بزرگبا پیغمرب پاک پاک کرده. و 

 »شارح«
 آرد کس نیست که تاب قهر من می

 برد به کرمان زیره شک نیست که می
 

 

 آرد دشمن همه عجز بهر من می
 آرد هر کس که هرن بشهر من می

 

 

 حکایت سوزانیدن جمعی که به الوهیت او مقر و مصر بودند

 نمودند ید شدید توبت و انابت نمیو با وجود تهد
 لَما رایت اْمر امراً منْکَراً
 ثُم احتَفَرت حفَراً و حفَراً

 

 

 اوقَدْت نارِی و دعوت قَنْبرا
 و قَنْبر یحطم حطْماً منْکَرا
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: ةحفْرکندن. و   : گواحتفار و را بکشت. و، و تا زمان حجاج بن یوسف زنده بود و حجاج ا: غالم مرتضٰىقَنْبر
 ».از ثانی«: شکسنت حطْمگو. و 

، و قنرب کندم گوها و گوها، برافروختم آتش خود را و خواندم قنرب را. پس فرماید: چون دیدم کار را کاری بد می
 »شارح«شکست شکستنی بد.  می

 حیدر که ندیده مثل او دیده دهر
 سرش پروانه صفت جماعتی گرد

 

 

 شمعی است که از نور خدا دارد بهر
 گشتند و بسوختند از آتش قهر

 

 حکایت
: ، گفتندگویند این سوختگان نُصیر و هفده کس از اتباع او بودند و چون این جماعت را نزدیک آتش آوردند

و ابن عباس گفت:  »النّار. ال یعذِّب بالنّار إّ رب«، فرموده: ملسو هيلع هللا ىلصچه پیغمرب  ؛اعتقاد ما به الوهیت تو زیاده شد
»مکانَ علی أحرقُهم. ،لو کنت أقتلُهم و ماکنت کنت« 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصمدح اهل البیت سید عالم 
 یعلَم النّاس انّا خیرهم نَسباً قَدْ 

 هتوٰى کَرامام مهو طُ النَّبِیهر 
ینّا خا لَمتَع ضرْاهاونساک ر 

 تْرِ لَو شاووا یحدِّثُهمالسوالْبیت ذُو 
 

 

 ونَحن افْخرهم بیتاً اذا فَخروا
و الدِّین رناص والْاورنَص نم ورنْصم 

 مدَر کَما بِه تَشْهدُ الْبطْحاء والْ
 رجالْحتِ ویالْب کْنر کنادٰى بِذٰل 

 

، والعرب یسمی القریةَ : واحد المدَرالمدَرةکه در او سنگریزه بود. و  : رودخانۀ فراخبطْحاء: گروه. و رهط
حجراسود. و بیت و رابع یا از حجر الشّیء: جانبه األقوٰى. و مراد از  رکْن : سخن گفنت. و تَحدِیث. و ةًمدَر

نزد ارباب کشف و شهود حی یا گوئیم در اول فاتحۀ خامسه گذشت که عالم » قد علمت خیرب أنّی مرحب«قبیل 
 ،گفتم انسان افضل مخلوقات است الدین در فتوحات گوید: روزی در حرم کعبه می ناطق است. و شیخ محیی

که خانۀ کعبه به ، شخصی بر باالی من جست و مرا به عنف از خواب بیدار ساخت. دیدم شب که به خواب رفتم
تو چگونه دانستی که انسان افضل «گوید:  و برکشیده و به قهر میای متمثّل شده بود و دامن تا زان صورت جاریه
اندک دامن فرو  ای به بدیهه گفتم و به تدریج غضب او کم شد و اندک من برای معذرت او قصیده» از من است؟

 ،ملسو هيلع هللا ىلصگذاشت. و توجیه ثانی انسب است به حال ناظم 
، چون نازند. تر ازیشانیم به خانه ، و ما نازندهبه نسبیشانیم ا دانند مردم که ما بهرت از فرماید: به حقیقت می می

و منصور آن کس است که یاری کنند ایشان او را.  دینند ، و یاری کنندهبزرگی اواند گروه پیغمربند و ایشان محل
داوند خانۀ کعبه خدهد رودخانۀ مکه و دِهها. و  ، چنانچه به این گواهی میداند که ما بهرت ساکن اوئیم و زمني می

 بشارح«، و ندا کرد به آن رکن خانۀ کعبه و حجراسود. ، سخن گوید ایشان را، اگر خواهندپرده
 ای دوست غرض ز خلق آدم مائیم
 هرچند که ارباب شرف بسیارست

 

 

 مجموعۀ اسرار دو عالم مائیم
 قان که خاتم مائیمدانند محقّ
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 بازنمودن شجاعت و قوت

ت و مروتو آشکارا کردن فتو 
جذْحم دٍّ وعلْیا مع تعتَمذَا اجا 
 مسلَّمةٌ اکْفال هیلی فی الْوغٰى
 حرام علٰى ارماحنا طَعن مدْبِرٍ

 

 

 بِمعرِکَة یوماً فَانِّی امريها
 ومکْلُومةٌ لَباتُها و نُحورها

دُورِ وی الصنْها فم تَنْدَق دُورهاص 
 

دّمج أبو العربِ و هو معدُّ بن عدنان. و »: به فتح المیم«  عذْحالحاء المهملة«م أبو »: به فتح المیم و تقدیم
: الجِاحة: و الکَلْم: میان سرین. وکَفَل : فرمانروا. وامريو  ؛»از اول«: فرمودن امر: حربگاه. و معرِکَةقبیلة. و 

: کوفته شدن. و بیت ثانی دال انْدِقاق : پشت دادن. وادبارلقالدة من الصدرِ. و : موضع االنَّحر: سینه. ولَبة
، و این در قتال اهل بغی رفته ، و ثالث برانکه از پی لشکر گریخته نمیگریخته برانکه حضرت ناظم در حرب نمی

أخذوا  ، وملسو هيلع هللا ىلص، لمشرکني من رسول الهةَ فی قتال اأخذ المسلمونَ السري«رحمةُ الة علیه:  ،قال الشّافعی ؛است
، أیها النّاس«و ابن اعثم گوید: مرتضٰى در صفّني با لشکر خود گفت:  .»هيلعمن علی  ةِالسريةَ فی قتال البغا

تم ، فإنّکم بحمدِاله علٰى بصرية و یقني و إذا أنیبدأوکم بالقتال یبدأوکم بالقتال ، ال تقاتلوا القوم حتّٰىانظروا
، ، فال تقتلو مدْبِراً و ال تُجهِزوا علب جریح وال تکشفوا عورة و إذا وصلتم إلٰى رجال القومقاتلموهم فهزمتموهم

فال تهتکوا سرتاً وال تدخلوا داراً إّ بإذن و ال تأخذوا من أموالهم شیداً إّ ما أصبتموه فی عسکرِهم و ال تکلّموا 
أعراض و إن شتمن کمالنّساءأمراء والعقول.کم و سبنب األنفس ضعیفات فإنّهن ،« 

، پس به درستی که من فرماید: چون جمع شوند جماعتی بزرگرت از قبیلۀ معدّ و مذْحج به جنگ گاهی روزی می
 های آن اسبان و مواضع ، و مجروح است سینهداده است میانهای سرین اسبان من در کارزارامري ایشانم. سالمت 

ها  های ما در سینه شود از نیزه می، و کوفتههای ما زدن پشت دهنده است بر نیزههای ایشان. حرام  قالده از سینه
 ».شارخ«های آن.  سینه

 آن شري دلم که از کسی نگریزم
 هرگز نروم از پی خصمی که گریخت

 

 

 در کشنت دشمنان چو خنجر تیزم
 عارست مرا که خون عاجز ریزم

 

 

 ز قبایح اعمال اقرانبیان اغماض ا

 و اعراض از فضایح اقوال ایشان
ةريورٍ کَثما نی عنیع ضغَما 
 و ما من عمی اغْضی ولٰکن ربما

 

 

 قَدِیر وضکِ الغُملٰى تَرنِّی عا و 
ريصب وهو ءری الْمغْضاتَعامٰى و 

 

: خویش را تَعامی: کوری. و عمٰى: إذا ذهب و غاب. و غُموضاًاألمر  و غمض فی ؛: چشم برهم نهادنتَغْمیض
 کور نمودن.

، و به درستی که من بر ترک رفنت و غایب شدن تواناام. و نهم چشم خود را از کارهای بسیار فرماید: برهم می می
 »شارح«رد و او بینا باشد. ، ولیکن بسا که کور نماید خود را و چشم فرو گريد مگريم چشم را نه از کوری فرو می

 هرچند که خاق را نه نیک است معاش
 

 وز جهل و شقاوتند دربند تالش

۳۰۲ 



  

 چشم روشن برهم آن به که نهیم
 

 خوش نیست که عیب مردمان گردد فاش
 

 
ا نع کُتساوقُلْتُه تىش لَو شْیاء 

یاطاقَت هادِی وتی بِاجنَفْس ربص 
 

 

لَیع سلَیو ريما قالی المنا ف 
 بِريخ یعمالج القخنِّی بِااو 

 

، کما أن جمع علٰى غريِ واحدِه، ، قال الخلیل: إنّما تُرِک صرفه ألنّ أصلَه فعالء، و غري منصرف: جمع شیءاشْیاء
ا الهمزتني فی آخرِه فقلبوا األولٰى ثم استثقلو، ، ألنّ الفاعل ال یجمع علٰى فُعالءجمع علٰى غريِ واحده »الشعراء«

الّتی  ، حذِفَت الهمزةُ ، فلهذا ال یصرف، و قال األخفش: هو أفعالء، فصار تقدیره لفعاءأشیاء أول الکلمة فقالوا
هت ، و إنّما ترکوا صرفَها لکثرة استعمالهم لها و قد شُبأفعال» أشیاء«ی: و قال الکسائ ؛بني الیاء واأللف للتّخیف

 : توانائی.طاقَة: کسی را بر صرب داشنت. و تَصبِريبفَعالء. و 
دارم بر  ، و نیست بر من در گفتار امريی. می، بگویم آن راشوم از چیزها که اگر خواهم فرماید: خاموش می می

گاهم. صرب نفس خود را بکوشیدن خود و توانائی خود  »شارح«، و به درستی که به خویهای همه آ
 ه ز باده فنا بیهوشندجمعی ک

 از آتش ظلم گرچه گاهی جوشند
 

 

 اند قفل و خوش خاموشند برلب زنده
 اصالح کنند و عیب مردم پوشند

 

 

 اند شکایت از جمعی قرشی که به سعادت بیعت ناظم رسیده

 اند پس تیغ خالف از غالف ادبار کشیده
 تلْکُم قَریشٌ تَمنّانی لتَقْتُلَنی

 ت فَرهن ذِمتی لَکْم فَانْ بقی
 و ا فونِّی سفَا لَکْتنْ هامورِثُه 

 

 

 فَال و ربک ما بزوا وال ظَفروا
ثَرفُو لَها اعال ی نقَیدبِذاتِ و 
 ذُل الحیاة فَقَدْ خانُوا وقَدْ غَدَروا

 

: ما الذِّمةبه معنی مفعول. و  رهن ، أخذ السلَب. وغلب ن، أی م»ز، بمن عز«و فی المثل: ». تَتَمنّا« تَمنّا اصل
شُبهت بسحابة ذات دقَین و ذاتحرب «، و فی األساس: : المطرالودقیذَم الرجل علٰى إضاعته من عهدٍ. و

ذات ودقَین «و قال الجوهری:  »، رضوان اله علیه: فإن بقیت إلٰى آخر البیت.ویروی عن علی ؛مطرتني شدیدتني
 : ناپیدا شدن.عفا و» ، أی ذات وجهني کأنّها جاءت من وجهني.الدّاهیة

، پس بحق پروردگار تو نربایند از من چیزی و ظفر نیابند. پس کنند تا بکشند مرا ، آرزو میفرماید: آن قریشند می
، پس به یدا نشود مران را نشان. و اگر هالک شوممن مر شما را به حربی که ناپ ، پس گروست عهداگر بمانم

، که به حقیقت خیانت کردند در عهد و به حقیقت درستی که من زود مرياث گذارم ایشان را خواری زندگی
 »شارح«پیمان شکستند. 

 دیدم جماعتی بایمان درست
 امروز چنانست که در روی زمني

 

 

 بودی همه را حدیث و پیمان درست
 سلمان درستبسیار عزیزست م

 

 
 اما بقیت فَانِّی لَست متَّخذاً 
هِمتعیوفُوا بِبی لَمی وونعقَدْ بای 

 

 اهال وال شیعةً فی الدِّین اذْ فَجروا
 وماکَرونی فی االعداء اذْ مکَروا

۳۰۳ 



  

۳۰٤ 

 ةمرضبٍ مری حی فونبناص و 
 

 وال عمر  ما لَم یالق ابو بکْرٍ
 

، چون تاء است و تاء او اصلی است »تخذ«، و بعضی گویند او مأخوذ از : فرا گرفنتاتِّخاذ و». إن ما«اصل إما 
، ثم لما کثر استعمالُه علٰى ، إّ أنّه ادغم بعدَ تلیني الهمزة و إبدال التّاء، و جوهری گوید: هو من األخذ»اتِّباع«

. و ١»َتَّخذْت علَيه اجرا«، و قُرِی: ، فقالوا: تَخذَ یتْخذُهموا أنَّ التّاء أصلیةٌ فبنوا منه فَعل یفعل، تولفظ االفتعال
 : با کسی مکر کردن. وةمماکَر: پیمان. و بیعةو  ؛: بیعت کردنمبایعة دل. و : گروه همشیعة: آشنا. و اهل

: عبداله بن عثمان إبی ابوبکْر: برافروخنت آتش. و تَضرِیم آشکارا کردن. و با کسی جنگ و دشمنی مناصبة
: پسر خطاب بن عمرقحافة بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تَیم بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب. و 

 نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبداله بن قرظ بن زراج بن عدی بن کعب.
، برای آنکه ایشان دل در دین ، پس به درستی که من نیستم فراگرينده آشنا و نه گروه هم: اگر بمانمفرماید می
، ، و مکر کردند با من در میان دشمنانبه بیعت خود سامان شدند. به حقیقت بیعت کردند با من و وفا نکردند بی

 ، کارزاری که ندید ابوبکر و نه عمر.فروختهچون مکر کردند ایشان. و آشکارا کردند دشمنی با من در کارزاری برا
 »شارح«

 آن یار کهن که بود با من هم عهد
 آری چه توان کرد که در یک زنبور

 

 

 امروز بقصد خون من دارد جهد
 اند زهر قاتل با شهد آمیخته

 

 حکایت
رو بن کعب بن سعد جمعی از قریش که با مرتضٰى بیعت نمودند و وفا نکردند طلحة بن عبداله بن عثمان بن عم

ام بن  ةبن تیم بن مرد بن اسد بن بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بود و زبري بن عولیوخ
ة بن کعبعبدالعربن کالب بن م یی بن قُصچه ایشان به اتفاق صحابه در مسجد مدینه با مرتضٰى بیعت  ؛ز

کرد طلحه بود و چون دست او در غزای احد بواسطۀ حراست  کردند و اول کسی که برای بیعت دست دراز
پس طلحه و زبري به اتفاق عایشه » یدٌ شّّء و بیعتُه ال تتم.«، حبیب بن ذؤیب گفت: ، شل شده بودملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب 

، بر وجهی که در فاتحۀ سابعه گفتند بیعت ما بکره و اجبار بود و حرب جمل مخالفت مرتضٰى کردند و می
 اقع شد.،وگذشت

 

 اظهار کمال اندوه و مالل

 از قتل طلحه و زبري سعادت مال
 اشّکُو الَیک عجرِی و بجرِی
 انِّی قَتَلْت مضرِی بِمضرِی

 

 

 و معشَراً اغْشُوا علَی بصرِی
 جدَعت انْفی و قَتَلْت معشَرِی

 

، و أصل العجر العرئق ، إذا أطلعتَه علٰى معائبِک لثقتک بهرِیبجو  عجرِیألقیت إلیه «قال صاحب األساس: 
: قبیلةٌ أبوهم مضر بن نزار مضر: پوشانیدن. و اغْشاء و» ، والبجر ما تعقَّدَ منها علی البطن خاصةً.المتعقِّدةُ النّاتئةُ

 ».از ثالث«بریدن بینی »: بدال مهلمه و معجمه« جدْعبن معدّ بن عدنان. و 

 .٧٧الکهف:  - ١
                                                 



  

۳۰٥ 

که من  درستی، و از گروهی که پوشانیدند بر من بینائی مرا. به کنم بتو از جمیع عیبهای خود فرماید: شکوه می می
ضر خود را به قبیلۀ مضشارح«، بریدم بینی خود را و کشتم گروه خود را. ر خودکشتم قبیلۀ م«  

 در قصۀ خویش صد حکایت دارم
 وشدارد گ وین طُرفه که کس بمن نمی

 

 

 وز دشمن و از دوست شکایت دارم
 هرچند که صد حدیث و آیت دارم

 

 

 شکوه از بودن خالفت او در ایام فتنه و بال

 و وقوع امامت او در روزگار محنت و عنا
 صبرت علٰى مر االمورِ کَراهةً 

 

 

ارِ وماال نبابِ مالص ی ذاکف یتقب 
 

ربابة: تلخ. ومآد المهملة«: الصالص و به فتح المعجمة«البقّیة من الماء » به ضم « سحابةٌ تغشی األرض
 .صباب، والجمع کالدّخان

، و باقی گذاشته شدم در آن بقیه یا ابر تاریک از کار خالفت. فرماید: صرب کردم بر تلخ امور به دشواری می
 »شارح«

 یابیم ز دشمنان جفائی که مس
 شتی امیدالقصه رسیده است ک

 

 

 بینیم ز دوستان وفائی که مس
 امروز بگرداب بالئی که مس

 

 

 خطاب به عمرو بن عاص در حرب صفین

 و تعیري او به مساهله در باب دین
 یا عجباً لَقَدْ رایت منْکَرا
 یستَرِق السمع و یغْشَی البصرا
 انْ تَعدِلُوا وصیه واالبتَرا

الهکَراکسقَدْ ع نْدِهما بِج 
 رصلْکِ مبِمصابا ظَفَراانْ ا 

 

 

 کذْباً علَی اله یشیب الشَّعرا
 ما کانَ یرضٰى احمدٌ لَو خبرا
 شانی النَّبِی واللَّعني االخزرا
 قَدْ باع هذا دِینَه اذْ فَجرا
 من ذا بِدُنْیا بیعه قَدْ خسرا

 

چه  ؛هيلعمرتضٰى  وصی و مراد از». از ثانی«: برابر کردن عدْل: دزدیدن. و استراق : سفید کردن موی. وإشابة
به کسر «ی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی خأنت أ«، در شأن او فرموده: ملسو هيلع هللا ىلصحضرت مصطفٰى 

و  ١»انَّ شَانىكَ هو اْبتَر«، و این ناظر است به معاویه ابتَر شانی النَّبِی ، و مراد از خري. : بیابتَر . و»الدال
 لَعنيامیه روایت کرده و در فاتحۀ سابعه گذشت. و  مطابق سخنی است که ترمذی از یوسف بن سعد در شأن بی

عمرو  اخزرلَعني مراد از ، و بعضی گویند کسی که به دنبال چشم نگرد. و : تنگ چشماخزرو به معنی ملعون. و 
: مملکتی که طولش از مصر: لشکر ساخنت. و عسکَرة: لشکر. و جنْدمعاویه و عمرو. و  کالهما ، و ازبن عاص

 .٣الکوثر:  - ۱
                                                 



  

بدل از  کَذِباً  منادای نکره. وعجباً زاید. و  ذا : یافنت. وصابةإعریش است تا اسوان و عرضش از برقه تا ایله. و 
 .باعمتعلق به  بِملْکِ. و منْکَراً

، با محمد و و گویند چون عمرو بن عاص بشنید که عثمان را کشتند و علی خلیفه شد و معاویه مخالف اوست
او » نزد علی رفنت اولٰى است.«، پسران گفتند: ، مشورت کرد که نزد علی رود یا نزد معاویه، پسران خودعبداله
ا نزد معاویه ر را به کس حاجت نیست. ما ، لیکن علی مردی است با رای و تدبري و اوچنني است«گفت: 

و نزد معاویه رفت و معاویه رفت و معاویه با او شرط کرد که » ، که او را به همه کس حاجت است.باید رفت می
 ، حکومت مصر به عمرو دهد و در سال سی و هشتم هجری عمرو حاکم مصر شد.اگر ظفر یابد

دزدد  کند مو را. می ، دروغی بر خدا که سفید میکاری بد را، هراینه به حقیقت دیدم فرماید: ای عجبی می
کنید شما وصی او  ، اگر خرب داده شود که برابر می، نیست که راضی باشد احمدپوشاند بینائی را شنوائی را و می

خري دشمن پیغمرب را و ملعون تنگ چشم را. هر دو ایشان با لشکر خود به حقیقت لشکر خود به حقیقت  را و بی
هر که  ؛سامان شد به پادشاهی مصر اگر بیابند این دو ظفر ، چون بی، به حقیقت فروخت این دین خود راساختند

 »شارح«، به حقیقت زیان کرد. به دنیاست فروخنت دین او
 بیم است که جیب جان خود چاک کنم

 چون خصم برابری کند آن بهرت 
 

 

 وز دست فلک بر سر خود خاک کنم
 و نشان پاک کنمکز لوح زمان نام 

 

 نکته
، کنند و بیت ثالث شاهد است بجو از لعن برو اگر گوئی علمای سنّت و جماعت منع از لعن عمرو بن عاص می

، الزم نیست که آنچه امام در شأن اهل بغی تواند گفت گوئیم بر تقدیر تسلیم که این ارجوزه شعر مرتضٰى است
تواند کرد و اگر دگری  مثال قاضی به سخن تلخ تعزیر مخالف شرع می ؛، دگر را جایز باشد که مثل آن گویندمردم

، به و هزار زنهار که هرگز مرتکب لعن هیچ مسلمان نشوی، مستحق تعزیر گردد. زنهار ثل آن سخن شودممرتکب 
چه مالقات آن حضرت در آخرت وسیلۀ عظیم  ؛، دریافته باشدملسو هيلع هللا ىلصتخصیص کسی که صحبت حضرت مصطفٰى 

 خواهد بود.
و ابن اعثم گوید: حجر بن عدّی و عمرو بن حمق خزاعی در صفّن لعنت بر اهل شام کردند و مرتضٰى ایشان را 

أکره أن «فرمود: » فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟«گفتند: » بلٰى«فرمود: » ألسنا علَی الحق؟«منع کرد. گفتند: 
، من ضاللتهم ءنا و دماىهم و أصلح ذات بیننا و بینهم واهدهم، ولو قلتم: اللّهم احقن دماتکونا لعانني شاتمني

.إىل ه أعلم.» لکانَ ذلک أحبوال 
 

 یا ذَا الَّذِی یطْلُب منِّی الوتْرا
 حقّاً و تّصلٰى بعدَ ذاک الجمرا
 ال تَحسبنِّی یا ابن عاص عسرا
 کانَت قُریشٌ یوم بدْرٍ جزرا

رااقَنْب توعد نارِی و تمرض 
 

 

 انْ کُنْت تَبغی انْ تَزور القَبرا
 اسعطُک الیوم ذُعافاً صبِرا
 سل بِی بدْراً ثُم سل بِی خیبرا
 انِّی اذا ما الحرب یوماً حضرا
 قَدِّم لوائی ال تُوخر حذَرا

 

زهر »: به ضم ذال« ذُعافالرجل. و اسعطت  ، و قد: دواء یصب فی األنفالسعوطینه. وک»: به فتح واو« وتْر
: پسر وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمر بن حفص بن کعب بن لؤی عاصتلخ. و  صبِرکشنده. و مراد از 

و هو الفصیح عند أهل  بالیاءالجمهور علٰى کتابة العاصی «، و امام نووی در مهذّب األسماء گوید: بن غالب

۳۰٦ 



  

۳۰۷ 

، ثرها به حذف الیاء و هی لغةٌ و قد قری فی السبع نحوهکالعربیة و یقع فی کثريٍ من کتبِ الحدیث والفقه أو أ
، ملک ، و او در سنۀ ثمان هجری به دست نجاشو مراد از ابن عاص عمرو »کالکبري المتعال والدّاع و نحوهما.

»: به کسرسني« عسرب عید فطر سنۀ ثالث و اربعني هجری در مصر وفات یافت. و ، مسلمان شد و در شحبشه
، قال األخفش: خرجنا أی عن عذابٍ ١»سال سائل بِعذَابٍ واقع«کسی که کار برو دشوار باشد. وقوله تعالٰى: 

 مقدَّر.» مقول اقُول قَدِّمنسأل عن فالن و به فالن. و 
جوئی که زیارت کنی گور را به تحقیق و  ، اگر هستی و که میجوید از من کینه را کس که میای آن  فرماید: می

، کسی که کار برو ، پسر عاص، ای عمرو، در بینی ریزم ترا امروز زهری تلخ. مپندار مرادرائی بعد از آن در آتش
، چون حرب در روزی حاضر من، به درستی که ، بس از من خیرب را. بودند قریش در روز بدر کشتهدشوار باشد

 »شارح«، باز پس مدار از ترس. م مراگویم: پیش دار علَ م قنرب را و می، برافروزم آتش خود را و بخوانشود
 گر قصد هالک خود ندارد دشمن
 هرچند که زد الف شجاعت اما

 

 

 کند خصومت با من از بهر چه می
 چون تیغ کشم نهد همان دم گردن

 

 
 اذِر ما قَدْ حذِرالَن ینْفَع الح

 انَّ الحذار ال یرد القَدَرا
مه توعراددیما حوعادانَ و 

 او حمزةَ اللَّیث الهمام االزْهرا
 

 

 وال اخا الحیلَه عما قُدَّرا
 لَما رایت الموت موتاً احمرا

 رالَو انَّ عنْدِی یوم حربِی جعفَ
 رات قُریشٌ نَجم لَیل ظَهرا

 

» موت احمر«و صوفیه مخالفت نفس را  ؛: مرگ سختموت احمر: و ة: المحاذرالحذارمای اول مصدری. و
موت «و تحمل رنج خالیق را » موت اخضر«قیمت را  و پوشیدن مرقّع بی »موت ابیض«گویند و جوع را 

»: به کسر الحاء و سکون المیم«حمیر : درخواسنت. و ادعاءقبیلةٌ من الیمن. و »: بالسکون« همدانو ». اسود
، »طیار«، مشهور به : پسر ابوطالبجعفَربن سبأ بن یشْجب بن یعرب بن قحطان.  ، و هو حمیرأبو قبیلة من الیمن

بشه کرد و در روز فتح خیرب پیش ، هجرت به ح، اسماء بنت عمیسو او در اول نبوت مسلمان شد و با زن خود
و در سنۀ ثمان » ، به فتح خیرب أو قدوم جعفر.ما أدری بأی األمرین أنا أشدُّ فرحاً«پیغمرب آمد و پیغمرب فرمود: 

آنکه ابن » طیار«و وجه تسمیۀ او به ، غزا کرد و شهید شد هجری در موته که نزدیک دمشق است با لشکر روم
: ازْهر و »، فإذا جعفر یطري مع المالئکة.دخلت الجنةَ البارحةَ فنظرت فیها«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصعباس گوید: پیغمرب 

 : ستاره.نَجم ، و نسب هر دو گذشت. وسفیان و عمرو بن عاص معاویة بن ابی قُریشسفید روشن. و مراد از 
گرداند  . به درستی که حذر بازنمیو نه صاحب حیله را از آنچه تقدیر کرده شدهفرماید: سود نکند حذر کننده  می

ان را و درخواست کردند ایشان قبیلۀ حمیر د، خواندم قبیلۀ همچون دیدم من مرگ را مرگی سخت ؛تقدیر خدا را
، بدیدندی قریش ستاره ، آن شري مهرت روشن، یا حمزهآنکه بودی نزد من در روز حرب من جعفر طیاررا. اگر 

 »شارح«، یعنی روز بریشان شب شدی. روزشب که ظاهر بودی دران 
 هر چند که من بچشم خصمم کوچک
 گر بخت مدد کند بتوفیق خدا

 

 

 شک همراه من است فتح و نصرت بی
 یک اش نمایم یک در روز ستاره

 

 حکایت

 .١المعارج:  - ۱
                                                 



  

کرد  ، محاربه می، پسران عمرو بن عاصمنذر بن حفصۀ همدانی از لشکر علی با عبداله و محمد ابن اعثم گوید:
پس » علَی ابنَیک عبداله و محمد.«گفتند:  »من القَتام والغربة؟! علٰى ویحکم«، عمرو گفت: و گرد برخاست

لیس علّی ابنیک «پس معاویه گفت: .» ءاللِّوا! قرب ، یا وردانویلک«، گفت: ، غالم خودفریاد زد و با وردان
بأس.فگفت: و پیش آمد و بر سبیل ارتجاز می» دتُها ولم تلدهما.إنّی ول«عمرو گفت: » ، فال تنقض الص 

 هل یغنین وردانُ عنِّی قنربا
 وابن خدیج بیننا والمنذرا

 

 

 أو یغنین عنِّی حبیب مسعرا
 إنّی أری الموت أتانی أحمرا

 

 خالطت جمعاً للمسمٰى حیدرا
 و فرمود.، این ابیات در جواب ا، رجز عمرو بنشیدملسو هيلع هللا ىلصو چون مرتضٰى 

 

 اظهار مالل از کشنت احمر، غالم عثمان

 به قصاص غالم خود که مسمٰى بود به کَیسان
ْرسما ا یلقَل ی ونَفْس فلَه 

 هرِ یوماً حربهملَم ارِد فی الدَّ
 

 

ْشَر رٍ ویخ نم النّاس صابما ا 
 ْرالشَّم ی الشَّرؤنَ فاعالس مه و 

 

 منادٰى. لَهف أی شدید. و»: به کسر الشني و تشدید الراء«شَر شمر : رسیدن. و إصابةخوردن. و  : دریغهفلَ
، به آنچه رسید به مردم از خري و شر. فرماید: ای دریغ خوردن نفس من! و اندک است آنکه شاد گردانیده شوم می

 »شارح«کنندگانند در شر سخت .  ، و ایشان سعیخواهم در روزگار روزی حرب ایشان را نمی
 هستند گروهی ز خرد بیگانه
 گر آتش حرب شد فروزان جائی

 

 

 وز غایب حرصند سگ دیوانه
 سوزند ز تاب قهر چون پروانه

 

 حکایت
 گفت:  ، به میدان آمد و بارتجاز می، غالم عثمانابن اعثم گوید: در حرب صفین احمر

 کل تصارم إن الکتیبةَ عندَ 
ماةٌ لیس فیهم قاسطٌ  قومح 

 

 

ها علٰى عثمانتبکی فوارس 
 یتلون کل مفصل و مثانی

 

 ، در مقابلۀ او خواند:، غالم مرتضٰىو کَیسان
 قف ىل قلیال یا احیمر إنّنی
 عثمانٌ ویحک قد مضٰى لسبیله

 

 

اإلیمان ادقالص مولَی التّقی 
لحدِّ مهنْدٍ و سنان فَاثبت 

 

و حمله  »!ه، یا عدو ال، إن لم أقُتْلکقتلنی اله«، احمر کَیسان را بکشت و مرتضٰى فرمود: ون محاربه کردندو چ
کرد و احمر را از باالی اسب بربود و چنان بر زمني زد که دوش و استخوانهای پهلوی او را خرد کرد و این دو 

 بیت بخواند.
 

۳۰۸ 



  

 خطاب سعادت مآب به اصحاب صاحب تمکني

 در حرب صفّني برای تقویت دین
دِبلالنَّم بِیبوا د آنَ الظَّفَر  قَدْ 

 

 

ری بِالشَّرمتَر بروا فَالحرال تُنک 
 

 رورٍ ال خبص لهیعاً امنّا جا 
 : آنچه از آتش جهد.شَرر: هنگام آمدن. و اون
اندازد شرر. به  ، که آتش حرب میام ظفر. انکار مکنید. به حقیقت آمد هنگ، نرم رفنت مورفرماید: نرم روید می

 »شارح«، نه سستی. درستی که همه اهل صربیم
 اید ای شريدالن که در مصاف آمده

 تعجیل مورزید و سخن گوش کنید
 

 

 اید وز روی وفا با دل صاف آمده
 اید کاینجا نه بآئني خالف آمده

 

 

 جسنت معاویه برای مبارزت در حرب صفّني

 دن فضایل خویش به حسب دنیا و دینو شمر
 انا علی فَاسالُونی تُخبروا
 رهزی ینانس و سامی حفیس 
فَرعبِی جرت و ریةُ الخزمح و 
رفْخیها مفی وسرع مفاط و 

 

 

 ثُم ابرزُونی فی الوغٰى و ادبِروا
 لمطَهرمنَّا النَّبِی الطّاهر ا

ج نلَه رضخا ی الجِنانف اح 
رجحنْدٍ مه نابذا وهذا له 

 

رخوم دطَرم ذَبذَبم 
: أی ألجأته إلٰى أن دخل احجرته معاویه. و ابن هنْد: زن. و مراد از »به کسر عني« عرس: سبز. و اخضر

 السلطانُ: أی أمر به إخراجِه عن بلدِه. اطْرده ن: و اگردانیدن. و فالذَبذَبةحجره. و 
بريون آئید برای من در کارزار و پشت دهید. ، پس بسید از من تا خرب داده شوید. پس ام فرماید: من علی می

، و همزاد ، بهرت مردمدرخشد. از ماست پیغمرب پاک پاک کرده و حمزه شمشري من برنده است و سر نیزه من می
، و فاطمه زن من است و دران جای نازیدن است. این جعفر طیار که مرو راست باىل در بهشتهای سبز من است

خري کرده أ، ت، فرموده شده براندن او، بازگردانیده، به سوراخ کرده شده است، پسر هندبرای این است و معاویه
 ».شارح«شده. 

 ای کرده هوس تاج خالفت بگزاف
 گویند که دعوی شجاعت داری

 

 

 بر سر من تیغ خالفکشی تا چند 
 برخیز و بیا که روز حربست و مصاف

 

 حکایت
، حتّٰى لقد استحییت من واله لقد دعانی إىل النّزال«، گفت: ابن اعثم گوید: چون معاویه این رجز بشنید

فإنّک تعلم إنّه قد قتل  ،أله عن کالم علی حتّٰى کأنّک لم تسمعه«، با او گفت: ، برادر معاویهپس عتْبه »قریش.
غالمک حریثاً و فضح عمرو بن عاص و لیس أحدٌ من العرب یقدم علٰى مبارزته إّ و هو من نفسه آئس. فإیاک 

 »بعدَةا أبداً. ةَ، ال شممت رائحةَ الحیا، فَواله لئن برزت إلیهعلی ةَو مبارز

۳۰۹ 



  

۳۱۰ 

 

 شکوه از حیلت عمرو بن عاص با ابوموسٰى اشعری

 در باب تحکیم و لعب انگشرتی
تزجلَقَدْ ع زجع قْتَدِرال ی نم 

ْرجما کانَ ی یلذَی نم فَعرا 
 

 

 ْرتَمسا دَها وعب یسکا فوس 
 رنْتَشالم یتالشَّت رماال عمجقَدْ ی 

 

 : پراکنده شدن. انْتشار غلبه کردن و : زیرک شدن و به زیرکیکیاسة و کَیس : توانا شدن. واقْتدار
، یا غلبه شوم زیرک می، سست شدن آن کس که توانا نباشد. زود هراینه به حقیقت سست شدم من فرماید: می
شود  جمع کرده میشود. گاه  ، آنچه هست که کشیده میدارم از دامن خود شوم. برمی کنم به زیرکی و استوار می می

 کار متفرق پراکنده.
 »رحشا«

 چون شريدالن گوش بمردم کردند
 وشان ز غایت مکر و نفاق روباه

 

 

 ار خویشنت گم کردندکسررشتۀ 
 گشتند دلري و باد در دم کردند

 

 حکایت
، قرار بران شد که ابوموسٰى اشعری و عمروبن عاص را حکم سازند چون مرتضٰى و معاویه در صفِّني صلح کردند

در رمضان سنۀ ثمان و ثالثني به دومة ری متّفق شوند هیچ کس از آن تجاوز نکند. و و ایشان تتّبع آیات قرآن بر ام
الجنْدَل حاضر شدند و بعد از طول مشاورت مقرر شد که خالفت از مرتضٰى و معاویه خلع کنند و مسلمانان هر که 

چنني که این خاتم به : «سازند و ابوموسٰى برخاست و خاتم را از انگشت بريون کرد و گفتخلیفه را خواهند 
، عمرو برخاست و خاتم از انگشت بريون و چون او بنشست» خالفت از علی خلع کردم. ،کردم بريون انگشت

که معاویه وىل عثمان است  ؛خالفت به معاویه قرار دادم ،چنني که این خاتم به انگشت کردم« کرده بود و گفت:
، این دو و چون خرب به حضرت امري رسید.» ١»ا فَقَدْ جعلْنَا لوليه سلْطَانًامن قُتل مظْلُوم  و«فرماید:  و خدا می

 بیت فرمود.

 .٣٣اإلسراء:  - ١
                                                 



  

 

 حرف الزاء
 
 

 اقام بینه و برهان

 بر فنای افراد انسان
 حیاتُک انْفاس تُعدَّ فَکُلَّما
 حالَة ی کُلف یکفْنما ی یِیکحی و 

تُم و ی نَفْسف بِحرِهافَتُصی بِغَیس 
 

 

 مضٰى نَفَس منْها انْتَقَصت بِه جزءا
 و یحدُوک حادٍ ما یرِیدُ بِک الهزءا
 و ما لَک من عقْل تُحس بِه رزْءا

 

ه ، و هو کالغذاء للنَّفَس بانقطاعالریح الدّاخل و الخارج فی البدن من الفم و األنف»: بالّتحریک« النَّفَس
، چه نفَس به اعتباری واسطۀ بقا نفَس از ما یفْنیکو پاره. و مراد  ه: بهرجزء: کم کردن. و انْتقاصبطالنُها. و 

به معنی »: به سکون« نَفْس: افسوس. و هزء: راندن شرت به نغمه. و حداءاست و به اعتباری رابطۀ فنا است. و 
، ، چنانچه در فاتحۀ خامسه گذشتدن به سبب تأثري حرارت غریزی و حرارت غریب، و تغیر ببِغَیرِها، به قرینۀ تن

: رزْءریافنت و دانسنت. و د: إحساس گویند و در فاتحۀ ثالثه گذشت. و یا به اعتبار خلق جدید که صوفیه می
 مصیبت.

کردی به آن نفس  ، کمشود. پس هرگاه که گذشت نفسی ازان فرماید: حیات تو نفَسها است که شمرده می می
ای که  راند ترا راننده ، و میکند ترا در هر حالتی کند ترا آن نفَس که فانی می زنده میای از عمر خود. و  بهره
، و نیست مر ترا خردی که هستی به صباح در تنی و هستی در شبانگاه به غري آنخواهد به تو افسوس. پس  نمی

 »شارح«دریابی به آن مصیبتی را. 
 چنني غافل و نادان باشیتا چند 

 در راه فنا که هر نفس چون گامیست
 

 

 هرجا که روی روی سخره شیطان باشی
 تا چشم بهم زنی بپایان باشی

 

 
 

 مبارز جسنت عمرو بن عبدالود در روز خندق

 و دلريی نمودن آن جاهل احمق
نم تججلَقَدْ بو  هِمعمبِج النِّداءلبارِزْ  هم نم 

و ززاهاله وعاً نَحرتَسم زَلا نِّی لَما ککَذٰل 
 

 

ناجِزالم طَلفِ البوقبِم الشُّجاع نبذْجا قَفْتوو 
 نَّ الشَّجاعةَ والسماحةَ فی الفَتٰى خیر الغَرائزإ

 

جزة، و مراد اینجا آشکارا کردن. و »از اول«: شکافنت جراحة ببارباکسی به جنگ بريون آمدن. و رازبِو  م :
: تَسرع ، فإنّ نفی النّفی إثبات. و، به معنٰى کانَ دائماً: من زال یزاللَم ازَل: با کسی جنگ کردن. و ةمناجز

فْت ووقَ «: خو. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثانی ةزغَرِی : الفنت الّتی یهتز فیها الّناس. والهزاهزشتافنت. و
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ناجِزالم نفِ القَروقم عشَجالم نبذْجو بجای مصراع رابع »ا ،»زالغَرائ ریخ ودالج ی الفَتٰى وةَ فو  ؛»إنَّ الشَّجاع
 شّجعته: إذا قلت له إنّک شجاع أو قویت قلبه.

 

 دجواب عمروبن عبدالو 

 به احسن عبارات و ابني اشارات
حیو ورمیاععاجِز رغَی کويتص جِیبم تاکقَدْا ک 

لَی البِ وا توعبارِزْ رلَقَدْ دلَی الما جِیبی ازِ فَتی 
 زنائةُ الجحنائ کلَیع نْ تَقُوما لمونِّی اا 

 

 

 زفائ نْجِی کُلم قالحو ةريصب و ةیذُؤ ن 
 الملْح حتْفاً للْمناجِز یعلیک ابیض صارِماً کَ 

 ززاهنْدَ الهها عقٰى ذِکْربی الءنَج ةبرض نم 
 

و نویت  »، و قال الیزیدی: هما به معنی واحد.ویح کلمةُ رحمة و ویل کلمةُ عذابٍ«، وفی الصحاح: : وایویح
: بلند إعالء: رهانیدن. و إنْجاء، ألنّه ثابت أزال و أبداً. و ه: هو الالحق: بینائی دل. وةبصري: أی عزمت. و نیةً

سعةُ شق »: بالتحریک« النَّجل: چیزی که مرده بران نهند. وةجِناز: مرگ. و حتْف: نمک. و ملْحگردانیدن. و 
 عمرو . و در بعضی نسخ بجای یا: أی ألزمک اله ویحاً ویحک : أی واسعة بینةُ النّجل. وطَعنَةٌ نَجالءو  ؛العني

حکیلن فَقَد«قَدْ  وجقَدْ ال تَع.« 
، خداوند ، نه سستواز توآحقیقت آمد ترا جواب دهنده ! به ، الزم کناد خدا وای مر ترافرماید: ای عمرو می

به بريون  ، و حضرت حق نجات دهنده هر فريوز است. و هراینه به حقیقت خواندیعزیمتی درست و بینائی دل
گرداند بر تو شمشريی  دهد به بريون آینده برای جنگ. بلند می جواب میآمدن برای جنگ جوانمردی را که 

دارم که برخیزند بر تو جماعتی که  برنده چون نمک که مرگ است مر جنگ کننده را. به درستی که من امید می
 »شارح«ها.  آن نزد فتنه یاد کردن ، از زخمی فراخ که بماندهااند نوح کننده جنازه

 ای خوانده مرا ز روی ناموس بجنگ
 گر بخت مدد کند بهر رنگ که هست

 

 

 زنی هردم سنگ بر شیشۀ خود چه می
 از خون تو خنجر مرا باشد رنگ

 

 
 حکایت

، فقال: من یبارز؟ فقال علی: أنا له. لما وقف عمرو و معه ولُده حسل و أصحابه«صاحب کشف الغمه گوید: 
وبخهم و یقول: أین جنُتکم الّتی ی. فقال عمرو: هل من مبارز؟ وجعل : إنّه عمرو. فسکتملسو هيلع هللا ىلصله النبی فقال 

، إنّه عمرو: فسکت ، یا رسول اله. فقال:تزعمون أنّ من قُتل منکم دهلها؟ ِفال یربزُ إىل رجل؟ فقال علی: أنا به
نّه عمرو. فقال علی: وإن کان. إ ، یا رسول اله. فقال:قال علی: أنا له. ف»الرجز المذکور آنفاً وقرأ«ثم نادٰى عمرو 

جزقتله و قتل ابنَه.فأذن له فخرج إلیه و أنشأ هذا الر ثم ،« 
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 حرف السني
 

 نصیحت امام همام و سید انام

 هيلعامريالمؤمنني حسن
ل فَکُن نزَی لْمباً لْالعکْتَسم لْمع 

لَیا کَنارو بِه اغْن و هبِال قث و ه 
 ال تَسامن فَاما کُنْت منْهمکاً

 

 

 وکُن لَه طالباً ما عشْت مقْتَبِسا
 وکُن حلیماً رصني العقْل محتَرِسا
 فی العلْم یوماً و اما کُنْت منْغَمسا

 

رای  : محکمرصانةو ». از رابع«نیاز شدن  : بیغنٰىو ». از رابع«: آرامیدن رکُون: فراگرفنت علم. و اقْتباس
. »از رابع«: سري برآمدن سامو  سامة: خویش را از چیزی نگاه داشنت و پاس داشنت. و احتراسشدن. و 

 لیماًح : سر در آب فرو بردن. و در بعضی نسخ بجایانْغماسالرجل فی األمر: أی جدَّ و لج. و  کانْهمو
 ».حکیماً«

، ، مادام که زنده باشی، و باش مرو را جویندهپس باش مر علم را کسب کننده ؛فرماید: علم آرایش است می
دبار استوار خرد نگاه دارنده خود. رنیاز شو به او. و باش ب آرام گري به علم و استوار باش بخدا و بیفراگرينده. و 

 »شارح«، و یا باشی فرو رونده در علم. لم روزیپس یا باشی کوشنده در ع ؛سري برمیا
 تا چند چنني دشمن خودخواهی بود
 علم است که آدمی بآن شد ممتاز

 

 

 وز غایت جهل خویش بد خواهی بود
 علم ز جنس دیو و دد خواهی بود بی

 

 
 و کُن فَتی ناسکاً محض التَّقٰى ورِعاً
 فَمن تَخلَّق بِاآلدابِ ظَل بِها

فاً وص ریخ لْمنَّ العبِا دِیته لَماع 
 

 

 للدَّین مغْتَنماً للْعلْم مفْتَرِسا
 رئیس قَوم اذا ما فارق الروسا
 اضحٰى لطالبه من فَضله سلسا

 

 األسدُ: أی دق تَرسه افْپرهیزکار. و»: به کسر« ورعو  ؛پرهیزکار شدن»: به فتح راء« ورع : پرستیدن. ونُسک
لُّق، و مراد اینجا اخذ. و عنقَهقة: خو گرفنت. و تَخفارسا: از یکدگر جدا شدن. و موفا: جمع رئیس. و رآب ص :

 البول. سلس، و هو کالمه سالسةٌ ، یقال: فی: الجریانالسالسةخالص. و 
، مر علم را فرا ، مر دین را غنیمت گرينده، پرهیزکاریفرماید: باش جوانمردی پرستنده به خالص پرهیزکار می

که راه  –، چون مفارقت کردند سرداران. و بدان ، گشت به سبب آن سردار قومهر که خو کرد به ادبهاگرينده. پس 
 »شارح«که علم بهرت آب خالص است که گشت برای طالب خود از کمال خود روان.  –نموده شوی 

 م باشدهر کس که ز روی فضل عال
 فردا که بعالم بقا پیوندد

 

 

 شبهه میان خلق حاکم باشد بی
 از دوزخ و از عذاب سالم باشد
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 نهی از اعرتاض بر قضای خالق

 و امر به مساهله با جمیع خالیق
 ال تَتَّهِم ربک فی ما قَضٰى
 عاجِل جفَر مه کُلل 

 

 

 و هون االمر وطب نَفْسا
ی عتاسٰىیمالمو حبصلَی الم 

 

 المصبح والممسٰىو». از ثانی«: خوش بودن طیب: حکم کردن. و قَضاء : کسی را تهمت زده کردن. واتِّهام
 مصدران  به معنَی اإلصباح واإلمساء.»: به ضم المیم«

و خوش باش به نفس خویش. مر  ،، و آسان کن کار رافرماید: تهمت منه پروردگار خود را در آنچه حکم کرده می
 »شارح«آید بر بامداد کردن و شبانگاه کردن.  هر غمی را فرجی است شتابنده که می

 ای دوست به حکم حق رضا باید داد
 گر نفس کند جلوه بآئني خالف

 

 

 وز روی صفا تن بقضا باید داد
 او را بخالف او سزا باید داد

 

 

 شکایت از قحط رجال

 نا و زوالو تنبیه نفس بر ف
 لَه داً ال شَرِیکمح هدُ لمالح 
 لَم یبق لی مونس فَیونسنی
 فَاعتَزِل النّاس ما استَطَعت وال
 دْرِکُهی سوا ما لَیجردُ یبفَالع 

 

 

هی غَلَسف و هحبی صف بِیاد 
هنَسا نم خافا یسنا ّا 

ا کَنتَرهنَسد نم تَخاف نلٰى م 
هنَفَس نم هلَینٰى ادا توالمو 

 

: جدا شدن و اعتزال و». از رابع«انس گرفنت »: به فتح« انَس: شاد کردن. و إیناس: تاریکی آخر شب. و غَلَس
 بیکسو شدن.

، خوی من است در صبح او و در یش، ستایشی که نیست هیچ انباز مرو را دران ستافرماید: ستایش مر خدا را می
پس  ترسم از انس گرفنت او ای که می ، مگر انس گريندهمرا گساری که شاد کند تاریکی آخر شب او. نماند مرا غم

، آنچه دارد ترسی از چرک او؟ چه بنده امید می آرام مگري به آن کس که می، مادام که توانی. و جدا شو از مردم
 »شارح« .گ نزدیکرت است به او از نَفَس او، و مرنیست دریابد آن را

 کس نیست درین دور که از روی صفا
 هرچند که با کسی وفا بیش کنی

 

 

 باشد بطریق مهر و آئني وفا
 از جانب او بیش رسد جور و جفا

 

 

 تقریب نفس به موت که الزم حیات است

 و ترغیب او به طهارت که موجب نجات است
 رفٍ وال نَفَسال تامن الموت فی طَ

 

 سرالحابِ وجبِالح تنَّعتَم لَوو 
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 واعلَم بِانَّ سهام الموتِ نافذَةٌ
 ضٰى انْ تُدَنِّسه ینک تَرما بال دِ

 تَرجو النَّجاةَ ولَم تَسلُک مسالکَها
 

 تَّرِسم نْها وم دَّرِعم ی کُلف 
ولغْسم کنَفْس بثَوو  الدَّنَس نم 

 سبلَی الیرِی عینَةَ ال تَجفإَنَّ الس 
 

به « حرس، و : پاسبانحارِسدار. و  : پردهحاجِب: استوار و قوی شدن. و تَمنُّع: چشم برهم زدن. و طَرف
: بالپیش داشنت. و : س در اتِّراس : زره پوشیدن.ادراع: گذشنت تري از نشانه. و نُفُوذو  نَفاد: جمع او. و »فتح

 خشک.»: به فتح« یبس : شسنت وغَسل: چرکن ساخنت. و تَدْنیسحال. و 
داران و  ، و اگر چه استوار باشی به پردهفرماید: آمن مباش از مرگ در چشم برهم زدنی و نه در نَفسی می

ای. چیست  در پیش دارنده پوشی ازان تريها و هر س اند در هر زره بدان که نريهای مرگ گذرندهپاسبانان. و 
داری رستگاری  باشد از چرک؟ امید می، و جامۀ تن تو شسته حال دین تو که خشنودی به آنکه چرکن سازی او را

 »شارح«شود بر خشک.  سی راههای آن را. به درستی که کشتی روان نمی را و نمی
 از تري اجل چو جان نخواهی بردن
 تا چند برای مال و اسباب جهان

 

 

 باید که همیشه دل نهی بر مردن
 هر دم دل خلق عالمی آزردن

 

 

 عرض سالم بر اهل قبور پریشان

 و تذکار آثار و اطوار ایشان
 ورِ الدَّوارِسالقُب لهلٰى اع المس 
 ولَم یشْربوا من بارِدِ الماء شَربةً

 

 

سجالی الموا فسلجی لَم منِّهکَا 
ای لَمونکُلُوا م کُل یابِسطْبٍ ور 

 

 : خشک شدن.یبس : تر شدن. ورطُوبة: سرد شدن. و برودة
اند از آب سرد  ، و نیاشامیدهاند در مجلسها فرماید: سالم بر اهل گورهای ناپدید شده. گویا که ایشان ننشته می

 »شارح«اند از هر تری و خشکی.  ، و نخوردهشربتی
 بر اهل قبوراز جانب ما سالم 

 قومی که زجام شوق در بزم سرور
 

 

 آن جمع که غایبند در عني حضور
 باشند بخواب ناز تا صبح نشور

 

 

 مفاخرت به شجاعت خویش در بدر

 و مباهات به مالزمت رسول عاىل قدر
 ایحسب اوالد الجهالَة انَّنا
 میتَهذا ما لَقدْرٍ ای بنب لفَسائ 

و نّا اةًابس بری الحال نَر ناس 
نَنا ویدْرِ بکَالب هال ولسذا ره 

 قالَةم ندَها معینا بف یلفَما ق 
 

 

 ی الفَوارِسف مثْلَهنا ملَس لیلَی الخع 
 سالتَّمار موی قْرانی ذَوِی االبِقَتْل 
 سداعالم ماحنْدَ الری عال نَنْثَنو 

بِه  دٰى بِالتَّناکُسالع هال کَشَف 
 بِسّدِیداً لنّا جم ترفَما غاد 
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۳۱٦ 

أی »: بالضم«علیه  سبةٌالحربِ: تَضاربوا. و یقال: هذا األمر  فی تَمارسوا السیف والنّبل. و»: بالفتح: «القَرن
کنده. و »: میم به کسر« مدْعس: بازگردانیدن. و انْثناءعار یسب به. و  : نگونسار کردن. و تَناکُسنیزه میان آ

 مصدر لبست الثّوب ألبس.»: بالضم« اللُّبس: بازگذاشنت. ومغادرة
فرماید: آیا پندارند فرزندان جهل که ما بر اسبان نیستیم مانند ایشان در میان سواران؟ پس بس حاضران بدر  می
که ما مردمی چندیم که خداوندان شمشريها را در روز بهم زدن. و به درستی  ، بکشنت من، چون ببینی ایشان رارا

کنده. و  گردیم نزد نیزه ، و بازنمیبینم حرب را ننگی نمی ، چون ماه تمام در میان این رسول خداستهای میان آ
، پس باز از گفتاریاو بازبرد خدا دشمنان را به نگونسار کردن. پس آنچه گفته شود در شأن ما بعد از این ما. به 

 .»شارح«ای نو برای پوشنده.  نگذاشت از ما جامه
 در معرکه روز حرب بعضی دشمن
 آن دم که کنیم هر دو در بر جوشن

 

 

 ترجیح نهند خویشنت را بر من
 آئینه ما شود همانجا روشن

 

 

 مفاخرت به آنکه ریحان او شمري و خنجر است

 و شراب او خون و ساغر او کاسۀ سر است
 لسیف والخنْجر ریحانُناا

 شَرابنا من دم اعدائنا
 

 

 اآلسو جِسلَی النَّرع فا 
 اسةُ الرمجمنا جسکَا و 

 

، و یقال کل مستقذرٍ من وسخ و قالمة ظفرٍ و ما یجری مجراهما االف : سپرغَم. و أصلریحان: دشنه: و خنْجر
: آس: نرگس. و نَرجِس . و١»اف لَّكُم ولما تَعبدُونَ من دون اله«، نحو ف به استقذاراً لهذلک لکل مستخ

، و شیخ رضی گوید: مفعول همبنی بر یکی از حرکات ثالث افکاسۀ سر. و »: به ضم جیم« جمجمة مورد. و
 مطلق است به معنی کراهةً.

ما  ما از خون دشمنان ماست و کاسۀ! شراب رغَم ماست. کراهت بر نرگس و موردفرماید: شمشري و دشنه سپ می
 »شارح«کاسۀ سر است. 

 در باغ ظفر چو تیغ نیلوفر ماست
 روزی که خون دشمنان باده خوریم

 

 

 پیکان بمثل غنچه جان پرور ماست
 های سرساغر ماست شک نیست که کاسه

 

 خطاب شَجاعت مآب بسالت دثار

 بن ابی طلحه در احد وحشت آثار به طلحة
 سشْواال ربالهِز ثنَا اللَّینِّی اا 
 سرتُض لَتقْبا وبرذَا الحا 

 

 

سرعدُ المستَاسدُ المساالو 
 نفُساال نْدَ النِّزالع تَلَفَتاخ و 

 

سشْراال ماحالر قْعو نم ما هاب 

 .۶٧األنبیاء:  - ١
                                                 



  

 :اللَّقال األصمعی ثین یرفع إلٰى بلدة اکب وینسبض للررباء یتعرةٌ مثل الحداب»اءبه کسر العني و تشدید الر «
: آنکه اشْوس . و دور نیست که مراد این معنی باشد تا تکرار واقع نشود. وعفرینوفی المثل: هو أشجع من لیثِ 

، : نزول القوم فی السفرِ من آخرِ اللَّیلالتَّعریسعلیه: اجتَرا. و  استَاسدَبه دنبال چشم نگرد از خشم با از تکرب. و
 یرتحلون. و یقعون فیه وقعةً لالسرتاحة ثم ،تْهسرتْه. و ضته و أحکمبتضریساً: أی جر زال الحربحرب کردن ن :

 : دلري.اشْرس الحدیدِ: صوتُه. و وقْعمبارز پیاده. و 
در آخر شب دمی  ، و آن شري دلريم کهبه درستی که من آن شريم که به دنبال چشم نگرد از خشم فرماید: می

، ، و آمد شد کنند نزد حرب کردن مبارزان پیاده نَفْسهااسرتاحت کند. چون حربها رو آورد که ازماید و استوار کند
 »شارح«ها دلري.  نرتسد از آواز نیزه

 که خون اعدا ریزمآن شري دلم 
 ق کنم بچشم دشمن تاریکآفا

 

 

 وز دشمن خود بهیچ  رو نگریزم
 چون گرد بال ز هر طرف انگیزم

 

 

 تخویف اُسامة بن زید اعور

 و تهدید او در احد به تیغ ظفر پیکر
البِسکِ الحالفات رابض عمی الجری فوس 
قابِسل ةذْوها بِجنار رِمضا موالی 

 

 

 دَّها لکَبوه الفَوارِس وطَعنَةً قَدْ شَ
سعاطلْمل رسانَها تَختّٰى تَرٰى فُرح 

 

، و قال : هیمۀ افروخته بآتشجذْوة: برو افتادن. و کَبوة الشُّجاع. و»: بالضم« الحالبِس: ناگاه کشنت. و فَتْک
أو لم تکن. و ، کانت، و هی القطعةُ الغلیظةُ من الخشبأبو عبیدة: الجِذْوةُ مثل الجِذْمة سفی طرفها نارالقَب: 

 حالبِسبینی. و در بعضی نسخ بجای »: به فتح میم« معطس : جمع فارِس. وفُرسانطلب شعلة من النار. و 
 ، و یقال لألسدِ خنابس.، و هو الکریه المنظر»بضم» «خنابِس«

و نیزه زدنی که به حقیقت قوی کرده است او آن را  ،فرماید: زود ببینند آن گروه شمشري زدن ناگاه کشنده دلري می
، تا ببینی ای درشت برای جوینده شعلۀ آن افروزم آتش حرب را بهیمه . امروز برمیبرای برو افتادن سواران

 »شارح«افتند به بینیها.  سواران حرب را که می
 ترسم که شود قهر الهی ظاهر
 چون آتش قهر حق فروزان گردد

 

 

 ن قتل تو گردد صادروز نیزه م
 از شعلۀ آن جهان بسوزد آخر

 

 

 حکایت زندان که در بصره ساخته

 و بنای آن به احکام افراخته
 اال تَرانی کَیساً مکَیسا

 

 

 بنَیت بعدَ نافع مخیسا
 

 حصناً حصیناً و امیناً کَیسا

۳۱۷ 



  

، در بصره از نی ساخته بود و محبوسان آن را هيلعامري : زندانی که حضرت نافع کردن. و: زیرک تَکْیِیس
: زندانی که آن حضرت بعد ازان از گچ و آجر مخیسو  ؛: خوار ساخنتتَخیِیس بشکافتند و بگریختند. و

 بساخت.
، دژی استوار و امینی زیرک. ام بعد از نافع مخیس را بینی مرا زیرک زیرک کننده؟ بنا کرده فرماید: آیا نمی می
 »شارح«

 مائیم که آئني کیاست داریم
 چون نفس بزندان شریعت کردیم

 

 

 در وقت نظر نور فراست داریم
 با لشکر آرزو سیاست داریم

 

 

۳۱۸ 



  

 
 

 حرف الصاد
 

 ترغیب به جسنت کنج عافیت

 که مؤدی است به سالمت عاقبت
 هبِنَقْص مفُهرعا النّاس تَما 

 نیفَدان علَی السالمة من یدا
 

 

هصرح و هتوشَهل مهعقْما و 
هقْصفَا تَهبحص ضتَر لَم نم و 

 

عنه. و تَمام خارج انتهاؤه إلٰى حدٍّ ال یحتاج إلٰى شیء :والنَّقْصالشّیء إىل الخارج ته: االحتیاجعقهرته و قَم :
 دور کردن.: إقْصاءبه چیزی نزدیک شدن. و   :ةمداناأذللته. و 

تر ایشان است مر آرزوی خود را و  ، و قهر کنندهترِ ایشان است به نقص خود فرماید: کاملرتِ مردم شناسنده می
، پس و هر که راضی نیستی به صحبت او ؛شود نزدیک شو بر سالمت کسی را که نزدیک میحرص خود را. پس 

 »شارح«دور کن او را. 
 گاهی که زنقص خویش واقف باشی

 ل حقیقتی مرنجان و مرنجگر اه
 

 

 در مذهب ما کامل و عارف باشی
 تا مظهر اسرار و معارف باشی

 

 
ءشَیةً لیعاف تَغْلال تَسو 
نْهع تتَغْنَیا اسم صالفَح لخو 

 

 

هصخرل ذیا نصختَرال تَسو 
 هصطَباً بِفَحبٍ علتَجسم فَکَم 

 

: نیک واپژوهیدن. فَحص ارزان شمردن. و :استرخاص : دفاع اله عن العبدِ. والعافیةشمردن. و : گران�ِستَغْالءا
 : کشیدن.استجالب و

، را رها کن جست و جو، و ارزان مشمار رنج را برای ارزانی او. و فرماید: گران مشمار عتفیت را برای چیزی می
 »شارح«نده است هالک را بجست و جوی خود. کَشچه بس کسی  ؛نیاز باشی ازان مادام که بی

 ای یافته از لطف الهی تمکني
 ای نیست مس حاىل که دران  فایده

 

 

 در منزل عافیت بکنجی بنشني
 کز قصه بیهوده نگردی غمگني

 

 

 پیام به عمرو بن عاص در صفّني

 و تخویف او از شريان معرکۀ دین
 َصبِحن العاصی بن العاصی

سم الدِّالص لَقح بِنيقتَح 
 

 

 سبعني الْفاً عاقدِی النَّواصی
الصالق عم لیوا الخنَّبقَدْ ج 

 

 ناصال م نيح یلغ آساد 

۳۱۹ 



  

: أی احتمله. و حلَق استَحقَبه: موی پیشانی. وناصیة: بسنت. و عقْدماء کذا: أی أتیتهم صباحاً. و  صبحتُهم
، ، و واحد و جمع در او یکسان: زره نرم روشنصدِال: جمعها. و »بالفتح« الحلَق، و: أی أدار دائرةًةًحلْقَ

، و جمعه: من النَّوق: الشّابة القَلُوص: کشیدن اسب. وتَجنیبو جنَب گویند: درع دالص و دروع دالص. و 
: جای گریز. و در بعضی مناصبیشه. و »: به کسر« لغی. و قالص و قَالئص و جمع القُلُص: »بالضم«قُلُص 

 ، و هو انقطاع المطرِ و یبس األرض من الکأل.»محل« غیلنسخ بجای 
، های مویهای پیشانی فرماید:هراینه بیارم در بامداد عاصی پسر عاصی را هفتاد هزار مرد بند کننده می

آن زمان که ، یدند اسبان را با شرتان جوان شريان بیشهحقیقت کشهای زرههای نرم روشن. به  های حلقه بردارنده
 »شارح«نباشد هیچ گریزگاه. 

 دشمن که بدل فکنده از کینه گره
 هستند جماعتی بخونش تشنه

 

 

 مشکل که زمن برد درین قصه فره
 چون آب روان در بر خود کرده زره

 

 

 جواب عمرو بن عاص

 و انحراف او از جاده اخالص
 صی وشَیخی العاصیما انَا بِالعا

 الدِّالص ی بِالبِسفْتَنوخ 
 غٰى نَکّاصی الوف موِنْ بِقَوها 

 

 

صاصبٍ می غالشَرٍ فعم نم 
الصالق عم لیبِی الخجان و 
 لَو قَدْ راوها تَنْفَض النَّواصی

 

 لَقال کُل هارِبٍ خالصی
رو بن عاص به غالب گذشت. و م، و سلسلۀ نسب عفهر بن مالک بن نضر قبیلۀ غالب بن غالبمراد از 
. و وغٰىراجع به  ها: اإلحجام عن الشّیء. و النُّکُوص: صیغۀ تعجب از هوان. واهوِنْ: ترسانیدن. و تَخوِیف

 مقدّر.» اعطنی«مفعول به  خالصیو  ؛: رسنتخالصو ». از اول«: افشاندن نَفْض

۳۲۰ 



  

 

 دحرف الضا
 
 

 ترغیب به انفاق مال نفیس

 خواه بر شریف و خواه بر خسیس
 سامنَح مالی کُل من جاء طالباً 
هضرع بِالمال نْتص ا کَرِیممفَا 

 

 

ضالفَرو ضلَی القَرقْفاً عو لُهعجاو 
 و اما لَئیم صنْت عن لَومه عرضی

 

: وام دست به دست. قَرض. و وقْفاًو وقفت الدّار للمساکني ». ىل«و  »ما«، یا یاء : یا مال مضاف بهمالی
، أی إن زاید »ما«، و »ما إن«: در اصل إما، یقال: ما أصبت منه قرضاً و ال فرضاً. و : العطیةُ المرسومةُالفَرضو

 : مالمت کردن.لَومجاء کریم. و 
گردانم آن را وقف بر وام و عطای مرسوم. پس  ، و میا بهرکه آید جویندهبخشم مال خود ر فرماید: زود می می

گر آید بزرگواری ، نگاه دارم از مالمت کردن او عرض خود و اگر آید بداصلی ؛، نگاه دارم به مال عرض او راآ
 »شارح«را. 

 ای گشته به دولت و سعادت فريوز
 گر مرد کریم است ز خاکش برگري

 

 

 بسائل هر روز باید که دهی سیم
 ور مرد لئیم است دهانش بردوز

 

 

 بیان آنکه حصول مقاصد موقوف به قضا است

 قضا عني خطا است و چشم داشنت آن بی
 ةی حاجف هذِنَ الذا اا 
 و انْ اذِنَ اله فی غَیرِها

 

 

کُضربِها ی النَّجاح تاکا 
رِضعی ونَها عارِضتٰى دا 

 

: عرض: ابر که در افق پهن شود. و عارِض: الظّفر بالحوائج. و النَّجاحو ». از رابع«وری دادن : دستإذْن
 ».از ثانی«فراپیش آمدن 

اگر دستوری دهد خدا ، آید ترا فريوزی به آن در حاىل که دود. و فرماید: چون دستوری دهد خدا در حاجتی می
 »شارح« ، آید در پیش آن ابری که فراپیش آید.در غري آن

 ای دوست مجو زغري حق دولت و بخت
 از حکم قدر یکی شود پست بخاک

 

 

 افتتد ز درخت اذن خدا برگ نه بی
 وز امر قضا یکی شود صاحب تخت

 

 

۳۲۱ 



  

 تعیري مخالفان و مدّعیان

 به انکار حس و عیان
قرِ حونَ بِغَیلَنا ما تَدَّع 
وهدْتُمحقَّنا فَجح فْتُمرع 

ال تابک کُملَیدُنا عشاه ه 
 

 

راضالم نم حاحالص یزذا ما 
یاضالب نم وادالس رِفکَما ع 
قاض معفَن ٰلهینَا االقاض و 

 

 : جمع صحیح و مریض.مراضو  صحاح و ؛: جدا کردنمیز : دعوی کردن. وادعاء
، چون جدا کرده شوند تندرستان از بیماران. شناختید حق کنید شما به غري می، آنچه دعوی مر ما راستفرماید: می

، و ، چنانچه شناخته شود سیاهی از سفیدی. کتاب خدا گواه ماست بر شما، پس انکار کردید آن راشما حق ما را
 »شارح«، پس نیک قاضیی است. قاضی ما خداست

 ای قوم که حق ما گرفتید بزور
 دیدید و شنیدید که ما برحقّیم

 

 

 ا چه جواب حق بگوئید بگورفرد
 از بهر چه ساختید خود را کر و کور

 

 

 سفیان پیام معاویة بن ابی

 به مرتضٰى علیه التّحیة والرضوان
 ال تُفْسدَنْ سابِق احسان مضٰى

 

 

 واله ال یغْلَب فی ما قَدْ قَضٰى
 

ده و بیابان جهاد را به قدم سعی پیموده. و مصراع انواع جانبازی که علی در راه حق فرمو إحسان سابِقمراد از 
 امیه به قضای خداست و تحقیق آن در فاتحۀ سابعه گذشت. ثانی اشارت به آنکه دولت بنی

 

 پاسخ دادن حضرت مرتضٰى

 و تهدید معاویه به تیغ منتضٰى
 انْ کُنْت ذا علْم بِما اله قَضٰى

 قَدْ م ءشَی جِعرال ی هالضٰىو 
 

 

 ثْبت اصادِفْک وسیفی منْتَضٰىافَ
 واله ال یبرِم شَیئاً نَقَضا

 

: شکسنت. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثانی نَقْض : محکم کردن. و: شمشري از نیام برکشیدن. و إبرامانتضاء
 ».ال یبرم شَیء نُقضاواله «مصراع رابع:  ، و بجای»فَإنَّه یاتیک سیفی المنْتَضٰى«

پس بایست که بیابم ترا و شمشري من برکشیده  ،فرماید: اگر هستی تو خداوند علم به آنچه خدا حکم کرده می
 کند چیزی را که شکست. ، و خدا محکم نمیگردد چیزی که به حقیقت گذشت باشد. بحق خدا که بازنمی

 »شارح«
 هر چیز که در ازل مقدر نشود

 ای ایزدی ممکن نیستتغیري قض
 

 

 شک نیست که تا ابد مصور نشود
 وین کار بهیچ رو میسر نشود

 

۳۲۲ 



  

 

 تهییج عمرو بن عاص معاویه را به حرب علی

 و انگیخنت غبار فتنه به قضای ازىل
 قَولُک فی ما قالَه قَدْ دحضا

 

 

اضاىتَلْقٰى نَهاً فَسیلتِ ع 
 

 نْهع لاسی نم ورِثضایمر 
: اشتدَّ رمضاً یرمض» بالکسر« رمض: برخاسنت. و نُهوضو  نَهض : باطل شدن حجت. ودحوض و دحض

 ، و من المجاز: یداخلُنی من هذا األمرِ رمض حره
 

 خطاب معاویه به عمرو بن عاص

 و اجتناب از حرب و میل به خالص
 علَیک یا عمرو تُجِن المرضا

 

 

ضاوقَر نم هقْرِضقَدْ ی رالشِّع 
 

 ال تَجعلَنِّی لعلی غَرضا
 : نشانه تري.غَرضو ». از ثانی«: شعر گفنت قَرض : کالم موزون. وشعر : پوشانیدن. وإجنان

۳۲۳ 



  

 

 حرف الطّاء
 
 

 بیان توجه خویش به اوساط

 و اجتناب از تفریط و افراط
طَ االالنَّم منَا نطانَحسو 

 

 

 لَسنا کَمن قَصر او افْرطا
 

مطو». از اول«: آهنگ کردن اهم واحدٌالنَّمأمر النّمطُ «الحدیث:  ، و فی: الجماعةُ من النّاس ةهذه األم خري
 : از حدّ درگذشنت.إفراط: میانه. و اوسط. و »، یلحق بهم التّاىل و یرجع إلیهم الغاىلاألوسطُ

 »شارح«، یا از حدّ درگذشت. ، نیستیم چون کسی که تقصري کردکنیم گروه میانه را اید: ما آهنگ میفرم می
 هرچند که ما مقید آب و گلیم
 یک گام ز راه شرع بريون نرویم

 

 

 در دیده اهل معرفت جان و دلیم
 در هر چه کسی گمان برد معتدلیم

 

 

 تنبیه بر رضا و ایمان به قضا

 ر مقام تعب و عناو نهی از اقامت د
 حدٍ ااصبِر علَی الدَّهرِ ال تَغْضب علٰى 

 وال تُقیمن بِدارٍ َ انْتفاع بِها
 

 

 فَال تَرٰى غَیر ما فی اللَّوح مخطُوطُ
 فَاالرض واسعةٌ والرزْق مبسوطُ 

 

حطّ : تخته. ولَوفاع: نوشنت. و خنتسود برداشنت. وا : عوط : فراخ شدن. وسسگسرتدنب : 
، که نبینی غري آنچه در لوح محفوظ نوشته است. و مقیم مشو فرماید: صرب کن بر روزگار. خشم مگري بر یکی می

 »شارح«چه زمني فراخ است و روزی گسرتده است.  ؛به سرائی که نیست هیچ سود برداشنت به آن سرای
 تا چند چو مرغ کور خواهی بودن

 گذرد پیش از مرگ نني میگر عمر چ
 

 

 وابسته بآب شور خواهی بودن
 در خانۀ خود بگور خواهی بودن

 

 

۳۲٤ 



  

۳۲٥ 

 
 
 

 حرف الظّاء
 
 
 

 ترجیح خواب مردم پریشان

 بر بیداری و آگاهی ایشان
قَظَهی نم لَه ریخ ٍرِیام منَو 

 

 

فَظَهالح بِنيا الکاتیهف ضری لَم 
 

وفِ الدَّهری صفو ظَهع ءرلْمرِ ل 
، قال اله دارند نویسند و نگاه می جمعی از مالئکه که اعمال ما میکاتبني حفَظة : بیدار شدن. و مراد از یقَظة
 ١».٭ يعلَمونَ ما تَفْعلُونَ  كراما كَاتبِني «تعالٰى 

نویسندگان نگاه دارنده را. و در گردش فرماید: خواب مرد بهرت است مرو را از بیداری که خشنود نکند دران  می
 »شارح«روزگار مر مرد راست پندی. 

 با مردم بد حدیث حق گفته به است
 لیکن چو رود بخواب غفلت ظالم

 

 

 وین گوهر پاک قیمتی سفته به است
 بگذار که گویند بال خفته به است

 

 

 .١٢ -١١االنفطار:  - ١
                                                 



  

 
 

 حرف العني
 

 منع از احسان با اراذل

 و ترغیب به رعایت افاضل
 تَضع المعروف فی ساقطال

 کُنی کَرِیم ری حف هعضو 
 

 

عطٌ ضائساق نْعص فَذاک 
عضائ فُهرکاً عسم فُکرع 

 

 :الساقط. وضعه، و اول انسب به از إضاعة به معنی ضایع کردن» به ضم«از وضع یا » به فتح تاء: «ال تضع
بوی خوش. و » به فتح«، و نیکوئی» به ضم: «عرف: افتادن. و سقُوط: کار. و صنْعاللئیم فی حسبِه و نفسه. و 

ک فانتشرت رائحتُه. ضاعأی تحر :المسک 
چه آن کاریست افتاده ضایع. و بنه آن را در آزاد کریم که باشد نیکوئی تو  ؛فرماید: منه نیکوئی را در لئیم می

 »شارح«مشکی که بوی او پراکنده باشد. 
 ا مردم بد کسی چرا باشد نیکب

 هرگز بد و نیک خوش نجوشند بهم
 

 

 ضایع چه کنی روغن خو را در ریگ
 با آنکه نهند هر دو را در یک دیگ

 

 

 ارشاد به حلم و اعراض از اهل شقاوت

 و هدایت به اعتدال در محبت و عداوت
 فَکْن معدِناً للْحلْم واصفَح عن االذٰى

ا بِبحا قارِباً واً مبح تببحذا ا 
 و ابغض اذا ابغَضت بغْضاً مقارِباً 

 

 

 عسامو لْتمما ع راء نَّکفَا 
 نازِع نْتتٰى اال تَدْرِی م نَّکفَا 
راجِع نْتتٰى اال تَدْرِی م نَّکفَا 

 

به « مقارِب: دوستی. و شیء حبو ». از ثالث« : از کسی جرم درگذاشنتصفْحکان. و »: به کسر دال: «معدِن
 اءدیء. و بینهم»: کسر الردِ والرالجی ونَزاعةٌ أی وسطٌ بني .دشمن داشنت.إبغاض : أی خصوصمةٌ فی حق : 

ای و  ای چیزی را که کرده چه به درستی که تو بیننده ؛فرماید: پس باش کانی مر بردباری را و درگذار از رنج می
دانی که کی تو خصومت  چه به درستی که تو نمی ؛، دوستی میانه، چون دوست داریای. و دوست دار ندهشنو

ای  دانی که کی تو رجوع کننده چه به درستی که تو نمی ؛، دشمنی میانه، چون دشمن داریای. و دشمن دار کننده
 »شارح«از دشمنی. 

 ای برده ز کنج عافیت راه بگنج
 ست مدهسر رشتۀ اعتدال از د

 

 

 زنهار که هیچ کس مرنجان و مرنج
 تا پاک برون روی ازین دیر سپنج

 

۳۲٦ 



  

 تبیني مراسم اخوت

 و تعیني لوازم فتوت
کععٰى مسی نم دْقالص خاکنَّ اا 
کراً قَطَعما نذا عایا نم و 

 

 

ی نم وکنْفَعیل هنَفْس رض 
شَتَّت یل لَهشَم یهفکنْفَع 

 

 : پراکنده کردن.تَشْتیت : به معنی صادق. وصدْق
رساند نفس  ، و آن کس که گزند میکند با تو فرماید: به درستی که برادر تو راست آن کس است که سعی می می

جمع ، تا ، پراکنده کند دران جمعیتِ خود را، تا سود کند ترا. و آن کس که چون بیند کاری را که برد تراخود را
 ».شارح«کند ترا 

 ای ز مهر یاران عزیز گر دم زده
 هرچند که جان عزیز باشد ای دل

 

 

 باید که کنی فدای ایشان همه چیز
 چون یار طلب کند فدا کن آن نیز

 

 

 هدایت به لوازم و مراسم احسان

 که اشرف اخالق است در انسان
 هالطَّبِیع مکَر نم لالفَض 

 انباً والخیر امنَع ج
 والشَّر اسرع جریةً 

 

 

 یعهندَةُ الصفْسم نالمو 
 هیعنالم لبالج قُلَّة نم 
 هرِیعالس الماء ةیرج نم 

 

منَعة : ما یدعو صاحبه إىل الفساد. و فالنٌ ذو المفْسدةو: سرشت. طَبِیعة: عطیةٌ ال تلزم من یعطی. و الفَضل
 : کوه.جبل: سرکوه. و قُلّةأی عزیز ممتنع علٰى من یرومه. و »: الفتحب«

تر  ، و منّت نهادن تباه کردن نیکوئی است. و نیکی سرباز زنندهفرماید: احسان از بزرگواری سرشت است می
 »شارح«تر است بروانی از روانی آب شتابنده.  بدی شتابندهاست به اعتبار جانب از سرکوه سرباز زننده. و 

 ای کرده ز روی معرفت کشف غطا
 منّت بکسی منه که ارباب صفا

 

 

 وز ابر کفت ریخته باران عطا
 گویند که منّت است آئني خطا

 

 
 دِیقلصدِ لالتَّعاه کتَر 
 ةیعقبِو خال تَلْتَط 
 کُثمی سلَی لُّقنَّ التَّخا 
 جبِل االنام من العبادِ 

 

 

کونُ داعی هیعةَ القَطی 
 هیعقالو کتَلْطَخ ی النّاسف 
 هلَی الطَّبِیعا ولونْ یا 
 هیعضالوو لَی الشَّرِیفَةع 

 

و ». از ثالث«: آلودن لَطْخفی النّاس: الغیبة. و  الوقیعة: آلوده شدن. والتطاخ : تعهد کسی کردن. وتَعاهد
نعت  الوضیعة والشَّرِیفة : الدَّنیء. والوضیعالخلقة. و»: بالکسر« جِبِلَّةالو ». از اول«: درنگ کردن مکْث

 المقدّرة.» ألخالق«

۳۲۷ 



  

فرماید: ترک تعهد مر دوست را باشد داعیۀ بریدن. آلوده بریدن. آلوده مشو به غیبت در میان مردم که آلوده  می
اند خالیق از بندگان  زگردد بسرشت. آفریده شدهکند ترا غیبت. به درستی که خو گرفنت نیست که درنگ کند که با

 »شارح«بر اخالق شریفه و اخالق خسیسه. 
 ای برده ز میدان کرم گوی وفا
 چون لوح دلت قابل هر نقشی هست

 

 

 آئینه صفت باش بآئني صفا
 اش نسازی بجفا زنهار که تريه

 

 

 تشنیع بر اهل زمان خود به ترک وفا

 ست و موجب صفاو ارشاد به صرب که منتج صدق ا
 عال طَمفَال رِفْدٌ و فاءالو مات 
بِه ضارو هبِال قَةلٰى ثع بِرفَاص 

 

 

 عزالجو ساالی َّا قبی لَم ی النّاسف 
عتَّبی جٰى وری نم مکْرا هفَال 

 

 : از پی رفنت.اتِّباععطا و »: بکسر« رِفْد
صربی. پس صرب کن بر اعتماد  ، مگر ناامیدی و بی، پس نه عطاست و نه طمع در مردم. نماندفرماید: مرد وفا می

 ».شارح«تر کسی است که امید داشته شود و از پی رفته شود  چه خدا کریم ؛بخدا و خشنود باش به آن
 از خلق جهان وفا مجوئید که نیست
 سرچشمۀ فیضها خدا باشد و بس

 

 

 که نیستوز اهل زمان صفا مجوئید 
 از غري خدا عطا مجوئید که نیست

 

 

 تنبیه برآنکه دفع دشمن در وقت ظفر عالمت بخت سعید است

 و اعتماد بر جانب او از صوب صواب بعید است
 ال تُدارِه هاً داءدُوداوِ عو 
 فَانَّک لَو داریت عامین عقْرباً 

 

 

نْفَعی سدٰى لَیداراةَ العنَّ مفَا 
اعرِ تَلْسالدَّه نماً موی کَنَتمذا ا 

 

النُّهوض: أی ال یقدر علیه. و  یمکنُهمؤنث سماعی. و فالنٌ ال  عقْرب، و تثنیۀ او از برای تکثري. و : سالعام
 ».از ثالث«: گزیدن لَسع
م خوئی کردن با دشمنان نیست که چه به درستی که نر ؛خوئی مکن با او ، نرمفرماید: دوا کن دشمن را درد او می

 ، بگزد.، چون توانا شود روزی از روزگارخوئی کنی چند سال با کژدمی سود دهد. چه به درستی که تو اگر نرم
 »شارح«

 امروز که بر دشمن خود داری دست
 هر چند که تربیت کنی کژدم را

 

 

 باید که سرش بزیر پا سازی پست
 آخر بگزد ترا بهر وجه که هست

 

 

۳۲۸ 



  

 هی از جزع در نوایبن

 و امر به صرب در مصایب
 ال تَجزعن اذا نابتْک نائبةٌ
 انَّ الکَرِیم اذا نابتْه نائبةٌ 

 

 

 عتَّسم قینْدَ الضرِ عبی الصفَف بِرالصو 
 لَعالع هتّلٰى عع نْهدُ مبی لَم 

 

وناب .و قولُهم  : فراخ شدن.اتِّساع : أی أصابهتّلٰى عم« عّح»: به کسر العني و تشدید ال اأی علٰى کل .ل
 أفحشُ الجزع. :الهلَعو

که در صرب نزد تنگ شدنْ جای فراخ شدن است. به  ؛، و صرب کنای صربی مکن برسد ترا حادثه فرماید: بی می
 »شارح«صربی.  لهای او بی، پیدا نشود بر همه حاای ، چون رسد او را حادثهدرستی که کریم

 آید هرچند که از قضا بال می
 در کنج رضا نشسته و منتظرم

 

 

 آید وز قوس فلک تري جفا می
 آید چه از خدامی رتا بار دگ

 

 

 هی از حرص و هوٰىن

 و ترغیب به قناعت و رضا
صرع الحلَی الدُّنْیا دع 

 المال نم عمال تَجو 
 ری افی ارضکوال تَدْ

نَّ الرفَاومقْسم زْق 
 عطْمی نم کُل ريفَق 

 

 

 عفَال تَطْم شیی العفو 
 عمتَج نمفَال تَدْرِی ل 
عررِها تُصی غَیف ما 
 نْفَعال ی ءرکَدُّ المو 
 قْنَعی نم کَل یغَن 

 

 الرضا بالقسم.»: بالفتح« القّناعة
دانی که برای که  چه نمی ؛جمع مکن از مال، و در زیسنت پس طمع مکن. و رص را بر دنیافرماید: بگذار ح می

دانی که آیا در زمني خود یا در غري آن افکنده خواهی شد. پس به درستی که روزی بخش  کنی. و نمی جمع می
 کند. قناعت می، هر که توانگر است ؛، هرکه طمعاستدهد. درویش  ، و رنجه شدن مرد سود نمیکرده شده است

 »شارح«
 تا چند ترا بر نفس مقدم نشود
 بگذر ز سر جهام که در آخر کار

 

 

 بر لوح دلت نقش جزع خواهد بود
 نفع تو ز تقوٰى و ورع خواهد بود

 

 »شارح«
 گر عقل تو بر نفس مقدم نشود
 دندان طمع که باد حرص است درو

 

 

 اسالم تو پیش ما مسلم نشود
 ودتا برنکنی درد سرت کم نش

 

 

۳۲۹ 



  

 بیان انتهای هر جمعیتی بر پریشانی

 سامانی و شکایت از روزگار به بی
ردِیدِ  قَصالج الٰى بِلی 

 رصی لَم ماعتاج یا 
 م ام ای شَعبٍ لْتیا
 بِشَی عنْتَفم یا ما ء 

 

 

 الدُّنْیا النْقطاعه  والوصل فی
ماعتاج نْهتَشَتُّتٍ مل ه 

 هداعانْص قْهفَری لَم 
 م تَم لَه انْتفاعهثُ

 

رماع اول مجتمع. و قَصتک. و مراد از اجتکذا: أی غای تیام: پراکنده شدن. و تَشَتُّتک أن تفعللپیوسته شدن ا :
، یقال: المکانُ عد، والقَصا: الب »قُصوٰى«قَصر : شکافته شدن. و در بعضی نسخ بجای انصداعبا یکدگر. و 

 األقصٰى والنّاحیةُ القُصوٰى.
فرماید: انتهای هر نو به کهنه شدن است و پیوسنت در دنیا بریده شدن اوست. کدام جمع شده نگشت برای  می

پراکنده شدن از او اجتماع او؟ یا کدام وابسنت برای پیوسته شدن با یکدگر جدا نکرد آن را شکافته شدن او؟ یا 
 »شارح«رينده به چیزی پس تمام شد مر او را نفع گرفنت او؟ کدام نفع گ

 که ساختیم ویرانی یافتهر قصر 
 هرکس که نهاد دل بدنیای دنی

 

 

 جمعیت ما زود پریشانی یافت
 ناگاه برو داغ پشیمانی یافت

 

 
 یا بوس للدَّهرِ الَّذِی
 هِمثالمی اف یلقَدْ ق 

 

 

 هباعفاً طتَلخم ما زال 
 هماعس هشَر نم یککْفی 

 

 الطَّبیعة.»: بالکسر« الطِّباع
حقیقت گفته شد در داستانهای ! به فرماید: ای سختی مر روزگار را که همیشه مختلف است سرشت او می

 »شارح«ایشان: بس است ترا از شر او شنیدن آن. 
 از جور زمانه گشت پرخون دل من

 زلآری چه توان کرد که در روز ا
 

 

 وز دور فلک رنج بود حاصل من
 اند آب و گل من با غصه سرشته

 

 

 نفی توغّل در هوٰى و هوس

 و تنبیه بر فوت و موت همه کس
 و من البالء علَی البالء عالمةٌ 
 نَّهوادِثِ ارِ الحیغ نم کَفاکو 

 

 

 وعنُز واکه نع رٰى لَکنْ ال یا 
 و یحصدُ المزروعیبلَی الجدِیدُ 

 

 : انتهٰى عنه.نُزوعاً : نشان. و نزع عن األمرِ عالمة
شود مر ترا از هوٰى و هوس خود باز ایستادنی. و بس است  فرماید: از آزمودن بر بال نشانی است که دیده نمی می

 »شارح«کشته. شود  شود نو و در او کرده می ها آنکه شأن آن است که کهنه می ترا از تغیر حادثه
 تا چند به اندیشۀ باطل باشی

 

 وز یاد خدا همیشه غافل باشی

۳۳۰ 



  

 یک لحظه زفکر مرگ بريون نروی
 

 گر بخت شود رهرب و عاقل باشی
 

 

 ترغیب به جوع که اهل دل را ضرورت است

 و تنفري از گناهان صغريه که واسطۀ کدورت است
 تَجوع فَانَّ الجوع من عمل التُّقٰى
 و جانب صغار الذَّنْبِ ال تَرکَبنَّها

 

 

 اً سیشْبع وانَّ طَوِیل الجوع یوم
 نْبِ یوماً سیجمع فَانَّ صغار الذَّ

 

: صغار: از چیزی به یکسو شدن. و مجانَبة و». از رابع«: سري شدن شبع: خویشنت را گرسنه داشنت. و تَجوع
 الذَّنْبِ: إتیانُه. برکُوجمع صغرية. و 

و به درستی که در از گرسنگی  ؛چه به درستی که گرسنگی از عمل تقوٰى است ؛فرماید: گرسنه دار خود را می
چه به درستی که صغريه های گناه  ؛، مرتکب مشو آن راهای گناه روزی زود سري شود. و به یکسو شو از صغريه

 »شارح«روزی زود جمع کرده شود. 
  آب و گل خواهی بودتا چند اسري

 سهل است گناه خرده امروز وىل
 

 

 دل خواهی بود وز آتش معده خسته
 فردا که شود جمع خجل خواهی بود

 

 

 اعرتاف به کثرت گناه

 و اعتماد بر فضل اله
 ذُنُوبِی انْ فَکَّرت فیها کَثريةٌ
 لْتُهمقَدْ ع ی صالحی فعفَما طَم 

 اک بِرحمة فَانْ یک غُفْرانٌ فَذ
 ملیکی و معبودِی و ربی و حافظی

 

 

 عسوا ذَنَوبِی نی مبةُ رمحر و 
 عطْما هال ةمحی ری فنَّنلٰکو 
 نَعصا رٰى فَما کُنْتخاال نْ تَکُناو 
 عضخاو رقدٌ ابع نِّی لَهاو 

 

 »از ثالث«: کار کردن صنْع و صنْعةبه اعتبار عقوبت. و  اخرٰىو تأنیث : اندیشه کردن. تَفْکري
تر است.  و رحمت پروردگار من از گناهان من فراخ ؛، بسیار است، اگر اندیشه کنم در آنفرماید: گناهان من می

اگر پس  کنم. ، ولیکن من در رحمت خدا طمع میام آن را پس نیست طمع من در کاری نیک که به حقیقت کرده
، پس چه باشم که کنم آن را؟ او پادشاه من است و و اگر باشد آن دیگر ؛، پس آن به رحمت استباشد آمرزیدن

کنم و فروتنی  ، اقرار میام به درستی که من مر او را بندهپرستیده شده من و پروردگار من و نگاه دارنده من. و 
 »شارح«کنم.  می

 امروز منم اسري در دام گناه
 ا که شود نامۀ اعمال سیاهفرد

 

 

 وز غایت اضطراب افتاده ز راه
 غري از تو کسی نیست مرا پشت و پناه
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 سپاس سعادت اساس عبادت لباس
ةمعلٰى نا عمدُ امالح لَک 
تَهىما ش لفَتَفْع تَشاء 

 

 

تَدْفَع ةقْملٰى نا عماو 
عمسال ی ثیح نم عمتَسو 

 

 اعقوبة.»: بالکسر« النِّقْمة
پس کنی آنچه خواهی آن  ،کنی آن را. خواهی فرماید: مر ترا است سپاس یا بر نعمتی یا بر عقوبتی که دفع می می
 »شارح«، از آنجا که شنیده نشود. و شنوی ؛را

 ای حمد تو گشته کام ارباب کمال
 یک ذره زلطف شاملت خاىل نیست

 

 

 مالعالم همه از فیض کفت ماال
 خورشید ز حسن کاملت یافت جمال

 

 

 تضرع و مناجات

 با قاضی حاجات
 الجودِ والمجدِ والعلٰى لَک الحمدُ یا ذَا

لٰهِی وا ی وقْی خلئوم زِی ورح 
 

 

نَعتَم و تَشاء نی مطتُع کْتتَبار 
عفْزرِ اسالیسارِ وعلَدَی اال کلَیا 

 

، به چه حمدِ هرکه هست ؛برای تخصیص حمد به خدا لَک : پناهگاه. و تقدیمموئل: بزرگوار بودن. و ارکتَب
 حقیقت حمد خداست.

، بهرکه که بخشی ، بزرگواری تو. می، ای خداوند بزرگی و بخشش و بلندیفرماید: مر ترا است سپاس می
تو  ، بهگاه من من و آفریننده من و مقام استوار من و پناه معبودخواهی. ای  ، از هر که میکنی ، و منع میخواهی می

 »شارح«گريم.  سانی پناه میآنزد تنگدستی و 
 ای روی زمني ز فیض عامت گلشن
 در حال شود چراغ گیتی تاریک

 

 

 عالم همه از پرتو رویت روشن
 از فیض تو گر دمی نیابد روغن

 

 
 لَئن جلَّت وجمت خطیىتیالٰهِی 

 الٰهِی لَئن اعطَیت نَفْسی سولَها
 

 

عسواو لجذَنْبِی ا نع کفْوفَع 
 تَعرا ةالنَّدام ضوی رنَا ففَها ا 

 

: چرا رتُوعو رتْع خواسته و »: به ضم « سول: گرد آمدن آب  چاه پس از کشیدن و فراوان شدن مال. و جموم
 ».از ثالث«کردن 

تر  گناه من بزرگرت و فراخ زپس عفو تو ا ؛، هراینه اگر بزرگ شد و بسیار شد گناه منفرماید: ای معبود من می
 کنم.  ، اگر دادم به نفس خود خواستۀ او، پس اینک من در مرغزار پشیمانی چرا می، هراینهاست. ای معبود من 

 »شارح«
 هرچند که ما گناه کاریم همه

 بینیم چون فیض الهی همه جا می
 

 

 وز کرده خویش شرمساریم همه
 از رحمت او امیدوایم همه

 

 
ی ولٰهِی تَرٰى حالا ی فَقْرِی وفاقَت 

 

 عمةَ تَسیفی الخناجاتم نْتا و 
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 ی و ال تُزِغجائر لٰهِی فَال تَقْطَعا 
 

 عطْمم ودِکبِ جیی سی ففَؤادِی فَل 
 

: دل فُؤاد : گردانیدن. وإزاغة و». از رابع«: پوشیده شدن خفاء و: با کسی راز گفنت. اةمناج: الحاجة. و الفاقة
 . تَسمع مفعول به مناجاتیمصدر. و المطْمع : روان شدن آب. وسیبو 

ی شنوی. ا ، و تو مناجات پوشیده مرا میبینی حال مرا و درویشی مرا و حاجت مرا ، میفرماید: ای معبود من می
 که مرا در روان شدن جود تو طمع است. ؛پس مرب امید مرا و مگردان دل مرا ؛معبود من

 یا رب همه را زفیض خود کامی ده
 از غایت فقر و نیستی مضطربیم

 

 

 وز باده عشق و معرفت جامی ده
 لطفی کن و ما را همه آرامی ده

 

 
 الٰهِی اجِرنی من عذابِک انَّنی

سلٰهِی فَآنیاتجح نيی بِتَلْقن 
 ةجح لْفی اتَنذَّبع نلٰهِی لَئا 

 

 

ريسا  عضخا لَک فخائ یلذَل 
 عجضمو ثْویرِ می القَبی فذا کانَ لا 
تَقَطَّعال ی نْکی مجائر لبفَح 

 

: پهلو بر زمني ضجوعو  ضجع: الربهان. و جةالح: کلمه به دهن دادن وتَلْقني: کسی را مونس کردن. و مؤانَسة
 ».از ثالث«نهادن 

، مر ترا فروتنی ام درستی که من اسري خوار ترسنده، زنهار ده مرا از عذاب خود. به فرماید: ای معبود من می
اقامت و  ، چون باشد مرا در گور جایمن بر منکر و نکري ، پس انس ده مرا به تلقني حجتمعبود  منکنم. ای  می

 شود.  ، پس ریسمان امید من از تو بریده نمی، هراینه اگر عذاب کنی مرا هزار سالمعبود منپهلو نهادن. ای 
 »شارح«
 روزی که اجل کند گریبانم چاک

 ز خاک ره برداریکه مرا خواهم 
 

 

 خودی نهم رو بر خاک وز غایت بی
 وز نقش گنه لوح دلم سازی پاک

 

 
ی طَعذِقْنلٰهِی االا موی فْوِکع م 

 الٰهِی اذا لَم تَرعنی کَنْت ضائعاً 
 نسحرِ مغَی نع فتَع ذا لَملٰهِی اا 

 

 

نْفَعی کناله ال مالنْؤنَ وب 
عیضا تی فَلَسعانتَر نْ کُنْتاو 
تَّعتَموٰى یبِاله یءسمل نفَم 

 

 : ضایع کردن.تَضیِیع : جمع ابن. وبنُون، یقال: طعنَه مر. و یؤدیه الذّوقما »: بالفتح« الطَّعم
ای معبود  عفو خود در روزی که نه پسران و نه مال دران روز سود کند. م، بچشان مرا طعفرماید: ای معبود من می
من که ضایع کرده شوم. ، پس نیستم و اگر باشی تو که نگاه داری مرا ؛، باشم ضایع، چون نگاه نداری تو مرامن

، پس کیست برای بدکاری که به هوٰى و هوس برخوردار ، چون عفو نکنی تو از نانیکوکاریمعبود منای 
 »شارح«شود؟  می

 ای خلق جهان از می احسان تو مست
 گريد دست لطف تو اگر مرا نمی

 

 

 پرست وز فیض تو گشته عالمی باده
 از بار گناه خویش خواهم شد پست

 

 
 ی لَئن فَرطْت فی طَلَبِ التَّقٰىالٰهِ

 تَلَتاعو ذَّتِ الطُّودلٰهِی ذُنُوبِی با 
 الٰهِی لَئن اخطَات جهال فَطالَما

 

 

عتْبا قْفُو وفْوِ االع ثْرنَا افَها ا 
فَعرا و لجذَنْبِی ا نع کفْحصو 

ی وما ه یلتّٰى قح تُکوجرعزج 
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: رِفْعةً: بلند شدن. و رفُع اعتالء: کوه. و طُود : غلبه کردن. وبذّ : از قفا رفنت. وقَفُونشان. و »: به کسر: «إثْر
 : خطا کردن.إخطاءارتفع قدره. و 

 روم و ، پس اینک من نشان عفو را از قفا می، هراینه اگر تقصري کردم در طلب تقوٰىفرماید: ای معبود من می
، و عفو تو از گناه من بزرگرت و بلندتر ، گناهان من غالب شدند بر کوه و باال گرفتندکنم. ای معبود من پريوی می

، تا غایتی که گفته شد در ، پس دیر است که امید دارم به تو، هراینه اگر خطا کردم به جهلاست. ای معبود من
 »شارح«صربی کند.  شأن من: نیست او که بی

 مرحمتت پیشرتست یا رب زغضب
 هرچند گناه و جرم ما بسیارست

 

 

 قهر تو دل ریش مرا نیشرتست
 احسان تو بسیار ازان بیشرتست

 

 
 ینَحی ذِکْر طَولک لَوعتیالٰهِی 

  الٰهِی اقلْنی عثْرتی وامح حوبتی
 

 

نِّ وم نیا العطایذِکْذُ الخ عدْمی ی 
رقنَّی مفَا عرتَضم فخائ 

 

از «: سرتدن محو: ریزانیدن اشک. و إدماع: جمع خطیئة. و خطایا: الحرقة. و اللَّوعة: دور کردن. وتَنْحیة
 که خرب ذِکْر است. یدْمع  مفعول العینگناه. و»: به فتح«حوب و ». اول
کند. ای  بار می را از من اشک و یاد گناهان چشم، کند یاد نیکوئی تو سوزش مرا ، دور میفرماید: ای معبود من می

ه من معرتف به گناهان ترسنده زاری به درستی ک چه ؛مدن مرا و محو کن گناه مراآ، عفو کن بسر درمعبود من
 »شارح«ام.  کننده

 تا کی زگناه خود مشوش باشم
 یا رب بکرم قبول کن توبۀ من

 

 

 وز دیده و دل بآب و آتش باشم
 آسوده و دلخوش باشمتا فارغ و 

 

 
 الٰهِی انلْنی منْک روحاً ورحمةً
 الٰهِی لَئن اقَصیتَنی او اهنْتَنی
 الٰهِی لَئن خیبتَنی او طَردتَنی

 

 

 عقْرا کلوابِ فَضبوٰى اس تفَلَس 
 شَفَّعذا ی نم و وجرذَا الَّذِی ا نفَم 

فَما ح نَعصا فکَی ما ی یا ربیلَت 
 

 ».از اول«: راندن طَرد بهره گردانیدن. و : بیتَخیِیب: أجاب شفاعتَه. و شَفَّعه و». از ثالث«: کوفنت قَرع
چه نیستم من که غري درهای احسان تو کوبم. ای معبود  ؛، مرا از خود راحتی و رحمتیفرماید: ای معبود من می
، پس کیست آن کس که امید دارم به او و کیست آن کس که گر دور گردانی مرا یا خوار کنی مرا، هراینه امن

، ای پروردگار ، پس چیست چاره منبهره کنی مرا یا برانی ، هراینه اگر بیپذیرفته شود شفاعت او؟ ای معبود من
 »شارح«، یا چگونه کنم؟ من

 ای داده مرا برحمت خاص نوید
 و لرزم چون بیدهرچند که از بیم ت

 

 

 خواهم که کنی نامۀ من پاک و سفید
 هرگز نربم ز فیض عام تو امید

 

 
 لیف الحب بِاللَّیل ساهر ح الٰهِی

 وکُلُّهم یرجو نَوالَک راجِیاً 
 

 

 عجهی غَفَّلالمو ودْعیناجِی وی 
 عطْملْدِ یی الخفظْمٰى والع کتمحبِر 

 

القوم»: بالکسر« لْفالح دَه. والعهدُ الذی یکونُ بنيیف، و قد حالَفَه أی عاهلف. و :الححالغَفَّلالمالذی الم :
 : العطاء.النَّوالو» من الثّالث.«: النَّوم لیال الهجوعنُسب إىل الغفلة. و
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کند و منسوب به غفلت  و دعا می گوید ، راز میبیخواب است ، هم عهد دوستی به شبفرماید: ای معبود من می
، امید دارنده به رحمت بزرگرت تو و در بهشت کند. و همۀ ایشان از بیدار و غافل امید دارند عطای ترا خواب می

 »شارح«کند.  جاودانی طمع می
 بیند خري کس نمی  از غري تو هیچ

 چون کوی تو است پیش ما غایت سري
 

 

 گر صاحب مسجدست و گر راهب دیر
 ب برب از پیش نظر صورت غريیا ر

 

 
 یِی رجائی سالمةً الٰهِی یمنِّ

 الٰهِی فَانْ تَغْفَر فَعفْوک منْقذِی
 

 

شَنِّعی لَیی عیئاتطخ حقُب و 
ّا و عرصرِ ادَمفَبِالذَّنْبِ الم 

 

: إنُقاذ. و تَشْنیعاًو شنَّعت علیه  ؛: الفظاعةالشَّناعة: زشت شدن. وقُبح: کسی را بر آرزوی چیزی داشنت. و تَمنیة
 : هالک کردن.تَدْمري رهانیدن. و

کند. ای  ، و زشتی گناهان من بر تشنیع میرستگاریه کند مرا امید من ب ، آرزومند میفرماید: ای معبود من می
 ناه هالک کننده افکنده شوم.، به گو اگر نه ؛، پس عفو تو رهاننده من است، پس اگر بیامرزیمعبود من

 »شارح«
 محتاج برحمت الهیم همه
 لطف تو مگر دست بگريد ما را

 

 

 سر تا بقدم غرق گناهیم همه
 ورنی بگنه نامه سیاهیم همه

 

 
 هآل و یمالهاش قلٰهِی بِحا 
 الٰهِی فَانْشرنی علٰى دِین احمدٍ

 

 

 عوحرمة ابرارٍ هم لَک خشَّ
 لَک اخضع منیباً تَقیاً قانتاً

 

یمه بن عبدالمطلب بن هاشم. و هاشفی أنّ: گروه و خویشانآل: محمد بن عبدال و اختلف العلماء ، النَبی آل ،
لمطلب ، فذهب الرافعی و صاحب الحاوی الصغري و کثري من الفقهاء الٰى أنّ آله بنو هاشم و بنو عبدا، من همملسو هيلع هللا ىلص

و خالَفَهم النَّووی المنقول عن الشّافعی فقال فی شرح صحیح مسلم: لظاهرِ النَّص ،»النَّبی فی آل اختلف العلماء ،
ة والثانی بنو هاشم و بنو ه من المحقّقني أنّهم جمیع األم، علٰى أقوال أظهرها و هو اختیار األزهری و غريملسو هيلع هللا ىلص

 : فروتنی کردن. وخشُوع: جمع بر. و ابرار : شکوه و آزرم. وحرمةو  »ل بیته.المطلب و الثالث ذریتُه و أه
 ».محمدٍ«: فرمان برداری کردن. و در بعضی نسخ وآله قُنُوت : زنده کردن. وإنْشار

ای معبود  ،دن، بحق پیغمرب هاشمی و آل او و به حرمت نیکانی که ایشان مر ترا فروتنانفرماید: ای معبود من می
  ، که مر ترا فروتنی کنم.، بازگردنده پرهیزکار فرمان برداز، پس زنده کن مرا بر دین احمدمن

 یا رب دل من بمعرفت دانا کن
 روزی که چو الله سربرآرم از خاک

 

 

 چشمم بجمال مصطفٰى بینا کن
 مصطفٰى مرا مأوا کندر روضۀ 

 

 
لٰهِی ونَّی یا ارِمال تَحدِی ویس 

 وصل علَیه ما دعاک موحدٌ 
 

 

شَفَّعالم رٰى فَذاکالکُب تَهشَفاع 
کَّعر بِبابِک یارخا ناجاک و 

 

 : یکی گفنت.تَوحید : خواهش کردن. وشَفاعة
 چه اوست پذیرفته شفاعت. ؛، از شفاعت بزرگرت او، ای معبود من و ای خداوند منفرماید: محروم مکن مرا می

 »شارح«، و راز گویند با تو نیکان که بدرِ تو راکعانند. ، مادم که خواند ترا موحدیو درود فرست برو
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 یا رب چو شود روز قیامت ظاهر
 در روضۀ مصطفٰى برانگیز مرا

 

 

 وز هر طرفی شود مالمت ظاهر
 کز حضرت او شود سالمت ظاهر

 

 

 مصالح منطوی بر فواید

 و نصایح محتوی بر فراید
 دِّم لنَفْسک فی الحیاةَ تَزوداًقَ

 نَّهفَرِ القَرِیبِ فَالسل تَماهو 
 

 

 عدوم نْتا فَغَداً تُفارِقُها و 
الس ننْاٰى ما عشْسا یدِ وعفَرِ الب 

 

 : دور شدن.شُسوعو  نَای : تیمار داشنت. واهتمام : وداع کردن و گذاشنت. وتَودِیع
شوی از حیات و تو  ، که فردا جدا میفرماید: در پیش کن بای نفس خود در زندگی توشه برگرفنت راه آخرت می

چه به درستی که او دورتر است از سفر دور و ابعد  ؛. و اهتمام کن برای کن برای سفر نزدیکای وداع کرده شده
  »شارح«است. 

   

 ای چیده ز خرمن حقیقت خوشه
 ر و درازباشد ره آخرت بسی دو

 

 

 وز اهل جهان گرفته دایم گوشه
 امروز بگري بهر فردا توشه

 

 
خافَةَ والم کدوتَز لعاجقٰىالتُّو 

 واقْنَع بِقُوتک فَالقناع هو الغَنٰى
 

 

عرسا کسائم نم تْفَکنَّ حکَا و 
قْنَعال ی نونٌ بِمقْرم الفَقْرو 

 

تر است. و  ، و گویا که مرگ تو از شبانگاه تو شتابندهدان توشه برگرفنت خود را ترس خدا و تقوٰىفرماید: بگر می
 »شارح«کند.  ، و درویشی پیوسته است به آن کس که قناعت نمیکه قناعت توانگری است ؛قانع به قوت خود

 هر پاکدىل که اهل ایمان باشد
 پیوسته بتقوٰى و قناعت کوشد

 

 

 مسلمان باشد وز نور و صفای دل
 وز رفنت راه کج پشیمان باشد

 

 
 منَّهفَا ةَ اللِّئامبصاحم ذَراحو 
 اهل المودة ما انْلْتَهم الرضٰى

 

 

نَعواومنَّعتَصو موِدادِه فْوص ک 
نْقَعم لَک مهمفَس تنَعذا ماو 

 

 : آبخوار کردن.إنْقاع : خویشنت را بر آراسنت. وتَصنُّع کردن. و: با کسی صحبت داشنت و همراهی مصاحبة
اهل ، که ایشان بازدارند از تو صفای دوستی خود و آرایند خود را. ایشان فرماید: حذر کن از مصاحبت لئیمان می

 ، پس زهر ایشان برای تو آبخور کرده است.و چون بازداری ؛، مادام که دهی تو ایشان را خشنودیمحبتند
 »شارح«

 ای صحبت مردان ای دل گر یافته
 با مردم بد نیک نباشد نیکی

 

 

 از صحبت سفله رو بگردان ای دل
 وز کردن آن شوی پشیمان ای دل

 

 
ٍریلَی اما تتَطَعا اساً مرس ال تُفْش 
 فَکَما تَراه بِسر غَیرِک صانعاً 

 

 عدتَوراً تُسرائس کلَیی افْشی 
 نَعصحالَةَ یال م کرفَکَذا بِس 
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فخرِ ارائلَی السع نْتتُمذَا اىا هاو 
 

 طَلَّع واستُر عیوب اخیک حني تَ
 

 ور شدن. : دیدهلُّعطَتَ : أی ال بدَّ من حال یحول. وال محالَة
د به تو رازها که به ودیعت نهاده شده کن ، به مردی که فاش می، مادام که توانیفرماید: فاش مکن راز خود را می

، پس همچنني براز تو ناچار خواهد کرد. و چون امني ساخته بینی او را براز غريِ خود کننده که چنانچه می ؛پیش او
 »شارح«، آن زمان که مطلع شوب بران. ، و بپوشان عیبهای برادر خود را، پنهان دار آن راشوی بر رازها

 د بتو بازهر کس که حدیث غري گوی
 سری که زدوست یا ز دشمن شنوی

 

 

 زنهار که او را نکنی محرم راز
 گر سر برود پیش کسان فاس مساز

 

 
 دَانَّ بِمنْطق فی محفل تَبال 

 فَالصمت یحسن کُل ظَن بِالفَتٰى
 مازِح لَفْظَة بفَر زاحالم عدو 

 

 

 نَّ ذاکفَا ؤالالس لقَبشَنَّعی 
 یهفس رِقخ لَّهلَعوقَعرا 

ال تُدْفَع البِالب کلَیا تلَبج 
 

، و نادان بودنفروماندن » به فتح راء: «خرق : انجمن. ومحفل : سخن. ومنْطقو ». از ثالث«: آغاز کردن بدْء
 »بالکسر« المزاحاالسم و »بالضم « المزاح، و: األحمق. و مزحت مزحاًاالرقَعصفت مشبهه. و »به کسر«و 

من «: سوق الشّیء الجلْب، أی تکلَّمت. و، و هو فی األصل مصدر لفظت: واحدُ األفاظاللَّفْظمصدر مازَحه. و
 : الهم و وسواس الصدرِ.البلْبلَةو». األول

شود. پس خاموشی نیک  شت شمرده میفرماید: آغاز مکن به سخن در انجمن پیش از پرسیدن که آن ز می
، که بسیار یک احمق باشد. و بگذار مزاح را خرد بی ، و شاید که او فروماندهسازد هر گمانی را به جوانمرد می

 »شارح«لفظ مزاح کننده بکشد به سوی تو اندوهها که دفع کرده نشود. 
 چیزی که نسند چرا باید گفت
 در هزل میپچ تا نگردی شب و روز

 

 

 گوهر که نخواهند چرا باید سفت
 از طاق فلک با غم و محنت هم جفت

 

 
 نَّهفَا هعال تُض فاظُ جارِکحو 
 والضیف اکْرِمه تَجِدْه مخبراً
 واذَا استَقالَک ذُو االساءة عثْرةً 

 

 

عیضم یمسالج فلُغُ الشَّربال ی 
 نمو ودجی نمعنَعمی و نضی 

عسوا کبر نَّ ثَوابا لْهقفَا 
 

از «به خیلی کردن »: به کسر«. و ضن جسیم، فهو: ، أی عظُم: نگاه داشنت یکدگر. و قد جسم الشّیءحفاظ
 : طلب عفو کردن.استقالَةو ». رابع
آن است که نرسد به شرفِ عظیم ضایع کننده. و  چه شأن ؛فرماید: نگاه داشنت همسایۀ خود را ضایع مکن می

دارد.  کند و باز می کند و آن کس که بخل می ، تا بیابی او را خرب دهنده ازان کس که سخا میمهمان را گرامی دار
به درستی که ثواب  ؛، پس عفو کن او راچون طلب عفو کند از تو صاحب بدی کردن بسر در آمدن خود راو 

 »شارح«تر است.  خپروردگار تو فرا
 از روی یقني کسی که انسان باشد
 گر خصم جفا کند وگر دوست وفا

 

 

 شک نیست که میل او باحسان باشد
 بیند ز خدا و هر دو یکسان باشد

 

 
 ال تَجزعن من الحوادِثِ انَّما

 

 یجزعخرق الرجال علَی الحوادِثِ 
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۳۳۸ 

ٰى بِهصما و بِکُل باکا طعا و    عضعتَضال ی باها یعطنَّ الما 
 

: وصیت کردن. و تَوصیةبرداری کردن. و  : فرمانإطاعة : جمع او. وخرق، و : آنکه هیچ کار ندانداخرق
 : فروتنی کردن.تَضعضع

و فرمان بر صربی کنند.  کار بر حوادث بی به درستی که مردان بی ؛های روزگار صربی مکن از حادثه فرماید: بی می
 »شارح«به درستی که فرمان برنده پدر خود زبون نشود.  ؛پدر خود را بهرچه وصیت کرد به آن

 از دهر اگر پای تو آید بر سنگ
 باید که ترا بصرب باشد آهنگ

 

 

 وز محنت روزگار گردی دلتنگ
 وانگاه دران مقام باشی یکرنگ

 

 

 خطاب ابوطالب به مرتضٰى

 ه تأیید مصطفٰىو ارشاد او ب
 اصبِرنْ یا بنَی فَالصبر احجٰى
 قَدْ بذَلْناک والبالء شَدِیدٌ
 لفداء االعز ذِی الحسبِ الثّا
 انْ تُصبک المنُونُ فَالنَّبل تُبرٰى
 کُل حی و انْ تَملّٰى عیشاً

 

 

وبِ کُلشَعل هريصم یح 
 نَّجِیبِ وابن النَّجِیبِلفداء ال

 قبِ والباع والفناء الرحیبِ 
 فَمصیب منْها و غَیر مصیبِ
 آخذٌ من سهامها بِنَصیبِ

 

 و هو مصدر و الم به معنی ١،»والَيه الْمصير«، قال اله تعالٰى إلٰى کذا: انتهی الیهصار : سزاوار شدن. و حجو
، و هی معرفةٌ ال ألنّها تفرق، شَعوبالمنیةُ  ، و منه سمیت، أی فرقتهم، تقول: شَعبتهم المنّیةُ: الفرقةشُّعبةالإلٰى. و

: المضیء الذی یثقب بنوره و إضاءته ما الثّاقب: سوراخ کردن. وثَقْب : گزیده. ونَجِیب تدخلها األلف والّم. و
، قال الفراء: المنون مؤنثةٌ و : مرگمنُونالیدین و ربما عبر به عن الشّرفِ والکرم. و  : قدر مدِّ الباعیقع علیه. و

النَّصیب. : السهم: روزگار دراز برخورداری گرفنت. وتَملِّی : تراشیدن. وإبراء : تري. ونَبلتکون واحدةً و جمعاً. و 
 راجع به منُون. سهامهاو ضمري 

 حکایت
تم از نبوت قریش اتفاق کردند که با بنی هاشم و بنی مطلّب مناکحه و مبایعه و مخالطه نکنند و در سال هش

، با جماعت ملسو هيلع هللا ىلصویختند و آغاز ایذا و زجر مسلمانان کردند و ابوطالب پیغمرب آعهدنامه نوشتند و در کعبه 
کردند و سه سال برین منوال  کرد و کفار تضییق طعام بر اهل اسالم می مسلمانان به شعب خود برد و محافظت می

مطْعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف و هشام بن عمرو بن ربیعه و زُهیر بن ابی اُمیة بن مغريه بگذشت. پس 
مخزومی و ابوالبختَری بن عاص بن هشام بن حارث بن اسد نقض آن عهد کردند و مسلمانان خالص یافتند و 

ملسو هيلع هللا ىلص کرد که شبها در حضور مردم پیغمرب را  ای می ، به مرتبهملسو هيلع هللا ىلصیغمرب ابوطالب در این سه سال محافظت پ
کرد. شبی  او تکیه میداد و خود بجای  فرمود و بعد ازان جای او را تغیري می گفت که بر بسرتی تکیه می می

: ، ابوطالب نزد علی آمد و علی گفتای از شب بگذشت مرتضٰى را گفت که بر بسرت پیغمرب تکیه کند و چون پاره
 و ابوطالب این پنج بیت بگفت. »، إنّی مقتول.یا أبتاه«

 .٣التغابن:  - ١
                                                 



  

 پاسخ دادن حیدر

 و پذیرفنت نصیحت پدر
 اتَامرنی بِالصبرِ فی نَصرِ احمدٍ
 ولٰکنَّنی احببت انْ تَر نُصرتی
 وسعیِی لوجه اله فی نَصرِ احمدٍ

 

 

الذَّی ما قُلْت هالجلزِعا فَو قُلْت 
 لتَعلَم انِّی لَم ازَل لَک طائعا
 نَبِی الهدَی المحمودِ طفْال ویافعا

 

 : مردآسا.یافعبرداری کردن. و  : فرمانطَوعو ». ، إنّی مقتولیا ابتاه« الَّذِی قُلْتمراد از 
، بحق خدا که نگفتم آنچه گفتم جزع کنندهفرمائی مرا به صرب در یاری کردن احمد؟ پس  فرماید: آیا می می

بردارم. و سعی من برای  ، تا بدانی که من همیشه مر ترا فرمانولیکن من دوست داشتم که ببینی یاری کردن مرا
 »شارح«روی خداست در یاری کردن احمد پیغمرب راه نمودن ستوده به کودکی و مرد آسائی. 

 کس که چو من زاهل بیت کرم است هر
 ه کمر بست بتأیید نبیمردی ک

 

 

 ها به فتح و نصرت علم است در معرکه
 چون کوه بکار خویش پابت قدم است

 

 حکایت
 ای فرموده: ، و نصرت خویش قطعهملسو هيلع هللا ىلصابوطالب در شأن انزوای پیغمرب 

 أال ابلغا عنّی علٰى ذاتِ بیننا
 ألم تَعلَموا أنّا وجدنا محمداً 

 بةً فی العبادِ مح علیه  نّو أ
 وأنَّ الَّذی ألصقتُم من کتابِکُم
 أفیقوا أفیقُو قبل أن یحفَر الثَّرٰى
 وال تَتْبعوا أمر الغُواة و تَقْطَعوا
 و تَستَجلبوا حرباً عؤاناً و ربما
 فَلَسنا و رب نُسلم أحمداً 
 فوالنکُم سنّا و مم ا تَبِنو لم 

صنْکٍ ترٰى قکٍ ضعتَردَ القَنابم 
 هزْرشَدَّ ا أبونا هاشم سلیا 
 ولَسنا نُمل الحرب حتّٰى تُملَّنا
 ولٰکنَّنا أهل الحفائظ والنُّهٰى

 

 

 لُؤیاً و خصا من لُؤی بنی کَعبِ
 نَبیاً کموسٰى خطَّ فی أول الکُتْبِ 
ببالح هال هن خصمم ریوال خ 

 کراغیة السقْبِ  لکُم کائن یوماً
ویصبح من لم یجن ذَنْباً کذی ذَنْبِ 
 أو اصرنا بعدَ المودة و القُربِ 
 امر علٰى من ذاقَه حلَب الحربِ
 لعزاء من عض الزمانَ وال کَربِ
 وأیدٍ أترت بالقُساسیة الشُّهبِ

کالشَّر کفنعی الطّهم بِبها والنُّسور 
 و اوصٰى بنیه بالطَّعانَ وبالضربِ
 وال نَشْتَکی فیما ینوب من النَّکْبِ 
 إذا طار أرواح الکُماة من الرعبِ

 

 

 خطاب عمرو بن معدیکَرِب

 طالب به علی بن ابی
 اآلنَ حني تَقَلَّصت منْک الکُلٰى
بشُز لیاطقَةُ االالح لیالخو 

 

 طَعسی ةیعقی الوف نارِک رذْ حا 
 واالقْرع بطُون ثَنیهاقُب ال
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 ن فُرساناً کراماً فی الوغٰىیحملْ
ةزبِع مایی حمأح ورنِّی اما 
 و انَا المظَفَّر فی المواطن کُلِّها

ةَ وینالم لْقی یلْقَنی ندٰىاملر 
 فَاحذَر مصاولَتی وجانب موقفی

 

 ال ینْکلُونَ اذَا الرجال تَکَعکَعوا
عزجذا تَکُؤنُ شَدِیدَةٌ ال اا و 
 علْمؤادِثِ یی الحف هابنا شا و 

 س عنْه مدْفَعیو حیاض موتٍ لَ
نْفَعا و رضجا اینِّی لَدَی الها 

 

: تهیگاه اسب. و ایطَل : باریک میان شدن. ولُحوق: القتال. و الوقیعة: گُرده. وکُلْیة . و: با هم آمدنتَقَلَّص
 خیلباء المعجمة: «شُزاسبان باریک میان. و»: بالز قَبالبطن. واال امرالض :یاسب و گاو گوسفند سه ساله ثَن :

، و من الخیل و غريها: أی تاماً اقْرعسقْت إلیک ألفاً و اشرت پنج ساله که شروع در ششم کرده باشد. و قولهم: 
: أی حادثةٌ شدیدةٌ. شَدِیدَةٌ: باز ایستادن و بددىل کردن. و تَکَعکُع ، کما أنِّ هنَیدة اسم مائة. وهو نعت لکل ألفٍ

 : بر کاری ایستادن.مصاولة و
 حکایت

 یو در سال دهم هجر» ، و قال الجوهری: هو بطن من مذْحجه ضم الزاءب«از قبیلۀ زُبید بود عمرو بن معیکَرِب 
أهدر «با قبیلۀ زُبید نزد پیغمرب آمد و مسلمان شد و خون پدر بر ابی بن عبعب خثعمی دعوی کرد و پیغمرب فرمود: 

ارت کرد و پیغمرب پس عمرو بازگشت و مرتد شد و بنی حارث بن کعب را غ» هلیة.ااإلسالم ما کان فی الج
مد و مبارز آعمرو بريون  ،مرتضٰى را با جمعی کثري از صحابه به حرب بنی زُبید فرستاد و چون به هم رسیدند

جست و مرتضٰى هم متوجه او شد و خوف بر عمرو استیال یافت و بگریخت و برادر و پسر برادر و زن او را 
، پس عمرو پیش خالد بن سعید شت تا زکات ازیشان بستاندبگرفتند و مرتضٰى و خالد بن سعید را آنجا بگذا

 رفت و مسلمان شد.
 

 پاسخ مرتضٰى به افصح عبارات

 املح استعارات و
رمیا عضا و یسطالو یمو قَدْ حترِم 

 و تَساقَتِ االبطال کَاس منیة
 فَالَیک عنِّی ال ینالُک مخلَبِی

 

 

و کلَیع نار عفْظم رما هاج 
نْقَعم مسو یها ذَرارِیحف و 
 جِعرالَّذی ال ی سمفَتَکُونَ کَاال 

 

به » به کسر ظاء: «مفْظع: برانگیخته شدن. و هیجان: تنور آهنني. و وطیس. و »از رابع«: گرم شدن حمی
الذُّراح : یکدگر را شراب دادن. وتَساقی . و، أی وجدته فظیعاًاز أفظعت الشَّیء »به فتح«، یا معنی شنیع

، و قال سیبویه: واحدُ الذَّرارِیح، والجمع: من السموم ةٌ حمراء منقوطةٌ بسوادٍ تطري وهیبدوی»: بالضم« الذَّروحو
 .: ناخن شري و چنگال مرغمخلَب . وابعدْ : اسم فعل به معنیإلَیک الذَّراریح ذُر حرح. و

و بهم  ، به حقیقت گرم شد تنور آهنني و افروخته شد آتشی بر تو و برانگیخته شد کاری شنیع.فرماید: ای عمرو می
، در آن است ذراریح و زهر آبخوار کرده. پس دور شو از من که نیابد ترا ناخن من ،دادند دلريان کاسۀ مرگ را

 »شارح«گردد.  پس باشی چون دی که بازنمی
 وز سرپنجه علمامروز منم بر

 در معرکه بر خصم جهان سازم تنگ
 

 

 وز تیغ من است قامت خصم قلم
 وانگاه فرستمش بصحرای عدم
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۳٤۱ 

ةزبِع مایی حمحا ورنِّی اما 
هبِیِلسدٰى ودِ الهلٰى قَصنِّی اا 
النْزیاً محو آنبِالقُر یتضرو 

 هدٰىلفینا رسول ایدَ بِا
 

 

وفَعری و شاءی نم ضفخی هال 
لٰى شَرائاوعرتَسا هدِین ع 

نْفَعی و رضاً یبنا رببِر و 
 علْمی ةیامتَّی القح هفَلوِاو 

 

لَينَا جمعه انَّ ع«، قال اله تعالٰى: مصدر کرجحانفی األصل  القُرآن: شتافنت. وتَسرع: راه دین. و شَرِیعة
آنَه قُرعلٰى محمدٍ  ١»و لنزبالکتابِ الم صفروفرستادن.إنْزال، وصار له کالعلم. و ملسو هيلع هللا ىلصو قد خ : 

، هر که را کند و خدا پست می ؛کنم جای خود را به عزت ام که حمایت می فرماید: به درستی که من مردی می
ه راه خدا و به درستی که من به هدایت رسانده به مطلوب و بخواهد. به  ، هر که را میدارد ، و برمیخواهد می
، پروردگاری که ، و به پروردگار ماوحیی فرو فرستاده ،شتابم. و خشنود شدم من به قرآن های دین خدا می راه

درخشد.  ، پس علَم او تا قیامت میکند. در میان ما رسول خدا تقویت کرده شد به هدایت کند و سود می گزند می
 »شارح«

 مائیم که رو به مصطفٰى آوردیم
 آئینۀ دل بصدق روشن کردیم

 

 

 بردیم کدورت و صفا آوردیم
 آئني محبت و وفا آوردیم

 

 

 فشان حکایت قتل اَغْشَم به تیغ خون

 و بیان سمو مرتبه و علوشان
لُهماکانَ ی رهد غْشَمدٰى بِاوا 

متَس ی الکَالمف رکْثیعاًقَدْ کانَ ی 
 فَعلَوتُه منِّی بِضربة فاتکٍ
 من کانَ ینْکر فَضلَنا وسناءنا

 

 

 االرض مصروعا  فَخر منْجدِال فی
 حتّٰى سما بِحسامة تَروِیعا

ری الحماً فووعاما کانَ یزوبِ ج 
 فَانا علی لْله مطیعا

 

». از اول«: امید داشنت املبه علمیت و وزن فعل. و غري منصرف اغْشَم برای تعدیه. و  أی هلَک. و باء :اؤدٰى
 بالسیفِ: أی ضربته. والسناء: الرفعة. علَوتُه : ترسانیدن. و تَروِیع: التَّشنیع. و التَّسمیعو

در زمني ، افتاده پس افتاد ؛داشت به آن فرماید: هالک ساخت اغشم را روزگاری که بود اغشم که امید می می
زدم ، تا بلند شد به شمشري بران خود برای ترسانیدن. پس کرد در سخن تشنیع افکنده. به حقیقت بود که بسیار می

او را از خود بیک ضرب ناگاه کشنده که نبوده است روزی در حربها جزع کننده. هرکس که باشد که انکار کند 
 »شارح«، مر خدا را فرمان بردار. ام علی، پس من فضل ما را و رفعت ما را

 دشمن که میان خاک و خونش بینم
 اکنون که کشم تیغ قضا بر سر او

 

 

 در قید غم و غصه زبونش بینم
 افتاده بخاک سرنگونش بینم

 

 

 .١٧القیامة:  - ١
                                                 



  

 بیان تسلطّ خویش بر اعدای دین

 و اظهار قدرت بر دفع مفسدین
ماء نم رخالص عقْری لطَ هم نم رٍو 

 قْتَدِرم نطَیبو السبا یلنا عا 
 

 

 عالطَّمو مالْبِا یحالر قلْحی له 
عمالزو عوداةَ غَداةَ الرلَی العع 

 

 سرگشته شدن.»: به فتح« زَمع: ترسیدن. و روع: الغلبة والقوة. و الریح : باران. ومطَر
، پدر دو ام نگ از آب و از باران؟ آیا پیوسته شود دولت به امیدها و طمع؟ من علیفرماید: آیا کوفته شود س می

 »شارح«نبريه پیغمرب توانا بر دشمنان بامداد ترسیدن و سرگته شدن. 
 دشمن که کند خیال فاسد همه روز
 هر لحظه مرا نصرت و فتحی دگرست

 

 

 کاالی حدیث اوست کاسد همه روز
روز ه سوخت حاسد همهوز آتش غص 

 

 

 اظهار مالمت و اندوه

 از فوت دوستان صاحب شکوه
 هبِیعر لَتی قُتنَفْس فیا لَه 
 هیعقا الوبِه تُها کانَتعمس 

 هیعضال وو فَما بِها نَقْص 
 هیعنةً مبصقَدِیماً ع کانَت 

 

 

هیعطةُ المعامةُ السبِیعر 
 مبِیعهبین محانی سوقها وال

هیعثَّةُ الشَّنالر ورمْا َو 
هیعنبِالص هال و ثَوابجتَر 

 

، ألنّه اعطی من مرياثِ ، و إنّما سمی ربیعةَ الفَرس، و هو ربیعة بن نزار بن معدّ بن عدْنانالفرس: أبو قبیلة ربیعة
عطی أخوه الذَّهبو ا رأبیه الخیلضی مراء ، فسمموالنّسبةُ الح ،  عیبو». بالتّحریک«إلیهم: ر تنَیح  :العود

: حومةُ القتال. و سوق الحربِ، و : بازارسوقو ». بالتّخفیف«، والواحدةُ محنیة ، والمحانی: المعاطفعطَفته
 هی مردم ز ده تا جهل.: گروعصبةالسقط من متاع البیت. و »: بالکسر« الرثَّة: زیان. ووضیعة

ایشان را که بود به بردار. شنیدم  ، ربیعۀ شنونده فرمانشدند ربیعه! کشته ای دریغ خوردن نفس منفرماید:  می
ایشان مقاتله در میان جایهای گردش بازار آن و جای فروخنت. پس نبود به ایشان نقصی و نه زیانی و نه کارهای 

 »شارح«داشتند ثواب خدا بکار نیک.  هی سرکش که امید میدون زشت. بودند در زمان قدیم گرو
 با مهر و وفا سرشت ایزد گل من

 بینم خاری که بپای دوستان می
 

 

 شد کوی صفا و شوق سر منزل من
 باشد بمثل چو خنجری بر دل من

 

 
و هیعلها ونْسابةً ارم 

هیعضی الخنواتِ بصکَا تسلَی 
رِ ما بغَی نمهدِیعال خو طْل 

 

 

هیعقواتُها رصةٌ اعقال 
هیعمةً سوعد یمکعا حد 
هیعفنْزِلَةَ الرا المبِه نال 

 

 هیعالدَّس نی مفِ العالی الشَّرف 
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بن قَیس  غَطَفانبن  ، و هو مرة بن عوف بن سعد بن ذُبیان بن بغیض بن ریث: أبو قبیلة من قَیس عیالنمرة
: خضیعة: أی هجاه. و رقَعه کونٌ القدم غري ثابتٍ عندَ المصارعة. و»: بالفتح« القَلَعالکذب. و :الولْععیالن. و

إىل  الدَّعوةوالربذَة: قریةٌ فیها قرب أبی ذر الغفاری. و ؛: پسر حبله که در ربذه کشته شدحکیمآواز حربگاه. و 
: فریب. خدِیعةالبطالن. و »: بالضم«البطْل : شنوانیدن. و إسماعو  ؛: المسمعالسمیعطّعام بالفتح. وال
 مفعول به دعا.مرةً : العطیة. و الدَّسیعة: المرتبه. والمنْزِلةو

هجو کرده شده است. ، سست قد مانند و آوازهای ایشان فرماید: قبیلۀ مره را که نسبهای ایشان دروغ است می
بطالنی و  ، بی، دعوتی شنواننده، پسر حبله، دعوت کرده است حکیموازهای خداوند آواز حربگاهآنیست چون 

 »شارح«ای بلند در شرف عاىل از عطا.  ، یافت به آن دعوت مرتبهفریبی بی
 گر نیست ترا تخم شقاوت در گل
 زنهار که اعتماد بر سفله مکن

 

 

 باشی مایلتا چند باهل فتنه 
 کز مردم بد نیک نبینی ای دل
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 حرف الغني
 
 
 

 حاصل است بیان آنکه اشتغال به دنیا بی

 و توجه به او در نظر اهل حق باطل است
 اری المرء والدُّنْیا کَمال وحاسبٍ

 

 

فارِغ الکَفو ا الکَفهلَیع مضی 
 

 
 : تهی شدن.فُروغ و فَراغ

 آورد بران پنجه را و پنجه تهی است. ، به هم میبینم مرد را و دنیا را چون مال و حساب کننده : میفرماید می
 »شارح«
 هر کس که بود بمال دنیا شرفش
 او را بمثل محاسبی دان که روان

 

 

 در مشرب فقر نیست حق بر طرفش
 اموال بهم گريد و خالیست کفش
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 حرف الفاء
 
 

 نکارا امیدوار ساخنت گناه

 و ترسانیدن امیدواران
 الذَّنْبِ ال تَقْنُطَن بیا صاحا 
دَّةبِال ع لَنحال تَرو 

 

 

 وفور وفور ٰلهنَّ االفَا 
وفخم وفخم نَّ الطَّرِیقفَا 

 

 ».از ثالث«: کوچ کردن رِحلة
ساز  ، مهربان است. و کوچ مکن بیاستچه به درستی که معبود مهربان  ؛، ناامید مشوفرماید: ای خداوند گناه می
 »شارح«، ترسناک است. چه به درستی که راه ترسناک است ؛راه

 از داده مرا بلطف بسیار نوید
 با این همه گر یاد کنم قهر ترا

 

 

 م زنخل فضل تو امید هرگز نرب
 لرزد تن من ز پای تا سر چون بید

 

 

 امیدوار ساخنت ارباب مناهی

 به فضل و رحمت الهی
فاقْتَر تَدٰى ثُماع دا ثُمع نم 

با هی آیاتف هال لبِقَو رش 
 

 

 فتَرانْتَهٰى اع وٰى ثُمعار ثُم 
 لَفما قَدْ س ملَه رغْفوا ینْتَهنْ یا 

 

االکتساب إساءةً أو  القْترافا: مبالغه دران. و قد مر أنّ اعتداء و ؛: بیداد کردن و از حدّ درگذشنتعدْوانو  عدْو
: باز انْتهاء و ارعواء . و»االعرتاف یزیل االقرتاف«ساءة أکثر استعماال و لهذا یقال: ، لکنَّه فی اإلغريها

 ».از اول«: گذشنت سلُوفو  سلَف: مژده دادن. و إبشار : اقرار کردن. واعتراف ایستادن. و
، پس اقرار کرد که ، پس باز ایستاد، پس باز ایستاد، پس بدی کرد، پس مبالغه کرد درآندفرماید: هر که بیداد کر می

، آمرزیده شود مریشان را آنچه به حقیقت ، مژده ده او را به گفتار خدا در آیتهای او: اگر باز ایستدبد کرده
 »شارح«گذشت. 

 نهایت دارم هرچند که جرم بی
 مرزش حق آگاهی که کشد سخن ب

 

 

 نب نفس خود شکایت دارموز جا
 در باب امید صد حکایت دارم
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 توقیف شرف انسان

 بر فضل و عفو و احسان
 انْ کُنْت تَطْلُب رتْبةَ االشْرافِ
لِّهفَخ کلَیدٌ عحتَدٰى اذَا اعا و 

 

 

 فَعلَیک بِاالحسان واالنْصافِ
 والدَّهر فَهو لَه مکافٍ کافِ

 

 مفعول معه. الدَّهر: جزا دادن. و مکافاة : العدالة. واإلنصاف، مثل أیتام و یتیم. و : جمع شریففاشْرا
چون بیداد کند یکی بر ، پس فراگري احسان و عدالت را. و جوئی مرتبۀ بزرگان را فرماید: اگر هستی تو که می می
 »شارح«ای است کافی.  چه روزگار مرو را جزا دهنده ؛، پس رها کن او را با روزگارتو

 ای برده فرو بمردمی ریشۀ خویش
 از صورت انتقام باید شسنت

 

 

 زنهار مکن غري کرم پیشۀ خویش
 در چشمۀ مهر لوح اندیشۀ خویش

 

 

 منع از بخل که الزم خساست است

 و ارشاد بجود که مستلزم ریاست است
 ال تَبخلَن بِدُنْیا وهی مقْبِلَةٌ

 ت فَاحرٰى انْ تَجود بِهاو انْ تَولَّ
 

 

فرالسو ذِیرا التَّبهنْقُصی سفَلَی 
 لَفخ تربدذا ما انْها ام فَالشَّکْر 

 

 الشّیء: ما قام مقامه.خلَف : سزاوارتر. و احرٰى: گزاف کاری کردن. و سرفو ». از اول«: کم کردن نَقْص
 اندازه و گزاف کاری چه نیست که کم کند او را خرج کردن بی ؛نیا و او رو آورنده باشدفرماید: بخل مکن به د می

، عوض ، چون پشت برکندچه شکر از او ؛، پس سزاوارتر است که بخشش کنی به آنکردن. و اگر پشت برکند
 »شارح«است.

 ای یافته از فضل خدا هر کامی
 چون هست ترا زفیض حق اکرامی

 

 

 اطل گامیزنهار منه براه ب
 باید که بانعام برآری نامی

 

 

 دم زدن از مقام تفویض و رضا

 و سدن عنان ارادت بدست قضا
 اسف فائتٍ ما لی علٰى فَوتٍ

 لَه سی فَلَیل هال ما قَدَّر 
 لَه ال شَرِیک هدُ لمفَالح 
 انَا راض بِالعسرِ والیسارِ فَما

 

 

لَیی عال تَران ولْتَهِفا ه 
فرنْصم وایس نلٰى منِّی اع 
فی الشَّرتمه و قُوت یما ل 
 لَفال صی ذِلَّةٌ ولُنتَدْخ 

 

قد یکونٌ مصدراً و قد یکونٌ مکاناً.  المنْصرفو ؛گشنتز: باانْصراف : حسرت خوردن. والْتهاف: اندوه. و اسف
 : الف زدن.صلَف: خوار شدن. و ذِلَّة: توانگری. و یسارو 
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تقدیر کرده است ، و نبینی مرا که بران حسرت خورم. آنچه ای اندوه نیست مرا بر فوت فوت شونده فرماید: می
سپاس مر خدا را که نیست هیچ انباز مرو س پ، پس نیست مران را از من به کسی غري من بازگشنت. خدا برای من

آید به من  ، پس درنمیگواری است. من خشنودم به دشواری و توانگرینیست مرا قوت و همت من بزر ؛را
 »شارح«خواری و نه الف. 

 تا چند شکوه که تمییز نماند
 نمود ثابت چون کوه هر چیز که می

 

 

 این چیز بباد رفت و آن چیز نماند
 تا چشم بهم زدیم آن نیز نماند

 

 

 بیان اضطرار خالیق

 و تفویض اختیار به خالق
 م کَمی تَقَلُّبِهف قَوِی یملع ن 

طتَلخم قْلیفِ العخیفٍ سعض نم کَم 
 

 

 رِفنْحی زْقالر نْهع ذَّبِ اللُّبهم 
 غْتَرِفرِ یحالب یجلخ نم نَّهکَا 

 

: خلیج: شوریده خرد شدن. و تالطاخرقّةُ العقل. و »: بالضم« السخف: گشنت. وانْحراف: التّصرف. و التَّقَلُّب
 : آب به دست برگرفنت.اغْتراف ای از دریا. و پاره
گردد. بس ضعیف تنک خرد شوریده  پس دانای نريومند در تصرف خود پاکیزه خرد از او روزی می فرماید: می
 »شارح«گريد.  که او از پاره دریا آب به دست برمی اگوی

 شندکو جمعی که بعلم و معرفت می
 پوشند وانها که بجهل راه حق می

 

 

 جوشند ازآتش غصه روز و شب می
 نوشند پیوسته می از جام طرب می

 

 

 رهاند ستایش موت که روح را از قید بدن می

 رساند و بذروه آسمان قدس می
ی الزجه  نَّهراً فَایخ تونَّا المع 

 یعجل تَخلیص النُّفُوس من االذٰى
 

 

بِنا م ربافارا نا ودَیوال ن 
 فشْرا یی هالدّارِ الَّت نی مدْنی و 

 

 : نزدیک کردن.إدناء : رهانیدن. وتَخلیص: شتابانیدن. و تَعجِیل
چه به درستی که او نیکوکارتر است به ما از پدر و مادر ما و  !فرماید: جزا دهاد خدا از ما مرگ را خري می
 کند به آن سرای که آن اشرف است.  ، و نزدیک میکند رهانیدن نفسها را از رنج تر است. تعجیل می ربانمه

 »شارح«
 تحصیل کمال نفس شد پیشۀ من
 بر من چو بقای نفس روشن شده است

 

 

 جز باده عشق نیست در شیشۀ من
 هرگز نبود ز مرگ اندیشۀ من

 

 

۳٤۷ 



  

۳٤۸ 

 بیان صفات الهی

 که بحری است نامتناهی
 قَدْ کُنْت یا سیدِی بِالقَلْبِ معروفا

تَضاءسی نُور سذْ لَیا کُنْت و بِه 
 کُلِّهِم لْقالفِ الختَنا بِخبقَر 

 

 

 ولَم تَزل سیدِی بِالحق موصوفا
 وال ظَالم علَی األفاق معکُوفا
 وکُل ما کانَ فی االوهام معروفا

 

ةاضاءتطلب روشنی کردن. و س :کَفعلیه مواظباً. و ع أی أقبل :الفعلی الشّیءخالفة. و مراد از الخم: المهو 
 کُل  : المشهور. والمعروفقوت مدرکۀ معانی که از حواس خمس باطنه است و در فاتحۀ رابعه گذشت. و

 .الخلْقمعطوف بر 
، به حق وصف ، ای خداوند منو همیشه هستی ؛، بدل شناختهد من، ای خداونفرماید: به حقیقت هستی می

های آسمان رو  ره، و نه تاریکی به کنا، آن زمان که نبود نوری که طلب روشنی کرده شود به آنکرده. و بودی
 مها مشهور. همۀ ایشان آورده. نزدیک ساختی ما را به خالف مخلوقاتهشارح«، و به خالف هست در و« 

 و در ازل بخوبی معروفای روی ت
 عالم همه محتاج بهستی تواند

 

 

 پیوسته باوصاف کماىل موصوف
 هستی تو بر هیچ نباشد موقوف

 

 
التَثمم لَی التَّشْبِیهع هرِدی نم و 

و  هتقُدْر جوتَلْقٰى م عارِجی المف 
 

 

 فایرجِع اخا حصرٍ بِالعجزِ مکْنُو
 یح مکْفُوفاض صرف الرموجاً یعارِ 

 

: گردبرگرد چیزی در کَنْف درماندن در سخن گفنت. و»: به فتح« حصر: مثال گفنت. و متثالا  : مانند کردن.تَشْبِیه
س يوم ياتيهِم لَي«، قال اله تعالٰى : گردانیدنصرف: برابری کردن. و معارضة: المصاعد. و المعارِجگرفنت. و

منْهوفًا عرصح« رِیح. و در بعضی نسخ بجای ١»مویح.»به فتح» «رالر و هو نسیم ، 
، بازگردد صاحب درماندن در سخن به عجز گردبرگرد گرفته. فرماید: هر که خواهد او را بنابر تشبیه مثال گوینده می
 »شارح«، بازداشته شده. باد را ، موجی که برابری کند گردانیدنمحلهای باال رفنت بینی موج قدرت اوو 

 ای رفته برون نور تو از پرده وهم
 هر بار که پیش عقل نامت بردم

 

 

 حسن تو فزون زعقل و اندیشه و فهم
 در حال س فکند از غایت سهم

 

 
 فَاتْرک اخا جدَل بِالدِّین مشْتَبِهاً 
 دِهیساً لبح قَةخا ما بحاصو 

یللسٰى دمراً  انْتَشم ضری االدٰى فاله 
 

 

 قَدْ باشَر الشَّک منْه الرای مووفا
 و بِالکَراماتِ من مواله محفُؤفا
 و فی السماء جمیل الحال معروفا

 

، و قد : العاهةألفَةا: خود بکاری قیام کردن. ومباشَرة: پوشیده شدن کار. و اشْتباه ةُ الخصومة. ود: شّالجدَل
 رعالز فاعلُه«إیف سمفهو : أی أصابته آفةٌ»علٰى ما لم ی ،وفوقَ. ومبةةالممن الواو: المح و قد ، والهاء عوض ،
مراد از ، کالخدْن والخدِین. و الحبیب»: بالکسر«الحب  امق. وی أحبه فهو وأ»: بالکسر فیهما«و مقَه یمقْه 

 .٨هود:  - ١
                                                 



  

، دِینحال از  مشْتَبِهاً : بگرد چیزی درآمدن. وحفُوفو  حف خوارق عادات که از اولیا صادر شود. و کَرامات 
 .هدٰىاز  منْتَشراًو 

به حقیقت مباشر شده است  ؛، در حاىل که پوشیده است بروفرماید: پس بازگذار خداوند خصومت به دین را می
ه است. و مصاحب شو خداوند محبت را که محبوب خداوند خود رسید، در حاىل که آفت شک را از او اعتقاد

، ، در حاىل که پراکنده بوداست و به کرامات از خداوند خود احاطه کرده شده است. گشت دلیل هدایت در زمني
 »شارح«و گشت در آسمان نیکو حال شناخته. 

 تا چند ترا خیال باطل باشد
 گر میل دلت به سري کامل باشد

 

 

 نقص مایل باشد طبعت بکمال
 ناگاه بنور ذات واصل باشد

 

 

 حکایت کشته شدن کعب بن اشرف به تیغ خون آشام

 و بريون کردن قبیلۀ نضري از مدینه به شام
 عرفْت و من یعتَدِل یعرِفِ
 عن الکَلم الصدْق یاتی بِها
 ننيموی المف نسدْری لسائر 

 

 

ح قَنْتیا دِفِوصا لَم قّاً و 
 ی الرافَة االرافِمن اله ذِ

 بِهِن اصطَفٰى احمدَ المصطَفی
 

: دِراسةو درس : پیغام. و ةرِسالَ: سخن. و کَلمة و». از ثانی«: گشنت صدُوف و صدْفگمان شدن. و  : بیإیقان
 .ملسو هيلع هللا ىلصضمري راجع به پیغمرب  یاتی خواندن. و فاعل

گردم از سخنهای راست که  گمان شدم به تحقیق و نمی و بی ؛، بشناسد، و هر که راست باشد: شناختمفرماید می
شود در میان مؤمنان که به آن برکزید  ، پیغامها که خوانده میتر آورد پیغمرب آن را از خدای خداوند مهربانی مهربان

 »شارح«احمد را خدای برگزیننده. 
 رفان باشدهر کس که چو من زاهل ع

 نور ایمان باشد جائی که سخن ز
 

 

 خورشید سپهر فضل و احسان باشد
 ایمان صحیح او به قرآن باشد

 

 
 فَاصبح احمدُ فینا عزِیزاً 
 فَیا ایها الموعدُوه سفاهاً 
 الَستُم تَخافُونَ ادنَی العذابِ

 

 

 عزِیز المقامة والموقفِ
 تِوالَمي ی عی لَم راً وونُفِج 

 و ما آمن اله کَاالخوفِ
 

ةعالزر: بیم کردن. و إیعادو  ؛ة والغلبة: القوونْف : ستم کردن. وجاز خامس«: درشتی کردن ع.« 
پس ای بیم فرماید: پس گشت احمد در میان ما غالب که ارجمند است جای برخاسنت و جای ایستادن او.  می

، آیا نیستید که ترسید از نزدیکرت عذاب؟ و ، و حال آنکه نیاورد ستمی و درشتی نکرداو از سفاههتکنندگان 
 »شارح«نیست ایمن از خدا چون ترسنده. 

 جمعی که بنفس خویش مغرور شوند
 از مهر سپهر معرفت دور شوند

 

 

 وز جهل میان خلق مشهور شوند
 نور شوند خفّاش صفت تريه و بی
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رنْ تُصنافَایافسا توا تَحع 
 ةُ طُغْیانَهی الاغَداةَ ر 
هی قَتْلف رِیلجِب لنْزفَا 
 لَه والسر ولسالر فَدَس 
 وِالتعم ونٌ لَهیع فَباتَت 

 

 

 ابِی االشْرفِ کَمصرع کَعبٍ 
رعا نَفِ وجاال لمکَالج ض 

 فِبِوحی الٰى عبدِه الملْطَ
 بِابیض ذِی ظُبة مرهفِ
 متٰى ینْع کَعب لَها تَذْرِفِ

 

: رو إعراض : کنیت او. واالشْرف ابو، و ، بزرگ قبیلۀ نضري: پسر اشرفکَعب و مصدر. و ع: موضالمصرع
غري منصرف » به کسر جیم« جِبرِیل: میل عن االستقامة إىل الضالل. و الجنَف نر. و : اشرتجملگردانیدن. و 

: إعوال: پنهان فرستادن. و دس: با کسی لطف کردن. و إلْطاف ، و معنی او عبداله. وبرای عجمه و علمیت
، مثل ، أی النتقمنا منکممحذوف إنْ  و جزای». من الرابع«عینُه: إذا سال منه الدَّمع  ذَرفَت گریسنت به آواز. و 

»ذِ الْمى اتَر لَوو هِموسوو رسونَ نَاكرِمأمراً شنیعاً. و ١،»ج مبنی بر فتح. غَداةَ أی لرأیت 
، بامدادی که دید خدا ، چون افکندن کعب ابی األشرففرماید: پس اگر افکنده شوید در زیر شمشريهای ما می

ئیل را در کشنت او به فرو فرستاد خدا جرب، و روی گردانید چون شرت نر گردنده از راه راست. پس برياهی او را
شمشري خداوند تیزنای به ای را برای او  پنهان فرستاد رسول خدا فرستاده، لطف کرده شده. پس وحی به بنده او

شد خرب مرگ کعب مران چشمها  تنک کرده. پس شب گذاشت چشمها برای او گریه کننده که هرگاه که داده می
 »شارح. «ریختند ، اشک میرا

 ما بهم یار شدنداعدا که ز قهر 
 بستند جمعی که بقصد ما کمر می

 

 

 ناگاه بدست ما گرفتار شدند
 دیدیم که از غیب نگونسار شدند

 

 حکایت
کَعب بن اشرف هجو پیغمرب و اصحاب او گفته بود و نام زنان ایشان برده و بر اهل بدر زاری نموده و پیغمرب از 

ست که کعب بن اشرف را به قتل آورد که اذیت به خدا و کی«این صورت بسی متضرر شده بود. روزی فرمود: 
» ، ترا ارادت هست که او را قتل کنند؟یا رسول اله«محمد بن مسلَمه برخاست و گفت: » رسول او رسانیده.

و او را رخصت داد. پس محمد » مرا رخصت فرمای که پیش او هر چه خواهم بگویم.«گفت:  ».آری«فرمود: 
این شخص از ما طلب صدقه کرده و ما را برنج آورده و از تو قرضی «عب رفت و گفت: بن مسلَمه پیش کَ

خواهیم که ترک  ایم و نمی ما متابعت کرده«او گفت: » به حق خدا که شما از او ملول گردید.«گفت: » طلبیم. می
سلَمه و رفیق او محمد من م» چیزی برهن بدهید.«کعب گفت: » رسد. او کنیم تا ببینیم حال او به کجا می

و  »فرزندان.«، پس گفت: و قبول نکردند» زنان.«اول گفت: » خواهی که رهن کنیم؟ چه می«ابونائله گفتند: 
و وعده کردند که شب بروند و در شب چهاردهم ربیع األول سنۀ » ما سالح رهن کنیم.«قبول نکردند و گفتند: 

روی؟ آوازی  کجا می«، زنش گفت: از حصار فرو آیدثالث هجری برفتند و آواز دادند. کعب برخاست که 
و فرو آمد و او » محمد بن مسلَمه و ابونائله برادر رضاعی من است.«او گفت:  »چکد. شنیدم که خود ازان می

 ، بردند.ملسو هيلع هللا ىلصرا بکشتند و سر او نزد پیغمرب 
 ٢»وتُحشَرونَ الَى جهنَّم وبِىس الْمهادقُل لِّلَّذِين كَفَرواْ ستُغْلَبونَ «در بیت ثالث آیت » وحی«و مراد از 

و قاضی  کند که در شأن کعب بن اشرف نازل شد. است که موالنا نظام الدین نیشابوری از ابن عباس روایت می

 .١٢السجدة:  - ١
 .١٢آل عمران:  - ٢

                                                 



  

۳٥۱ 

رویم  گفت پیش پیغمرب می کند که منافقی و یهودیی مخاصمه کردند و یهودی می ناصرالدین  از ابن عباس نقل می
رویم. پس پیش پیغمرب رفتند و حکم بر وفق مراد یهودی فرمود و  گفت پیش کعب بن اشرف می می و منافق

اینجا «فرمود: ، یهودی شرح حال بگفت. عمر رویم. چون برفتند منافق راضی نبود و گفت ما پیش عمر می
هکذا «بزد و گفت:  و به خانه رفت و شمشري برداشت و بريون آمد و گردن منافق» بایستید تا من بريون آیم.

الَم تَر الَى الَّذِين يزعمونَ انَّهم آمنُواْ بِما انزِل الَيكَ « پس آیت» أقضی لمن لم یرض به قضاء اله و رسوله.
عمر فرق بني الحق إنّ «نازل شد و جربئیل گفت:  ١»وما انزِل من قَبلكَ يرِيدُونَ ان يتَحاكَمواْ الَى الطَّاغُوتِ 

کَعب بن اشرف است و مؤید این کالم آنکه شارح » طاغوت«مسمٰى شد. و مراد از » فاروق«و به » و الباطل.
در بیت رابع محمد بن مسلَمه » رسوال«گفتندی. و مراد از » طاغوت الیهود«صحیح بخاری گوید کعب را 

 است.
 

یالنا قَلدَ ذَرمح فَقالُوا 
نُوافَخاظْع قال ثَم مهّ 

ةبلٰى غُرا ريلَی النَّضجاو 
 مذْرِعاتٍ رِدافاً هلٰى اا 

 

 

 فَانّا من النَّوح لَم نَشْتَفِ
ةً اآلنُفغْملٰى روراً عحد 
 و کانُوا بِدارة ذِی زُخرفِ 
 علٰى کُل ذِی دبرٍ اعجفِ

 

هذَرو هو ی هعه: أی دأی یدعهذِر ،هذَری هذِر وأصلُه و ،و ال و اذِر هذِر قال وه، و ال یدرص میتو لکن ، و قد ا ،
: از اجالء جمع انْف. و»: به ضم« آنُف : دور کردن. ودحور : شفا یافنت و گرفنت. واشْتفاء تَرکَه و تارک. و

سبهم حی من یهود خیرب و قد دخلوا فی العرب و ینتهی ن»: به فتح النون« بنُو النَّضريمان بريون کردن. و  و خان
موضع »: به فتح الهمزة و کس الراء« االذْرِعاتآرایش. و»: به ضم« زُخرفو هيلع. إلٰى هارون أخی موسٰى 

: ریش پشت و پهلوی برةد. و رِداف: الّذی یرکب خلف الراکبِ و الجمع: الردِیفبالشّام ینسب إلیه الخمر. و 
 : الغر.اعجف شرت. و

ایم.  چه به درستی که ما از نوحه کردن شفا نیافته ؛فرماید: پس گفتند مر احمد را که بگذار ما را زمانی اندک می
مان قبیلۀ نَضري را بهع  و بريون کرد از خان، پس گفت: کوچ کنید براندن بر غم بینیها. و پس رها کرد ایشان را

، در حاىل که ردیف هم بودند ایشان بر هر شرت صاحب ، و بودند به خانۀ صاحب آرایش به موضع اَذْرِعاتربتغ
  »شارح«ریش الغر. 

 جمعی که سزاور سم و دم باشند
 چون ظلمت محضند ز سر تا بقدم

 

 

 از بهر چه در میان مردم باشند
 آن به که ز چشم مردمان گم باشند

 

 حکایت
، عهد ، هجرت فرمودملسو هيلع هللا ىلصرسالت  گفتند و چون حضرت می» زهره«ناحیۀ قُرع دهی داشتند و آن را  بنی نَضري در

کردند که با او حرب نکنند و مدد دشمنان او ننمایند. پس نقض عهد کردند و کَعب بن اشرف را در سنۀ ثالث 
پیغمرب در  سلَمه او را بکشتبه مکه فرستادند و با مشرکان هم سوگند شدند و چون کعب بازگردید و محمد بن م

نَضري رفت و گفت که مرا اعانت کنید در دیت  پس پیش بنی ؛ربیع األول سنۀ اربع به مسجد قُبا رفت و نماز گزارد
 عامر که من ایشان را امان داده بودم و عمرو بن اُمیه معلوم نداشته و در وقت مراجعت از بئر معونه دو مرد از بنی

من بر باالی «نضري به ظاهر قبول کردند و خواستند که غدر کنند. عمرو بن جِحاش گفت:  نیایشان را کشته. ب

 .۶٠النساء:  - ١
                                                 



  

و جربئیل پیغمرب را واقف ساخت و در حال متوجه مدینه شد و محمد بن » خانه روم و سنگی بر سر او زنم.
اد و چون ایشان بکار سازی مسلَمه را به بنی نَضري فرستاد که از زمني من بريون روید و ایشان را ده روز مهلت د

که مرا دو هزار مرد هست و مدد شما خواهم کرد و بنو  کرد مشغول شدند عبداله بن اُبی بن سلول پیام به ایشان
، فرستادند که ملسو هيلع هللا ىلص باور داشتند و پیغام به حضرت رسالت، شما بجائی مروید. ایشان قُریظه و غَطَفان هم مدد کنند

، تکبري گفت و با صحابه متوجه ایشان شد و علَم در ملسو هيلع هللا ىلصتوانی کرد بکن. پیغمرب  چه می هر ،رویم ما بريون نمی
انداختند و چون هیچ کس معاونت ایشان نکرد و  بود و ایشان به حصار رفتند و تري و سنگ میدست مرتضٰى 

د و اموال بر ششصد ، قرار کردند که جال کنند و محمد بن مسلَمه را بریشان گماشت تا زنان و اوالناامید شدند
که شرت بردارد ازان شما باشد غري سالح. و ضحاک گوید:  شرت بار کردند و فرمود که خون شما و مال شما آن قدر

، مگر آل ابی الحقیق هر سه نفر یک شرت و یک خیک آب برداشتند و از مدینه رحلت به اَذْرِعات و اَریحا کردند
 یطَب که به خبن اَخ ییر رفتند.و آل حب 

 

 خرب گریخنت غطْریف بن جشَم

 از غایت عجر و سستی قدم
 یا لَهف نَفْسی علَی الغطْرِیفِ
 افْلَت من ضربٍ لَه خفیفِ

 

 

ی البدَّعالم یفالر ذْلب و سا 
 ام طَرِیفِ  یر کَرِیم الجدِّغَ

 

و هو أبو قبیلة من الیمن و أبوه  ،»به کسر کاف«از قبیلۀ کنده  »به ضم جیم«پسر جشَم »: به کسر غني«غطْریف 
: سبک بودن و خفَّة: رسنت. و افْالت : أرض فیها زرع و خصب. والریف: سختی در حرب. وباس ثور. و

إىل الجدِّ األکرب. فی الطَّرِیف النّسبِ: الکثري اآلباء 
! ، دعوی کننده سختی در حرب و بخشیدن مزرعهریف پسر جشَمفرماید: ای دریغ خوردن نفس من بر غط می

، غري بزرگوار است جدّ او یا کسی است که میان او و جدّ بزرگرت او پدران بسیار از زدنی سبک مرو رارست 
  »شارح«است. 

 ای رفته بنفس شوم بريون از راه
 دعوی تو آن بود که من چون کوهم

 

 

گاه  تا کی زخدای خود نباشی آ
 اگاه تو خود بباد رفتی چون کاهن

 

 

 اظهار شوق به کوفه

 و مساکن مألوفه
 الکُوفَه ضربِا یفذا سبیا ح 
 لُوفَهعقُها جِمالُنا المتَطْر 

 

 

 روفَهعلُوفَةٌ مالَنا م ضرا 
لُوفَهای ملَمالسباحاً وی صمع 

 

ی که سعد بن وقاص به امر عمر بن خطاب بنا کرد و مرتضٰى در : شهرکْوفة ساحل البحر. و»: بالکسر« السیف
: دوستی گرفنت. و فسر الزمخشری فی الفائق المعروفةَ المذکورةَ ههنا الْفَة و الْف آخر عمر آنجا مسکن داشت. و

علف دادن و »: به سکون« علْفجمع جمل. و »: به کسر« جِمال: به شب رفنت. و طُروق بطیبة العرف. و
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، فحذف النون ، کما یقال کُل من اکَل یأکُل »بالکسر«عم ینْعم نَ، کأنّه محذوف من : کلمةُ تحیةصباحاً عم قولُهم
 .واأللف تخفیفاً

روند به شب دران  ، زمینی که مر ما را مألوف است و خوشبو. میفرماید: ای خوشا کنار دریائی به زمني کوفه می
، در حاىل که الفت گرفته ، و به سالمت باش، ای زمني در صباحرتان نر علف داده ما. خوش باشزمني ش

 »شارح«ای.  شده
 هر دم که من از خاک نجف یاد کنم
 چون الله کشم داغ و برارم ناله

 

 

 در حال سرود عشق بنیاد کنم
 چون غنچه درم جامه و فریاد کنم
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 حرف القاف
 
 

 ترغیب نفس به توکّل

و تفویض امر به خالق جزو و کل 
 قبِالخال لُوقخالم نع غْنا 
هلفَض نم نمحالر زِقتَراس و 
 ی کَفِّهف زْقنَّ الرا ظَن نم 
 او قال انَّ النّاس یغْنُونَنی

 

 

ادِقالکاذِبِ بِالص نع تَغْن 
بِالر هال رغَی سزِافَلَیق  

 حمن بِالواثقلَیس بِالرفَ
قحال نالنَ مالنَّع بِه زَلَّت 

 

 الجبل المرتفع.»: بالحاء المهملة«الحاق : طلب روزی کردن. واسترزاق
گو. و طلب روزی کن بخشاینده را  گو براست نیاز شوی از دروغ نیاز شو از آفریده به آفریدگار تا بی فرماید: بی می

غري  ، پس نیستچه نیست غري خدا روزی دهنده. هرکه گمان برد که روزی در پنجۀ غري خداست ؛او از احسان
یا گویند: به  ؛، پس نیست ببخشاینده استوارخدا روزی دهنده. هر که گمان برد که روزی در پنجۀ غري خداست

 »شارح«، بلغزد به او دو کفش از کوهی بلند. نیاز کنند مرا درستی که مردم بی
 هرچند که از غصه دلم باشد ریش
 روزی نشود مرا که روزی طلبم

 

 

 وز دست سپهر دون خورم هر دم نیش
 از غري خداوند جهان روزی خویش

 

 

 اظهار کمال کیاست خود

 و بیان تضاد میان غنٰى و خرد
 لَو کانَ بِالحیل الغنٰى لَوجدْتَنی

الغ رِمجٰى حالح زِقر نم ننٰىلٰک 
 

 

 بِنُجوم اقْطار السماء تَعلُّقی
 قتَفَر یا فْتَرِقانم دّانض 

 

 تَعلُّقی : از یکدگر جدا شدن. وتَفَرقو  افْتراق : ناهمتا. وضدّ: چنگ در زدن. و تَعلَّق: کناره آسمان. و قُطْر
 مقدر که مفعول ثانی اوست.» متَعلِّقاً«یا مفعول مطلق  ،است وجدْتکه مفعول بدل از ضمري متکلم 

، لیکن های آسمان دست زدن من های کناره ، هراینه یافتی مرا به ستارهها توانگری رهافرماید: اگر بودی بچ می
 »شارح! «، چه پراکندگیاند دو ناهمتای پراکنده ؛بهره کرده شد از توانگری ، بیهرکه روزی کرده شد خرد

 کمت داردخوارست کسی که عقل و ح
 لیکن چکنم که جهل در علم خدا

 

 

 جاهل همه روز ناز و نعمت دارد
 ای بحشمت دارد پیوسته عالقه
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 اظهار رضا به قضای الهی

 و شکر نعم و الطاف نامتناهی
 رضیت بِما قَسم اله لی
 لَقَدْ احسن اله فیما مضٰى

 

 

 و فَوضت امرِی الٰى خالقی
 لک یحسن فیما بقیکَذٰ

 

 : کار به کسی گذاشنت.تَفْوِیض
به ، و گذاشتم کار خود را به آفریدگار خود. هراینه فرماید: خشنود شدم به آنچه قسمت کرد خدا برای من می

 »شارح«، همچنني نیکوئی کند در آنچه مانده است. حقیقت نیکوئی کرد خدا در آنچه گذشت
 ی باشددر ملک بدن چو عقل قاض

 چون حال گذشت بود بسیار نکو
 

 

 از قسمت حق همیشه راضی باشد
 امید که آینده چو ماضی باشد

 

 

 ترجیح و تفضیل علم بر مال

 که علم موصوف به دوام است و مال به زوال
 علْمی معی اینَما قَدْ کُنْت یتْبعنی
 انْ کُنْت فی البیتِ کانَ العلْم فیه معی

 

 

نْدُوقص فوال ج لَه قَلْبِی وِ عاء 
 وقی السف لْمکانَ الع وقی السف کُنْتوا 

 

 بضم. صنْدُوق : درون. وجوف
، نه آید مرا. دل من ظرف است مر علم را ، از پی می، هرکجا که به حقیقت هستمفرماید: علم من با من است می

 »شارح«، هست علم در بازار. یا هستم در بازار ؛هست علم در خانه با من، هستم در خانهدرون صندوق. اگر 
 ای سفله که در حرص و دناءت طاقی
 اسباب جهان بکس نخواهد ماندن

 

 

 پیوسته بمال و جاه خود مشتاقی
 در علم یقني کوش که باشد باقی

 

 

 بیان فنای جهان

 و سرعت زوال آن
القذِنُ بِانْطتُوی الدُّنْیا سرا 
یحل ةیالدُّنْیا بِباق ََف 

 

 

ساق و لَٰى قَدَمةً عرشَمم 
لَی الدُّنْیا بِباقع یال حو 

 

 : ساق القَدَم.الساق : فراهم گرفنت جامه. وتَشْمري : رفنت. وانْطالق
ده جامه است بر قدم و ساق. ، در حاىل که فراهم گريندهد به رفنت بینم دنیا را که زود آگاهی می میفرماید: می

  »شارح«ای بر دنیا پاینده است.  ای و نه زنده نه دنیا پاینده است برای زندهپس 
 اسباب جهان هیچ نخواهد ماندن

 حدّ داری هرچند که جاه و مال بی
 

 

 در طبع تو جز پیچ نخواهد ماندن
 در دست تو از گیچ نخواهد ماندن
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 مذمت دنیا که مورِث بال

 دِث عناستو مح
 فلَی الدُّابابِهاعسا نْیا و 

 همومها ما تَنْقَضی ساعةً 
 

 

لْوقَهخم نزلْحنَّها لفَا 
 وقَهس نع یها وکٍ فلم نع 

 

 : زیردست.سوقَة: سی شدن. و انْقضاء
 خلوق است.به درستی که دنیا برای اندوه م! چه فرماید: کراهت بر دنیا و اسباب آن می

 .»شارح«شود ساعتی از کسی که پادشاه است درو و از زیردست.  غمهای او سی نمی
 کشت روزی که خدا تخم وجودت می

 دنیا بمثل دوزخ عاقل باشد
 

 

 با خاک تو صد غصه و اندوه سرشت
 خرم نشود ازو مگر اهل بهشت

 

 

 شکایت از فقدان یاران موافق

 و عدم دوستان مطابق
بیتَغَرل نع نم لاسا ت 

 دانوجال ی زِیزانفَقالُوا ع 
 

 

دُوقص دِیقص نم لالنّاس ه نم 
 نُوقاال ضیب و دُوقص دِیقص 

 

ننُونو  عة : فراپیش آمدن. وعضینُوق: خایۀ مرغ. وبمةاالخاألنوق«المثل:  ، و فی: الر ضیب نم ألنّه »أعز ،
 ة البعیدة.ب، ألنّ أو کارها فی رؤس الجبال واألماکن الصعحرزُها فال یکاد یظفَر بهای

فرماید: به غربت رفتم تا سؤال کنم از کسی که پیش آید مرا از مردم که آیا هیچ دوستِ راست هست. پس  می
 »شارح«، دوستِ راست و خایۀ رخمه. شوند گفتند: دو نایابند که یافت نمی

 د که من گرد جهان گردیدمهر چن
 یک یار وفادار ندیدم هرگز

 

 

 وز اهل زمان حال کسان پرسیدم
 وز باب صفا غري سخن نشنیدم

 

 

 شکوه از یاران منافق

 و رفیقان ناموافق
نَّهفَا مانالز سالَٰى رع تُراب 
 قوافم رغَی یهف یقفر فَکُل 

 

 

 قزَمانُ عقُوق ال زَمانُ حقُو
 دُوقص رغَی یِهف دِیقص کُل و 

 

 ه.: الموافقالوِفاق : یار. ورفیق: نافرمانی کردن کسی را که حق او بر تو واجب باشد. و عقُوق
، نه زمان حقوق است. پس تبه درستی که او زمان نافرمانی ارباب حقوق اس! چه فرماید: خاک بر سر زمان می

 »شارح«ت و هر دوستی درو ناراست است. هر یاری در او ناموافق اس
 در روی زمني رنگ صفا پیدا نیست

 

 در لوح زمان نقش وفا پیدا نیست
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 ورزم هرچند که با کسی وفا می
 

 از جانب او غري جفا پیدا نیست
 

 

 خطاب به عبیدة بن بریده که از خواص اصحاب او بوده

 و قصب سبق از اقران خویش ربوده
 انْ تَمت صداقَتُه ن صدِیق و م ما 

 اذا تَلَثَّم بِالمنْدِیل منْطَلقاً 
 ال تَکْذِبن فَانَّ النّاس مذْ خلقُوا

 

 

 قطَب نی الحاجاتِ مف حنْجماً بِاوی 
 ال غَلَقابٍ وولَةَ بوشَ صخی لَم 
قفَر وا ونَ النّاسکْرِمی ةغْبرل 

 

به فتح « الفَرق: بندِ در. وغَلَق: دربان. و بواب: دستار. و منْدِیلبند بر بسنت. و  : دهنتَلَثُّم دم. و: گروه مرطَبق
 الخوف.»: الراء
، روزی فريوزتر در حاجتها از گروهی مردم که چون ، و اگر چه تمام باشد دوستی اوفرماید: نیست هیچ دوست می

پس به  ؛در. دروغ مگو ، نرتسند از حملۀ دربان و نه بندِرونده باشند، در حاىل که بند بربندند به دستار دهن
 »شارح«دارند مردم را یا برای ترسی.  ، برای رغبتی گرامی میاند ن زمان باز که آفریده شدهآدرستی که مردم از 

 هر کس که زترس تو بلرزد چون بید
 اگرام خود از جانب او چشم مدار

 

 

 نوید ای به او هیچ وز لطف نداده
 زانرو که مدارِ کار بیم است و امید

 

 

 قدر حکایت غزای بدر عاىل
 ما تَرکَت بدْر لَنا صدِیقا

 

 

 وال لَنا من خلْفنا طَرِیقا
 

 : پس سر.خلْف
 »شارح«فرماید: نگذاشت بدر برای ما دوستی و نه برای ما از پس سر ما راهی.  می

 افسوس که در جهان مرا یار نماند
 ر دایره مهر گروهی بودندد

 

 

 مردی که بود محرم اسرار نماند
 وان دایره امروز بگار نماند

 

 

 خطاب به موسی بن حازم عکّی

 و نصرت رسول هاشمی مکّی
 ها متْرعةً دِهاقاکَدونَ

 انّا لَقَوم ما نَرٰى ما القَٰى
 

 

 کَاساً زُعافاً مزِجت زُعاقا
 طُّ ساقااقُدُّ هاماً و اقُ
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۳٥۸ 

ونَکذْدس و ضمري متّصل به او راجع به، : أی خه تعالٰى: که مؤنّث سماعی است کَاقال ال ،» نيعن مم سكَا 
بالضم.  زُعاف، و سم زعفه زَعفاً: أی قتله مکانَه : أی ممتلئةٌ. وکَاس دِهاق : پر رکدن. واتْراع و ؛ ١»٭ بيضاء

 ».من األول«: القطع عرضاً القَطّ: الماء الممزوج بالملح الشّدید الملوة. و»بالضم« الزعاقو
درستی که ما هراینه قومی ، کاسۀ زهر که آمیخته است به نمک آب. به فرماید: فراگري این کاسه را پر کرده پر می

 »شارح«پهنا ساق را. درازی تارک را و برم به ه ، شکافم بباشیم که نبینیم آنچه مالقی شود ما را
 ای سفله به قصد خون خود خريه مشو
 در مزرع دهر باشد از تیغ مرا

 

 

 ناموس چه ورزی سر خود گري و برو
 داسی که بآن کنم سر خصم درو

 

 

 اخبار از غیب

 شایبۀ ریب بی
 ارٰى حرباً مغَیبةً و سلْماً

 

 

ع وهیقثدِ الوهبِالع سداً لَی 
 

ثبه.یقو به معنی موثوق : 
 »شارح«بینم حربی غایب ساخته و صلحی و پیمانی که نیست پیمان استوار.  فرماید: می می

 بینم فلک نقش بال می در طاس
 اند یاران با من هر عهد که کرده

 

 

 بینم وز لوح قدر حرف جفا می
 بینم در کسوت تزویر و ریا می

 

 حکایت
یش از حرب صفني امري اهواز ساخت و بعد از مراجعت آن حضرت تمرد نمود ، حریث بن راشد را پملسو هيلع هللا ىلصمرتضٰى 

و مرتضٰى معقل بن قیس ریاحی را به حرب او فرستاد و او را بکشت و جمعی از بنی ناجیه که معاون حریث 
 رهیبکرد که فدای  یبانی که او نیز در اهواز عامل مرتضٰى بود از معقل التماسشبودند اسري شدند و مصقلة بن ه

آن جماعت بستاند و ایشان را نزد مرتضٰى نربد و پانصد هزار درهم مقرر شد و مصقله این جماعت را رها کرد و 
برفتند و او زر نداد و بگریخت و به بصره نزد عبداله بن عباس رفت که امري آنجا بود و معقل شرح حال به 

، رفت و معقل و عبداله هيلع بصره بگریخت به کوفه نزد مرتضٰىعبداله نوشت و او از مصقله زر طلبید پس از 
شرح حال به مرتضٰى نوشتند و آن حضرت زر طلبید و او صد هزار درم بداد و شب بگریخت و به شام نزد 

، که از خواص اصحاب مرتضٰى ، نعیم بن هبیرهمعاویه رفت و مرتضٰى بفرمود که خانۀ او را بکندند و برادر او
 ن دو بیت به او نوشت:بود ای

 نساء ترکت  بکر بن وائل الحی 
 و فارقت خري النّاس بعدَ محمدٍ 

 

 

س بن غالبواعتقت یاً من لؤیب 
 لمال قلیل ال محالةَ ذاهب

 

 ، از یافنت سالح پنهان استدالل کرده این بیت فرمود.هيلعو در اثنای کندن خانۀ او سالحی یافتند و مرتضٰى 
 

 .۵۶ – ۴۵الصافات:  - ١
                                                 



  

 استاظهار فر

 از حدس و کیاست
تاهورع راّ تَنَقَّضمٰى ارا 

 

 

 یقثالو لببِالح سلَی البح و 
 

 : گوشه.عروة: شکافته شدن. و تَنَقُّض
 »شارح«بینم کاری که شکافته است دو گوشۀ او و ریسمانی که نیست ریسمان استوار.  فرماید: می می

 بینم هرچند که من لوح قدر می
 ردم ز وفا و مهر ما برگشتندم

 

 

 بینم صد گونه بال پیش نظر می
 بینم ایام بصورتی دگر می

 

 

 تعیري معاویه برای مسجدی که در دمشق ساخته

 و قبۀ آن را به غایت رفعت افراخته
ةجِبای نجِداً مسی منتَب تکعمس 
بِه ا زَنَتمم انمالر ةمطْعکَم 

 التُّقَٰىلَه فَقالو ةريصالب لها ا 
 

 

فَّقوم رغَی هدِ المبِح نْتا و 
دِّقتَصالم نلْخائل ثَالم ترج 
 لَکِ الویل ال تَزنَی وال تَتَصدَّقی

 

: صدقه دادن. و در قتَصدُّ: وطء المرإة من غريِ عقدٍ شرعی. و الزنا : انار. ورمان: گرد کردن خراج. و جِبایة
والفَرج:  ؛، و مصراع رابع و خامس نیست»ال من کَسبِ فَرجِهاوکَمنْفقَة االم«بعضی نسخ بجای مصراع ثالث: 

نجلَیالر فیه.ما بني ریحکالص تٰى صارو کُثر ح وأةبه عن الس یو کُن ، 
خراج و تو به حمد خدا ناموفقی. و چون زن اطعام کننده انار  کنی مسجدی از مال فرماید: شنیدم که تو بنا می می

از آنچه زنا کرد به آن که روان شد داستانی مر دزد صدقه کننده را. پس گفت مرو را اهل بینش و تقوٰى: مر ترا 
 »شارح«مکن و صدقه مده. ! زنا وای

 تا چند ز سیم خلق بربندی طرف
 مسجد که تو از حرام سازی باشد

 

 

 ه بغري حق کنی آن را صرفوانگا
 ای که سازند ز برف مانند مناره

 

 

۳٥۹ 



  

 
 

 حرف الکاف
 
 

 بیان عجز عقول خالیق

 از ادراک حقیقت خالق
 راکدا راکدکِ االرد نع زجالع 
 ممٰى هراتِ الومرِ هرائی سفو 
 دیه هلَیا نْهالَّذِی م هلَیدِی اهی 

 

 

او نع ثحذ لب راسشْراکا رتِ الس 
الکَم و جِن تزجٰى عذِی النُّه نع 
دْراکم هال یلو کاً وتَدْرسم 

 

: استدْراک: جمع ملَک. و امالک: پری. و جِن: الخلق. و الورٰى: بازجسنت. وبحث: دریافنت. و درک
تحقیق مصراع ، مثل مفْضال. و دریابنده»: به کسر« مدْراکسه گذشت. و در فاتحۀ ساد ولیدریافنت. و تحقیق 

است و  هاول در صدر فاتحۀ ثانیه گذشت. و مصراع ثانی مبنی بران است که بحث مقتضی باحث و مبحوث عن
در فاتحۀ  اثبات اثْنَین در نظر اهل توحید شرک است. و بیت ثانی ناظر به احوال کُمل از فنا و بقا که شرح آن

 سادسه گذشت.
.  وردن است.آ، و باز جسنت از رازِ خداوندِ راز انباز مرتبۀ دریافنت دریافنت استفرماید: عاجز شدن از دریافنت  می

نماید  در پنهانهای همتهای خالیق همتها است از خداوندِ خردها که عاجز است ازان پری و فرشتگان. راه می
 ، در حاىل که دریافته شده است و وىل خدا دریابنده است. به او راه نمودنبخود آن کس را که ازو است 

 »شارح«
 ای کرده هوس که فهم اسرار کنی
 ادراک تو آنست که عاجز گردی

 

 

 خود را چه بقید فکر افگار کنی
 وانگاه بعجز خویش اقرار کنی

 

 

 توحید ذاتی که اشرف مطالب اولیا

 و ارفع مراتب اصفیاست
 ءکاال شَیمه فَعفَار هال َّا 

 

 

بر یککْفی کا ما النّاسمها 
 

 : غمناک کردن و اندیشه آوردن. و تحقیق مصراع اول در فاتحۀ ثانیه گذشت.إهمام
است ترا پروردگار مردم. چه چیز غمناک ، پس بلند کن قصد خود را. بس فرماید: نیست هیچ چیز مگر خدا می

 »شارح« کرده است ترا؟
 در کَون و مکان غري خدا ظاهر نیست

 دل از خلق مرنج گاهی که شوی تريه
 

 

 در دیده خلق غري او ناظر نیست
 وین نکته بدان که غري حق قادر نیست

 

۳٦۰ 



  

 اشاره به جزای اعمال و اقوال

 در جمیع اوقات و احوال
 ایها الکاتب ما 

 جعل المکْتُوب خیراًافَ
 

 

م وکْتُتَکتُب کلَیع ب 
 کلَیا وددرم وفَه 

 

چه آن بازگردانیده  ؛، پس بگردان نوشته را خري، نوشته شده است بر تو، آنچه نویسی توفرماید: ای نویسنده می
 »شارح«شده است به تو. 

 هر تخم که کاشتی چو بر خواهی داشت
 اش ماند سفید خوش حال کسی که نامه

 

 

 خواهی کاشتگر اهل دىل تخم نکو 
 وز معصیتش فرشته حرفی ننگاشت

 

 

 نهی مردم برگشته روزگار

 از اضطراب منتهی به اضطرار
دَهساعم دُّهج کُنی لَم نم 

 لِّیوم حالُه نمل ةٌ فَقُل 
 

 

کَهری الحجِدَّ فنْ یا تْفُهفَح 
لَکَهلْهراکِ لبِالح نرِضال تَع 

 

 : الهالک.الهلَکَةالحرکة. و»: بالفتح« الحراکو : جنبیدنحرکَة
کند در جنبش. پس بگو مر کسی  ، پس مرگ او آنست که کوششفرماید: هر که نباشد بخت او یاری کننده او می

 »شارح«را که حال او پشت کننده است: فرا پیش میا بحرکت مر هالک را. 
 ای خصم که بخت و دولتت برگشته

 دود از پی تو یبنشني که چو سایه م
 

 

 تا چند دوی گرد جهان سرگشته
 رزق تو که در ازل مقرر گشته

 

 

 تضرع و مناجات با خالق اکرب

 در وقت قتل مرة بن مروان به خیرب
 لَٰى سی ال أبر کلَیاکاوا 

 اسالُک الیوم بِما دعاکا
 انْ یک منِّی قَدْ دنا قَضاکا

 

 

 ابتَغی رِضاکا اقْبلْت عمداً
 ایوب اذْ حل بِه بالکا
 رب فَبارِک لی من لقاکا

 

، زن ، دخرت افرائیم بن یوسف، و او پسر پسر عیص بن اسحق بوده و رحمه: غري منصرف بعجمه و علمیتایوب
یش غلّه و گلّۀ او را تباه کرد و و حق تعالٰى برای آزما داشت و در شام مقیم بود و به صحف ابراهیم عمل کردی

عضای او افکند و او ار ادیوار بر سر هفت دخرت و هفت پسر او انداخت و هالک ساخت و هفت سال کرم در 
 حق تعالٰى صحت یافت.فضل به ، پس مقام صرب و شکر متجاوز نشد

۳٦۱ 



  

کنم ترا  نودی ترا. درخواست میجویم خش می ؛، رو آوردم به قصد، نه بغري تو، ای پروردگار منفرماید: بتو می
باشد که از من به حقیقت نزدیک شود قضای ، چون فرو آمد به او بالی تو. اگر امروز به آنچه دعا کرد ترا ایوب

 »شارح«، پس برکت کن مرا از دیدار تو. ، ای پروردگار منتو
 یا رب بکرم باغ دلم گلشن کن
 در روز اجل که چهره بر خاک نهم

 

 

 دو چشم من روشن کن وز نور لقا
 از روضه بگور تنگ من روزن کن

 

 

 مدح عساکر ظفر مآثر
 قَومی اذَا اشْتَبک القَنا
قفَو مهعرونَ دبِسّال 

 

 

 کساللَها م دُورلُوا الصعج 
 ِالقُلُوب کذٰل لج 

 

 : برای تو.جلک : بهم در شدن. واشْتباک
پوشندگان زرههای خود  ؛ها را راهها ها را مران نیزه ، گردانند سینهها ، چون بهم در شوند نیزهنفرماید: قوم م می

 »شارح«باالی دلها برای آن. 
 داریم جماعتی ز ارباب بصر
 در معرکه از خصم ندارند حذر

 

 

 وز اهل صفا همیشه یابند نظر
پیوسته کنند سینه در جنگ س 

 

 

 بازداشنت نفس از حرص و هوٰى

 و ارشاد به مقام قناعت و رضا
 نْیا تُؤاتیکاالدُّهبِ 

 وما تَصنَع بِالدُّنْیا
 

 

 الَیس الموت یاتیکا
 وظل المیل یکْفیکا

 

بؤاتاة: انگار. و هکسی را فرمان برداری کردن. و م :لیل ظنشانۀ فرسنگ.»: به کسر«: سایه. و م 
کنی به دنیا و سایۀ نشانۀ  آید ترا؟ و چه می ، آیا نیست مرگ که میبرد ترا فرمان می فرماید: انگار که دنیا می

 »شارح«فرسنگ بس است ترا؟ 
 گريم که جهان مسخر کلک تو است
 یک قطعه زمني ترا چو کافی باشد

 

 

 هر گوهر و در که هست درسلک تو است
 زین فکرچه حاصل که جهان ملک تواست

 

 

 رسیدن اجل تنبیه نفس خویش به

 و قطع سلسلۀ رجا و سررشتۀ امل
 اشْدُد حیازِ یِمک للْموتِ
 وال تَجزع من الموتِ 
 فَانَّ الدِّرع والبیضةَ 

 

 فَانَّ الموت القیکا
بِوا لادِیکاذا ح 

 یوم الروع یکْفیکا

۳٦۲ 



  

 رالدَّه کَکحضکَما ا 
 فَقَدْ اعرِف اقْواماً 

 سارِیعما دَةلَی النَّج 
 

 کَذاک الدَّهر یبکیکا
 و انْ کانُوا صعالیکا
تارِیکـا مـ غَی  للـْ

 

: متارِیکو  مسارِیع: گریانیدن. و إبکاء : خندانیدن. وأضحاک : رودخانه ووادِی: گرداگرد سینه. و حیزوم
 جمع مسراع و متْراک.

چه به درستی که مرگ رسنده است به تو. و جزع مکن از  ؛گرداگردهای سینه را برای مرگفرماید: سخت کن  می
چه به درستی که زره و خود در روز ترس بس است ترا. چنانچه خندانید ترا  ؛، چون فرو آید به رودخانۀ تومرگ

که  –هستند درویشان و اگر چه  –شناسم قومها را  به حقیقت میگریاند ترا. پس  ، همچنني روزگار میروزگار
 »شارح«شتاب کنندگانند به شجاعت مر گمراهی را تارکانند. 
 اندیشه ز روز مرگ باید کردن
 از بهر سرای آخرت در همه عمر

 

 

 هر چیز که هست ترک باید کردن
 پیوسته یراق و برگ باید کردن

 

 حکایت
حه لیخرج فتعلَّق الباب بمیزرِه فجعل یشدّ میزره و ، ففتجاء علی فی صبح شهادته إلٰى بابِ دارِه«قال ابن أعثم: 

 »هو یقول هذه األبیات.

۳٦۳ 



  

 
 

 حرف الّم
 
 

 باز نمودن مشاهده دنیا در عالم مثال

 نی صاحب جمالزبه صورت 
 خاب من غَرتْه دنْیا دنیةٌ لَقَدْ

نَةثَیزِیزِ بالع لَٰى زِیتَتْنا عا 
لَها غُر یفَقْلْتنَّنفَا وایی س   

 

لوناً بِطائقُر تنْ غَرا یما هو 
لالشَّمائ لْکت ثْلی مها فزِینَت و 
لبِجاه تلَسالدُّنْیا و نع وفزع 

 

 نْل ما طلب. وخاببةً: إذا لم ییخ جلن الرلسال. و ، و بعضی گویند سی: هشتاد سالقَرا»: بالفتح« الطَّو لمن
: زِینَةدخرت عامر جمحی که بحسن مثَل بوده. و »: به صیغۀ تصغري«، بثَینَة: اللِّباس و الهیئة. و الزیوالفضل. و
 : سري شدن.عزوفو  عزف: جمع او. و شَمائل، و شیوه»: به کسر« شمالآرایش. و 

، سود ، اگر فریبد قرنهانیست دنیادنیای فرومایه. و  ، هر که فریفت او رابهره شد فرماید: هراینه به حقیقت بی می
بفریب غري  ؛ها بود. پس گفتم مرو را ، و آرایش او در مثل آن شیوه، دخرت عامردهنده. آمد ما را بر لباس عزیز بثَینه

 »شارح«چه به درستی که من سريم از دنیا و نیستم نادان.  ؛مرا
 خورد جاهل ازو دنیا که فریب می

 که او شکل عروسان داردهرچند 
 

 

 زنهار مشو بهیچ رو غافل ازو
 لیکن همه دم گرفته باشد دل ازو

 

 
 وما انَا والدُّنْیا فَانَّ محمداً 
 وهبها اتانا بِالکُنُوزِ و درها
 الَیس جمیعاً للْفَناء مصريها

 

 

نادِلالج لْکت نیبِقَفْرٍ ب نيهر 
 ال قارون و ملْکِ القَبائلو امو

زخ نم طْلَبی اولها بِالطَّوائن 
 

به و بأمواله یضرب به  اله ، فعصٰى فخسف: اسم رجل من قوم موسٰىقارون: زمني خاىل از آب و گیاه. و قَفْر
: أی عداوةٌ. و طائلَةٌداشنت مال. و بینهم  : نگاهخزنبنو أبِ واحدٍ. و  :القَبِیلَة، و ال ینصرف. والمثَل فی الغنٰى

 ست.ا والدُّنْیا، و کوفیان گویند خرب محذوف به مذهب بصریان خرب» مقْرونان«به معنی مع. و  والدُّنْیاواو در 
چه به درستی که محمد گروست به زمني خاىل از آب و گیاه در میان آن  ؛فرماید: نیستم من و دنیا پیوسته بهم می
ها. آیا نیست همه به  گها. و انگار دنیا را که آورد ما را گنجها و مروارید آن و مالهای قارون و پادشاهی قبیلهسن

 »شارح«دارندگان آن به دشمنیها؟  نیستی بازگشت آن و جسته شود از نگاه
 ای بدنیا صد گنج گريم که نهاده

 باید کرد چون آخر کار ترک می
 

 

 و پنجوز طاس فلک بهر تو آمد شش 
 آن به که باول نکشی هرگز رنج
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 فَغُری سوائی انَّنی غَیر راغبٍ
زِقْتُهی بِما قَدْ رنَفْس تقَدْ قَنَع و 
 هقائل موی هال خافنَّی افَا 

 

 

لنائ لْکٍ وم و زع نیکِ مما فل 
لالغَوائ لها نْیا ونُکِ یا دفَشَا 

خا ولزائ رماً غَیتاباً دائشَٰى ع 
 

 و او در ولهلَةبه معنی مع. و  ابدی و سختی.غائ : 
ام مران چیز را که در تُست از ارجمندی و  ، به درستی که من غري رغبت کنندهفرماید: پس بفریب غري مرا می

، ای ام آن را. پس کار تو دهبه حقیقت خرسند است نفس من به آنچه به حقیقت روزی کرده ششاهی و عطا. و 
ترسم از عتاب  ترسم از خدا در روز دیدن او و می چه به درستی که من می ؛ها است ، با اهل بدیها و سختیدنیا

 »شارح«دایم غري زایل. 
 هرگز دل من بجانب دنیا نیست

 کند همچو عروس هرچند که جلوه می
 

 

 خوبی جهان بچشم من پیدا نیست
 زیبا نیستدر دیده ارباب نظر 

 

 حکایت
ناگاه زنی دیدم که از غایت  ، روایت کند که در فَدَک بیلی داشتم و بکار مشغول بودم.هيلعامام جعفر از مرتضٰى 

» ، مرا زن کن که خزاین زمني را بتو نمایم.ای پسر ابوطالب«مانست. گفت:  ، می، دخرت عامر جمحیجمال بثَینه
و این ابیات دران وقت » !بازگرد و شوهر دیگر بجوی«گفتم: .» من دنیاام«گفت: » کیستی تو؟«گفتم: 
اند. و شک نیست که این مشاهده و سؤال و جواب در عالم مثال بوده و کامالن را امثال این در بیداری  فرموده

 میسر است و تخقیق آن فاتحۀ خامسه گذشت.
 

 اشارت به اسرار ارباب طریقت

 حقیقت و تشبیه دنیا به چیزهای بی
 لزائ لا الدَّنْیا کَظنَّما 
 منائ راهقَدْ ی مکَنَو وا 

 

 

لتَحفَار اللَی فٍ باتیکَض وا 
لماال فْقی اف الح قرکَب وا 

 

و نزل. وبات لیال حال : أی أقامترکوچ کردن.ا : 
چون خوابی ، پس کوچ کند. یا ی که فرو آید در شبیا چون مهمان ؛ای زایل فرماید: نیست دنیا مگر چون سایه می

 »شارح«، یا چون برقی که درخشد در کناره آسمان امید. ای که به حقیقت بیند آن را خواب کننده
 دنیا که ندارد ز حقیقت مایه

 نماید بزمني گاهی چو سراب می
 

 

 در عني عدم جلوه کند چون سایه
 گاهی بفلک چو برق دارد پایه

 

 

 شاخنت نفس غدّاربیدار 

 از خواب غفلت و پندار
 اشتَغَل بِدُنْیاه نیا م 
 الموت یاتی بغْتَةً 

 

 لماال طُول هقَدْ غَر 
 لمالع نْدُوقص رالقَبو 
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ی غَفْلَةف لتَز لَمو 
 

 لجاال نْکنا متَّٰى دح 
 

 ».اإلنسان وقت وقت انقضاء عمرِه اجل«قال اإلمام: : ای فَجأةّ. و بغْتَةً  : مشغول شدن. واشْتغال
، و آید ناگاه می، به حقیقت فریفت او را درازی امید. مرگ فرماید: ای آن کس که به دنیای خود مشغول شد می

 »شارح«، تا نزدیک شود به تو وقت مرگ. است. و هستی همیشه در غفلت لگور صندوق عم
 زریای آنکه بجان مقید سیم و 

 اندیشۀ آن بکن که روزی در گور
 

 

 تا کی بستم حرام پوشی و خوری 
 گری اعمال تو یک بیک کند جلوه

 

 

 منع از طلب مال شقاوت مآل
 نْیا تُساق الَیک عفْواًالدُّهبِ 

 وما تَرجو لشَیء لَیس یبقَٰى
 

 

واللَی الزذاک ا ريصم سلَیا 
 یره اللَّیالیوشیکاً قَدْ تُغَ

 

 فْوع و .عن النّفقة ما یفضل :یکالمالزود.ش : 
شود به جانب تو افزون از نفقه. آیا نیست بازگشت آن به زوال؟ و چه امید  فرماید: انگار دنیا را که رانده می می
 »حشار«کند آن را شبها.  داری مر جیزی را که نیست که بماند؟ زود به حقیقت تغیري می می

 ای کرده دلت بمال دنیایی میل
 در دست کسی مال نخواند ماندن

 

 

 مقصود توئی و مال دنیاست طفیل
 هر روز کند میل بجائی چون سیل

 

 

 ترجیح آخرت بر دنیا به این اشارات

 و تقبیح حرص و بخل به احسن عبارات
 فَانْ تَکُن الدُّنْیا تُعدُّ نَفیسةً

 زاقراال نْ تَکُنا وسقَدَّراً قماً م 
 

 

لنْبا لَٰى وعا هفَدراُ ثَوابِ ال 
 الکَسبِ اجمل  فَقلَّةُ حرص المرء فی

 

 : الفضل.النَّبالَةَ: عزیز شدن. و نَفاسة
تر است. و اگر باشد  ، پس سرای ثواب خدا بلندتر و فاضلفرماید: پس اگر باشد دنیا که شمرده شود ارجمند می
 »شارح«، پس کمی حرص مرد در کسب خوبرت است. یها بخشی تقدیر گرده شدهروز

 ای دل چه شوی بمال دنیا مغرور
 چون بخش تو در ازل مقدر شده است

 

 

 باید که کنی سرای عقبی معمور
 پس حرص تو از عقل و خرد باشد دور

 

 
 وانْ تَکْن االموال للتَّرکِ جمعها

 انُ للموتِ انْشىت وانْ تَکْن االبد
 

 

تْرم وفَما حال لخبی رالح کٍ بِه 
 لفْضا هی الفِ فیبِالس ٍرِئام فَقَتْل 

 

 : آفریدن.انْشاء : تن. وبدَن
به آن آزاد بخل کند؟ و اگر  ای که ، پس چیست حال گذاشتهفرماید: اگر باشد مالها برای گذاشنت گرد کردن آن می

 »شارح« تر است. ، پس کشنت مرد به شمشري در راه خدا فاضلاند اشد بدنها که برای مرگ آفریده شدهب
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 تا چند ترا بمال باشد امساک
 گر اهل سعادتی کرم پیشه کنی

 

 

 وز بهر وفات خویش باشی غمناک
 در راه خدا جامۀ تن سازی چاک

 

 

 اظهار همت علیا

 و تجرد از دنیا
 کَانِّی لَست اعرِف حالَها دنْیا تُخادِعنی

 دَّتم ینَها فَرمی لَیامالَهادش تُها ود 
 

 

 حظَر الملیک حرامها وانَا اجتَنَبت حاللَها
 ورایتُها محتاجةً فَوهبت جملَتَها لَها

 

 : کل جماعة غري منفصلة.الجملَةپ. ودست چ»: به کسر« شمال : کسی را فریب دادن. وخداعو  مخادعةَ 
 ، و منکرد پادشاه مطلق حرام او را، گویا من نیستم که شناسم حال او را. حرام فریبد مرا فرماید: دنیا می می

آن را با دست چپ او. و  م، پس بازگردانیداو را. کشید به سوی من دست راست خود راحالل  اجتناب کردم
 »شارح«بخشیدم همۀ او را مرو را.  ، پسدیدم او را نیازمند

 خربی دنیا که دهد فریب هر بی
 هرکس که بسر هوای دنیا دارد

 

 

 در من نتوانست نمودن اثری
 پیوسته کشد ز رهر طرف دردسری

 

 

 حاصل بیان اشتغال مردم به کارهای بی

 های باطل و ضایع شدن عمر به اندیشه
ح تِّنيس ورذا عاشَ اماوال 

و دْرِینی سی لَیضمفِ یالنِّص فص 
و فِ آمالالنُّص ثُلْث و صرح 

بشَی و قامسرِ امی العباق و 
لهرِ جمالع طُول ءرفَجِدُّ الم 

 

 

 فَنصف العمرِ تَمحقُه اللَّیالی
 مالش نیناً عمی هغَفْلَتل 

 ال مکاسبِ والعیلو شُغْل بِا
 قالانْتو حالتبِار مهو 
 ثالذَا المه لَیع تُهمسق و 

 

، مثل جمع عیل»: به کسر« عیالسه یک. و »: به ضم« ثُلْث». من الثالث«: اإلبطال المحق: سال. وحول
و در ». ، والمثَل ما یشابه الشّیءلشّیء ما یوضح ا المثال«: از جائی به جائی رفنت. و قال الغزاىل: انْتقالجید. و 

 ».تَمحوه« تَمحقُهبعضی نسخ بجای 
، نیست که داند گذرد نیمۀ نیمه میکاهد آن را شبها. و  ، پس نیمۀ عمر میفرماید: چون بزید مرد شصت سال می

ال. یمکسبها و ع یک نیمه امیدها است و حرص و شغل به سهبرای غفلت خود دست راست را از دست چپ. و 
و باقی بیماریها است و سفیدی مو و آهنگ کردن به کوچ کردن و از جائی به جائی رفنت. پس کوشش مرد در 

 »شارح«، و بخش کردن آن برین مثال است. درازی عمر نادانی است
 عمر من بافسوس گذشت هافسوس ک

 عمری که بود مصرف او علم و عمل
 

 

 در صحبت جاهالن منحوس گذشت
 دایم بخیال نام و ناموس گذشت
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 بیان فنای زمان

 و زوال جهان
 لحاص الذَّنْبو امیاالو ری الدَّهضم 
 سرورک فی الدُّنْیا غُرور و حسرةٌ

 

 

لغاف قالح نوٰى مبِما تَه نْتا و 
لباط و حالی الدُّنْیا مف شُکیع و 

 

 : ما ال یمکن وجوده.والمحالت. : الثُّبوالحصول
، از حق غافلی. شادی کنی و تو به سبب آنچه آرزو می ؛، و گناه حاصل استفرماید: گذشت روزگار و روزها می

 »شارح«، و عیش تو در دنیا محال و باطل است. تو در دنیا فریب و حسرت است
 افسوس که شد عمر ببیهوده تباه
 افکند مرا لذت دنیا از راه

 

 

 وز دهر نماند بهر من غري گناه
 تا چند برای خویش باشم بدخواه

 

 
نَّکالدُّنْیا فَا نم دوتَز   لراح 

 اال انَّما الدُّنْیا کَمنْزِل راکبٍ 
 

 

تونَّ المفَا بادِر و نازِل ال شَک 
لراح حبی الصف وهاً ویشع راحا 

 

 ، و بعضی گویند از پیشني تا صبح.: از نماز شام تا نماز خفنتعشی و : برآسودن.اراحة
چه به درستی که مرگ  ؛ای. و پیش دستی کن کننده چوچه به درستی که تو ک ؛فرماید: توشه برگري از دنیا می
 باشد.کننده  شک فرو آینده است. نیست دنیا مگر چون منزل سواری که برآساید اول شب و او در صبح کوچ بی

 »شارح«
 جمعی که نصیحت ز عزیزان شنوند
 دنیا بمثل کهنه رباطی باشد

 

 

 بینند جهان را و مقید نشوند
 آیند مسافران و در حال روند

 

 

 ارشاد نفس به صفات فاخر

 و تنبیه بر مرگ و روز آخر
 ال تَجزعن من الهزال فَربما
نْزِالم علتَّواضل کفَؤداد لعاج و 
 و اذا ولیت امور قَوم لَیلَةً 

 

 

 ولزهالم یوفع و نيمالس ذُبِح 
 یلمبِالشَّرِیفِ ج عنَّ التَّواضا 
ولوسم منْهع نَّکبِا لَمفَاع 

 

: شق حلق الحیوان. و حالذَّب ، علٰى ما لم یسم فاعلُه. و، تقول: هزِلَت الدّابة هزاالالغر شدن»: به ضم« هزال
 : توىل األمر.الوِالیة: فروتنی نمودن. وتَواضع فربه شدن. و»: به کسر سني«سمن 

چه بسا که کشته شود فربه و عافیت داده شود الغر. و بگردان دل خود را مر  ؛فرماید: جزع مکن از الغری می
، و چون حاکم شوی کارهای قومی را یک شب ، به درستی که فروتنی به بزرگوار خوب است.فروتنی را منزل

 »شارح«پس بدان که تو ازیشان پرسیده خواهی شد. 
 هر کس که کند صرب و تحمل حاصل
 گر حکم تو بر جماعتی گشت روان

 

 

 آخر بمراد خویش گردد واصل
 زنهار مشو بظلم کردن مایل
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۳٦۹ 

 
 ت الَی القُبورِ جنازَةًواذا حملْ

 المنَقَّش سطْحه یا صاحب القَبرِ 
 ما ینٌفَعنْه انْ یکُونَ منَقَّشاً
 هِملْکبِم و هِمیمبِنَع ال تَغْتَرِر 

 

 

ولمحدَها معب نَّکبِا لَمفَاع 
غْلُولم هتتَح نم لَّهلَعو 
ولذابِ کُبالع لَقح نم هلَیع و 

ی یمالنَّعفْنَٰى وی لْکالم ولز 
 

 : بند.کَبل : دست با گردن بسنت. وغَل : بام. وسطْح : نقش کردن. وتَنْقیش
خداوند آن گور ، پس بدان که تو بعد ازان برداشته خواهی شد. ای ای را فرماید: چون برداری تا گورها جنازه می

نکند او را که ا گردن. سود ، و شاید که او از زیر آن بسته شده است دست او بکه نقش کرده شده است بام او
مشو بناز و آسایش ایشان و به های عذاب بندها. فریفته  ، و حال آنکه باشد برو از حلقهباشد گور نقش کرده شده

 »شارح«شود.  شود و ناز و آسایش زایل می پادشاهی ایشان. پادشاهی فانی می
 جمعی که ز جهل خود مشوش باشند
 داز نقش که بر گور نگارند چه سو

 

 

 خواهند که در گور منقّش باشند
 باید که بنقش خویشنت خوش باشند

 

 

 خطاب به جابر بن عبداله انصاری

 و ارشاد به کرم و شکر باری
 نْیا و اقْبالَها ما احسن الدُّ

هلفَض نم النّاس واسی لَم نم 
یا جابِر لالْفَض زَوال ذَرفَح 

شرنَّ ذَا الْعطا فَاالْع زِیلج 
 

 

 اذا اطاع اله من نالَها
 قْبالَهااعرض لْدبارِ 

 واعط من دنْیاک من سالَها
 یضعف بِالْحبة امثالَها

 

تُهیتی فیه آسوسؤاساةً: أی جعلتُه اة، وبه ماىل موسو و: القُدْرةاال ،تُهیرِیض. و : لغةٌ ضعیفةٌ فیهاسبه مرض تَع :
، و پدر او از اکابر صحابه بود و : أبوعبداله پسر عبداله بن عمرو بن حزام انصاری از بنی سلمهجابِرآوردن. و 

: در سالثمان و سبعني در مدینه وفات یافت. و چهار سال بود و در سنۀ  در اُحد کشته شد و عمر جابر نود و
: دانه. و بیت رابع اشارت به حب یزاد علٰى أصل الشّیء فیجعل مثْلَین أو أکثر. و : إناالضعافو». سال«اصل 
مىةُ حبة واله  مثَل الَّذِين ينفقُونَ اموالَهم في سبِيل اله كَمثَل حبة انبتَت سبع سنَابِل في كُل سنبلَة«آیت 

ل فاعضيشَاءن ي١»م  
که مواسا نکند با ! هر که یافت دنیا را ، چون فرمان برد خدا را آن کسفرماید: چه نیکوست دنیا و اقبال او می

، و بده از ، ای جابربه پرهیز از زوال فضل، آورد به معرض ادبار اقبال دنیا را. پس مردم از افزونی مال خود
کند به یک دانه  ، افزون میستی که خداوند عرش بزرگ عطا استچه به در ؛دنیای خود هر که خواهد آن را

 »شارح« مثْلهای آن را.
 ماىل که نه در وجه مناهی باشد
 از مال یکی شود سزاوار بهشت

 

 

 شک نیست که نعمتی الهی باشد
 وز مال یکی الیق شاهی باشد

 

 .٢۶١البقره:  - ١
                                                 



  

۳۷۰ 

 
 ةوذَوِی ثَر ننا میار کَمو 

 اموالهِم تاهوا علَی الدُّنْیا بِ
 مةَ جازاهموا النِّعشَکَر لَو 
 زِیدَنَّکُمَ تُمشَکَر نلَئ 

 

 

 لَم یقْبِلُوا بِالشُّکُرِ اقْبالَها
 و قَیدُوا بِالْبخل اقْفالَها
 مقالَةُ الشُّکْرِ الَّذِی قالَها
 لٰکنَّما کُفْرهم غالَها

 

. و جازافاعل  مقالةَ : هالک کردن. وغَولو ». بضم«: جمع قُفْل اقْفال ر. و: أی تکبتاه: توانگری. و ثَروه
 عطف بیان مقالَه. ،١»لَئن شَكَرتُم الزِيدَنَّكُم«. و قالفاعل » ذالعرش«راجع به  قالضمري مسترت در 

، تکرب کردند بر وردن توانگریآ ، چون روفرماید: بسیار دیدیم از خداوندان توانگری که رو نیاوردند بشُکر خدا می
، پاداش دادی ایشان را گفتار دنیا به مالهای ایشان و بند کردند به بخل  قفلهای آن را. اگر شکر گفتندی نعمت را

لیکن ناسپاسی ایشان هالک کرد نعمت را.  » لَئن شَكَرتُم الزِيدَنَّكُم« شکر که گفته است خداوند عرش آن را:
 »شارح«

 بعقل پاس حشمت دارند جمعی که
 وانها که کمال علم و حکمت دارند

 

 

 آئني سپاس و شکر نعمت دارند
 هر پایه که دارند بخدمت دارند

 

 

 حکایت سالطني گذشته که از ایشان اثر نمانده

 و روزگار آیت فنا بر ایشان خوانده
بالجْا لٰى قُلَلباتُوا ع  مهسرحی 

 عز عن معاقلهِم واستُنْزِلُوا بعدِ 
 ناداهم صارِخ من بعدِ ما دفنُوا
 این الْوجوه الَّتی کانَت محجبةً 

 

 

 الْقُلَل مهتَنْفَع فَلَم الرِجال غُلْب 
 الٰى مقابِرِهم یا بِىس ما نَزلُوا
 لَلالْحالتِّیجانُ وةُ ورسْا نیا 

 صرب اْستار و الْکلَل من دونها تُ
 

، و : سطرب گردناغْلَب و». از اول«: نگاه داشنت حراسة: جمع جبل. و اجبال ضمري باتُوا راجع به ملوک. و
: بانگ صراخ ، بئس نزولُهم. و: أی یا قومنَزلُوا ما بِىس: فرو آوردن. و یا استنْزال: جمع او. و »به ضم« غُلْب

خانه  پشه»: به کسر« کلَّة جمع او. و »به کسر: «تیجان، و : افسرتاج جمع سرِیر. و» به کسر سني« اسرة وکردن 
 : جمع او.کلَل ، وو پرده زنان

، پس سود نداد ایشان را داشت ایشان را مردان سطرب گردن ، نگاه میفرماید: شب گذاشتند بر سرهای کوهها می
! ، بد فرو آمدنیهای ایشان. ای قوم شدند بعد از غلبه از پناهگاههای ایشان بگورستانسرهای کوه. و فرو آورده 

ها؟ کجاست  ، از پس آنکه دفن کرده شدند: کجاست تختها و افسرها و جامهای کرد ایشان را بانگ کنندهبانگ 
 »شارح«ها؟  خانه ها و پشه شد پرده ، از پیش آن زده میرویها که بود پوشیده

 اطراف جهان گريد باج شاهی که ز
 در روز اجل کنند مالش تاراج

 

 

 وز فضل بغري حق نگردد محتاج
 نی تخت بجای خود بماند نی تاج

 

 

 .٧إبراهیم:  - ۱
                                                 



  

۳۷۱ 

 ملَهساء نيح منْهع رالْقَب حفْصفَا 
 قَدْ طالَما اکَلُوا فیها و هم شَرِبوا
 و طالَما کَثَّروا اْمؤال و ادخروا

 شَیدُوا دوراً لتُحصنَهم و طالَما 
 اضحت مساکنُهم و حشاً معطَّلَةً 

 

 

لتَنْتَق ا الدُّودهلَیع وهجالْو لْکت 
 فَاصبحوا بعدَ طُول اْکْل قَدْ اکلُوا

 و ارتَحلْوا ءفَخلَّفُوها علَی اْعدا
 نيلهْاو قُوا الدُّورانْتَقَلُوافَفارو 

 وساکنُوها الَی اْجداثِ قَدْ رحلُوا
 

. و »اذْتخار«، و اصل او نهادن  : ذخريهادخار : بسیار گردانیدن. وتَکْثري: کرم. و دود: آشکارا کردن. و افْصاح
 وحشٌ داشنت. و بلدٌ : نگاهاحصان : جمع دار. ودور : بلندکردن بنا. وتَشْیِید : باز پس گذاشنت. وتَخلیف

 گور.»: به فتح« جدَث : فروگذاشنت. وتَعطیل أی خال عن الماء والکأل. و»: بالتّسکني«
رفت. به  می ین رویها را که بران کرم از سوئآ، آن زمان که پرسید ایشان را فرماید: پس آشکارا کرد گور ازیشان می

، پس گشتند از پس درازی خوردن که به حقیقت ان آشامیدندکه خوردند دران منازل و ایش تحقیقت دیرگاه اس
، پس بازگذاشتند آن را بر دشمنان و کوچ دیرگاه است که بسیار گردانیدند مالها را و ذخريه نهادندخورده شدند. و 

نها و ها و خاندا ، پس جدا شدند از خانه، تا نگاه دارد ایشان راها را دیرگاه است که بلند کردند خانهکردند. و 
 رفتند. گشت مسکنهای ایشان خاىل از آب و گیاه فرو گذاشته و ساکنان آن بگورها به حقیقت کوچ کردند. 

 »شارح«
 جمعی که نگشتند پریشان هرگز
 امروز ازان جمع اثر باقی نیست

 

 

 مهجور نبودند ز خویشان هرگز
 اند ایشان هرگز گویا که نبوده

 

 
 نیتُهاذْ وافَت م سل الْخلیفَةَ

 این الْکُنُوزُ الَّتی کانَت مفاتحها
 این الْعبِیدُ الَّتی ارصدَتْهم عدَداً

 

 

 لوالْخ و لیالْخ نیاو نُودالْج نیا 
 تَنُوء بِالْعصبة الْمقْوِین لَو حملُوا
 لسْا و ضیالْب نیا دِیدُ والْح نیا 

 

، ، والواحدُ خائل و قد یکون الخول واحداًحشمتُه»: بالفتح«الَّجل  خول : رسیدن. و موافاة: پادشاه. و الخلیفَة
أقوٰى إذا کانت «: گرانی کردن. و قال الجوهری: نَوء : جمع مفْتاح. ومفاتح و هو اسم یقع علی العبدِ واألمة. و

در این مقام قوی  مقْوِیلیکن مراد از » فی دابته. المقْوِی، فالقوی فی نفسه ومقوِ قوی ، یقال: فالنٌدابتُه قویةً
که در  ١»وآتَينَاه من الْكُنُوزِ ما انَّ مفَاتحه لَتَنُوء بِالْعصبة اولي الْقُوة«چه بیت ثانی ناظر است به آیت  ؛است

»: به فتح« اسل : تیغ تیز. وحدِید : کسی را نگاهبان راه کردن. وارصاد عبد. و : جمععبِید شأن قارون است. و
 نیزه. 

، چون رسید مرگ او: کجاست لشکرها و کجاست اسبان و خدمتکاران؟ کجاست فرماید: بس پادشاه را می
دگان که نگاهبان راه داشتند؟ کجااند بن ، اگر برمیآمد بر گروه توانا گنجها که بود کلیدهای آن که گران می

 »شارح«، در حاىل که سازهای کار بودند؟ کجاست تیغ تیز و کجاست خود و نیزه؟ کردی ایشان را می
 

الْغو الْفَوارِس نیواانَعلْمانُ ما ص 
 فاةُ الَم یکْفُوا خلیفَتَهم این الْکُ

 این الْکُماةُ الَّتی ماجوا لما غَضبوا

 

 لةُ الذُّبطِّیالْخو  وارِمالص نیا 
تَهِلبی وهرِیعاً وص هواا رلَم 
 لا الدُّومٰى بِهی تُحماةُ الَّتالْح نیا 

 .٧۶القصص:  - ١
                                                 



  

 لرماةُ الَم یمنَع بِاسهمهِم این ا
 

لنْتَصتِ یوالْم هامس تَتْکا الَم 
 

شهادتَه یکمیها: إذا  فالنٌکَمٰى  . جمع او. و»به ضم ذال و باء« ذُبل، و یک: بارذابِل: جمع غُالم. و غلْمان
، ، أی سرتها بالدِّرع والبیضة، ألنّه کمٰى نفسه، والکَمی: الشّجاع المتکمی فی سالحه، و تکمٰى: أی تغطّٰىکتمها

: تري به یکدگر انْتصالبرآمدن مردم. و  : بهمموج، مثل قاض و قُضاة. و ، کأنّهم جمعو کامیاًةالکُماوالجمع: 
 انداخنت.

های منسوب به موضع خطّ  فرماید: کجااند سواران و غالمان چه کردند؟ کجاست شمشريهای بران و نیزه می
کرد؟ کجااند  ، چون دیدند او را افکنده و او زاری میباریک؟ کجااند کافیان؟ آیا کفایت نکردند پادشاه خود را

شد به ایشان  که بهم برآمدندی برای آنکه خشم کردندی؟ کجااند آن حامیان که نگاه داشته میآن دالوران 
 انداخت. ، در حاىل که تري می، چون آمد تريهای مرگدولتها؟ کجااند ترياندازان؟ آیا بازنداشتند به تريهای خود

 »شارح«
 شاهی که فلک ز نور او شد المع
 آن روز که شد صورت مرگش واقع

 

 

 شید کرم ز برج او شد طالعخور
 اسباب جهان هیچ ندیدم نافع

 

 
هاتیوا هفَعال دماً ویوا ضنَعما م 

 وَ الرشٰى دفَعتْها عنْک لَو بذَلُوا
 مهبقْرا ال واساکو دْوکما ساع 
 ما بال قَبرِک ال یاتی بِه احدٌ 

 رحاً ما بال ذِکْرِک منْسیاً و مطَّ
 بِه یسنشاً ال احو رِکقَص ما بال 

 

 

لجْا ذْ وافٰى بِکةَ اینالْم نْکع 
 لیالْح َیها وف تقٰى نَفَعالر َو 
 بل سلَّموک لَها یا قُبح ما فَعلُوا
لجر هِمنیب نم بِه طُوفال یو 

 ال قَدْ شُغلُواو کُلُّهم بِاقْتسام الْم
لهالْوو عوالر هکَنَفَی نم غْشاکی 

 

: سدن. تَسلیم: جمع او. و رقٰى، و افسوس»: به ضم«رقْیة و ». به ضم یا کسر«رشوه »: به ضم یا کسر« رشٰى
 : الفزع.الوهل: بخش کردن. واقْتسام: انداخنت. و اطْراح و

، چون رسید به تو وقت مرگ. و نه ، منع نکردند ستمی را و دفع نکردند از تو مرگ رارماید: دور است آنف می
ها. یاری نکردند ترا و  ، و نه افسونها سود دهد در مرگ و نه چاره، اگر بذل کنندها دفع کند مرگ را از تو رشوه

آید  حال گور تو که نمیچیست  !زشتی آنچه کردند، بلکه سدند ترا به مرگ. ای مواسا نکرد با تو نزدیکرت ایشان
، و کند به آن از میان ایشان مردی؟ چیست حال یاد کردن تو فراموش کرده و انداخته به آن یکی و طواف نمی

، ، در حاىل که خاىل استاند؟ چیست حال کوشک تو ایشان ببخش کردن مال به حقیقت مشغول کرده شده همۀ
 »شارح«را از دو جانب او ترس و جزع؟ آید ت ، در مینیست هیچ انس گرينده در او

 که کشند جانت از تن بريون یروز
 همراه تو باشند کسان تا لب گور

 

 

 نی رشوه دران سود دهد نی افسون
 وانگاه تو در خاک بمانی محزون

 

 
 تُنْکرنَّ فَما دامت علٰى ملکٍ ال

التَّصم شیالْع ؤامو دجری فکَی و 
همجِس و ضدٰى غَراتِ الرنَیبل 

 

 

لجالْوو توالْم هلَیع ناخا ّا 
 لتَّصتِ موالْم بالبِح هوحر و 
 لنْتَقم و نْهع لزائ لْکُهم و 

 

ودام .کَنة : أی سناخل: خوابانیدن شرت. و اجضترس. و»: به فتح« والمقصود.الغَر : 
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چگونه امید دارد ، مگر که شرت خوابانید برو مرگ و ترس. و چه نیارامید دنیا بر پادشاهی ؛کار مکنفرماید: ان می
پادشاه دوام عیش را پیوسته و جان او به ریسمانهای مرگ پیوسته است؟ و تن او مرا راههای باریک مرگ را 

 »شارح«مقصود است و پادشاهی او زایل است از او و منتقل است به کسی دگر. 
 هرچند کسی صاحب عقل است و خرد
 خیاط ازل که دوخت پرياهن عمر

 

 

 از دست اجل بهیچ رو جان نربد
 آخر باجل گفت که جیبش بدرد

 

 

 حکایت اشتیاق خویش به فاطمه

 و شکایت از فراق و محن مرتاکمه
 طُول الْحیاة سبِیل ٰىاال هل ال

 قناً و انِّی و انْ اصبحت بِالْموتِ مو
 و وحلْوانٌ تَررِ الدَّهل تَغْتَدِی و 

ونَهد جرعال م قح نْزِلم و 
هزِ ذِکْرزالتَّع امیبِا تقَطَع 

 

 

 ولحی سلَی توذَا الْمه نّٰى وا و 
طَویل ذاک وند نم لمی افَل 
یلتَس ننَهینَّ نُفُوساً با و 

کُلل بِیلس هلَینْها ام ٍرِیام 
 یلذَل ناکزِیزٍ ما هع کُل و 

 

و  »، إذا مات فیه.، فإنّه ال ینَجس الماءما لیس له نفس سائلةٌ«، و فیالحدیث: سالَت نفسه ، یقال:: الدَّمالنَّفْس
: اسم مکان منه. و المعرجو ؛ء: اإلقامةُ علیهعلی الشّی التَّعرِیج: رفنت آب و مثل آن. و مثل آن و سیالنو  سیل
 .الْوان معطوف بر منْزِلتلک محذوف. و «خرب انّٰى : عزیز شدن. و تَعزز

، ازی حیات راهی؟ و از کجا باشد آن؟ و این مرگ نیست که بگردد. و به درستی که منربد فرماید: آیا هست می
، شبانگاه س مرا امید است از نزد آن دراز. و مر روزگار را رنگهاست، پو اگر چه گشتم به مرگ یقني داننده

شود. و مر روزگار را منزىل است به تحقیق  ها در میان آن روان می ، و به درستی که خونکند کند و بامداد می می
ن یاد به روزهای عزیز شد، مر هر مردی را ازان به اوست راهی. بریدم که نیست هیچ محل مقیم شدن نزد آن

 »شارح« ، و هر عزیزی اینجا خوار است.کردن او را
 جمعی که مدام مکر و تزویر کند
 روزی که رسد زآسمان پیک اجل

 

 

 در کار جهان هزار تدبري کنند
 فرصت نشود که وقت تغیري کنند

 

 
 ارٰى علَل الدُّنْیا علَی کَثريةً 
 هبحا نلٰى ما شْتاقنَّی لَما و 

ا نازِحاً و الدّار بِی نْ شَطَّتا نِّی و 
 لقائ نیی الْبف ثالمْی اف فَقَدْ قال 
 لکُل اجتماع من خلیلَین فُرقَةٌ 

 

 

 یللماتِ عتَّی الْمها حبصاح و 
 من قَدْ هویت سبِیل الٰى فَهل لی

مج راقی بِالْفلقَب قَدْ مات و یل 
یلحر راقالْف موی هبرضا 
 یلقَل راقونَ الْفالَّذِی د کُلو 

 

، واالسم: : مبالغه در ضرب. و رحل فالنٌ رِحلةًتَضرِیب دَت. و باء برای تعدیه. وبع  یأ: نَزحت الدّار و شَطَّتِ
الغابِر: الباقی  ؛»و کُل لقاء الغابِرِین قَلیل«اع عاشر : به معنی غري. و در بعضی نسخ بجای مصرندو. و الرحیل

 ، و هو من األضداد.والماضی
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که من هراینه  ، و خداوند آن علتها تا مردن خسته است. و به درستیبینم علتهای دنیا بر خود بسیار فرماید: می می
کس که به حقیقت آرزو دارم راهی؟ و به دارم او را. پس آیا هست مرا به آن  آرزومندم به آن کس که دوست می

و به حقیقت مرد پیش از من به فراق صاحب  ؛، در حاىل که دورمو اگر چه دور کرد مرا خانه –درستی که من 
زنم من آن داستان را در روز فراق که  ، میای درباب جدائی گویندهجماىل. پس به حقیقت گفت در داستانها 

 »شارح«غري فراق است اندک است. از دو دوست جدائی است و همۀ آنچه  کوچ است. مر هر گرد آمدنی را
 در طبع زمانه نیست انگیز وصال
 گر صبح زند ز وصل خورشید نفس

 

 

 کوشد بفراق دوستان در همه حال
 بهم زنی رسد وقت زوالتا چشم 

 

 
 و انَّ افْتدادِی فاطماً بعدَ احمدٍ 

 نشُ میالْع ناکه فکَیو  مدِ فَقْدِهعب 
ییستدوتُنْسٰى م ذِکْرِی و نع ضرع 

 و لَیس خلیلی بِالْملُول وَ الَّذِی
وِصالُه دُومی نی میللخ نلٰکو 
 اذَا انْقَطَعت یوماً من الْعیش مدَّتی

 

 

 یللخ دُومنْ ال یلٰى اع یللد 
شَی کرملَع بِیلس هلَیما ا ء 

دِیلع یلللْخدِی لعب رظْهی و 
 دِیلب وایس ضاهری تبذا غا 
یلخد و هی قَلْبرفَظُ سحی و 
 یلیاتِ قَلالْباک کاءنَّ بفَا 

 

الرجل: الّذی یداخلُه فی  یلدخ : البدل. والبدِیل: مرخم فاطمه برای ضرورت شعر. وفاطم: نایافنت. و افْتقاد
 ای از روزگار. : پارهمدَّة و أمورِه و یختص به.

فرماید: به درستی که نایافنت من فاطمه را بعد از احمد دلیل است برانکه دایم نیست هیچ دوست. و چگونه  می
نیست به آن راهی. زود  پس نایافنت ایشان؟ سوگند به زندگی تو که این چیزی است که باشد اینجا زیسنت از

نیست ، و پیدا شود بعد از من مر دوست را مثلی. و اعراض کرده شود از یاد من و فراموش کرده شود دوستی من
. ولیکن دوست من آن ، خشنود شود از او غري من بدَىلگرفته و نه آن کس که چون غایب شوم من دوست من دل

بریده ارد راز مرا دل او و دخل کننده باشد در کارهای من. چون ، و نگاه دکس است که همیشه باشد پیوسنت او
 »شارخ«کننده کم است.  ، پس به درستی که گریۀ زنان گریهشود روزی از زندگانی مدت من

 جمعی که براستی مسلمان باشند
 گاهی بخطا اگر جفائی بکنند

 

 

 در بند وفا بعهد و پیمان باشند
 در حال ز فعل خود پشیمان باشند

 

 
منْ ال یرِیدُ الْفَتٰى اویهبِیبح ت 

فَقْدُهو مال زْءر یاللج سلَی و 
 عجضم یهؤاتنْبِی ال یج کذٰلل 

 

 

بِیلس یهتَغبلٰى ما یا سلَی و 
 یللج نيمکْرْا زْءر نلٰکو 
 یلغَل راقالْف رح نی الْقَلْبِ مفو 

 

 ».از رابع«و هرم: سخت پري شدن  ؛»ویهرما« حبِیبه : تشنگی. و در بعضی نسخ بجایلیلغَ
، راهی. و نیست بزرگ جوید او آن را نچه میآ، و نیست به خواهد جوانمرد که نمريد دوست او فرماید: می می

کند او را  ن موافقت نمیبزرگ است. برای آن پهلوی م ، ولیکن مصیبت بزرگوترهامصیبت مال و نایافنت آن
 »شارح«، و در دل از گرمی فراق تشنگی است. خوابگاهی

 دارد دل من کدورت از شام فراق
 خورم ازجام فراق زهری بگمان می

 

 

 تا چند شوم تريه ز ایام فراق
 یا رب که برافتد ز جهان نام فراق
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 حکایت آمدن پريی و رفنت جوانی

 و رضا دادن به ضعف و ناتوانی
فَالفٍ نَزیبِض الهس و اله 

 کُنی نْ لَمکَا لَّی الشَّبابتَو 
 کَانَّ الْمشُیب کَصبح بدا
 سقَی اله ذاک وهذا معاً 

 

 

 لحلْفاً را هال دعتَوساو 
 لزی نْ لَمکَا یبشالْم لح و 
فَلدْرٍ اکَب ا الشَّبابماو 

معفَن دَلالْب معن لِّی ووالْم 
 

، ال وعراً. و : أی وطئت مکاناً سهالسهال، و ، فاستأنس و ال تستوحشْ، ال أجانب: أی اتّیت أهالاهالقولُهم 
 ».از اول«: فرو رفنت ستاره افُول : مخفّف کَانَّ. وکَانْ دوست. و»: به کسر همزه« الْف
سپارم به خدا دوستی را که کوچ  ، و مییم آمدی به آشنایان و جائی نرم به مهمانی که فرو آمدگو فرماید: می می

، و موی سفید چون صبح پیدا شد، گویا همیشه بود. گویا فرو آمد موی سفید و ؛، گویا نبودکرد جوانیکرد. پشت 
خوش پشت کننده است و خوش ! چه کناد خدا آن را و این را باهماما جوانی چون ماه تمام فرو رفت. رحمت 

 »شارح«بدَل است. 
 افسوس که ایام جوانی بگذشت
 از مشرق مرگ صبح پريی بدمید

 

 

 احوال دلم چنانکه دانی بگذاشت
 اوقات سرور و کامرانی بگذشت

 

 

 اظهار حزم عاقالن

 و بیان غفلت جاهالن
هی نَفْسف قْلذُو الْع ثِّلمی 

 م یرعفَانْ نَزلَت بغْتَةً لَ
 رای اْمر یفْضی الٰى آخرٍ
 هامیا نمای لهذُو الْج و 
 مانالز وفرص تْهدَهنْ بفَا 
هی نَفْسف مزالْح قَدَّم لَو و 

 

 

 مصائبه قَبل انْ تَنْزِال
 لما کانَ فی نَفْسه مثَّال
 فَصیر آخره اوال

 ٰى مصارِع من قَدْ خالو ینْس
 بِبعض مصائبِه اعوال
 لَعلَّمه الصبر عنْدَ الْبال

 

: بیدار حزمو ». از ثالث«: ناگاه آمدن بدْه : أی مضٰى و ذَهب. وخال: رسیدن. و افْضاء : نگاشنت. وتَمثیل
 : آموزانیدن.تَعلیم بودن در کاری. و

 ، نرتسدنکه فرو آید. پس اگر فرو آید ناگاهآد خرد در نفس خود مصیبتهای خود را پیش از خداون فرماید: می
انجامد بکاری دگر پس گردانید آخر کار را اول. و  کار را که مینچه بود که در نفس خود نگاشته بود. دید آبرای 

ه حقیقت گذشت و رفت. پس خداوند جهل ایمن باشد از روزگار خود و فراموش کند افتادنهای آن کس را که ب
اگر در پیش داشتی بیداری را ، به بعضی از مصیبتهای او گریه کند به آواز. و های زمان اگر ناگاه آید او را حادثه

  »شارح«هراینه بیاموزانیدی بیداری او را شکیبائی نزد بال. ، در نفس خود
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 دانا که نهاد بر حوادث دل خویش
 هرچند که فقر و نیستی آید پیش

 

 

 گردد ریش از نیش بال دلش نمی
 چون کوه ز جای خود نجنبد درویش

 

 

 منع از بخل و وعده کاذب

 و ترغیب به علم و عقل صایب
 اذَا اجتَمع اْفات فَالْبخل شَرها
 و ال خیر فی وعدٍ اذا کانَ کاذِباً 

 

 

 طْلالْمیدُ واعالْم لخالْب نم شَر و 
 خیر فی قَول اذا لَم یکُن فعل وال 

 

 : مدافعت کردن وام.مطْلواحدٌ. و  الموعودوالوعد  فی األساس:
ها و درنگ در تحصیل آن. و  ، پس بخل بدتر آن است. و بدتر از بخل وعدهفرماید: چون گرد شود آفتها می

 »شارح«نباشد کردن.  ، چوندر گفنت باشد دروغ. و نیست هیچ خرب ، چونای نیست هیچ خري در وعده
 کند وعده دروغ ای بخل کسی که می

 خوانند آن صبح که خلق کاذبش می
 

 

 بگریز ازو که آب دارد در دوغ
 هرگز نرسد ازو بآفاق فروغ

 

 
العاق تَک لَمو لْمذا ع ذا کُنْتا 
 و انْ کُنْت ذا عقْل ولَم تَک عالماً 

ْا انَّمال اا هقْلعدٌ لمنْسانُ غ 
 

 

 لرِج لَه سلَی و لکَذِی نَع نْتفَا 
 لنَع لَه سلَی و لکَذِی رِج نْتفَا 

ال خوی لنَص کُنی ذا لَمدٍ امی غف ر 
 

 : تیغ.نَصل
که نیست مرو را ، و حال آن، پس تو چون خداوند کفشیفرماید: چون هستی خداوند علم و نیستی خردمند می

، و حال آنکه نیست مرو را کفش. ، پس تو چون خداوند پائیپای. و اگر هستی خداوند خرد و نیستی عالم
 »شارح«، چون نباشد تیغ. و نیست هیچ خري در غالف ؛نیست آدمی مگر غالف مر عقل مر عقل خود را

 یا رب چه خوش است عقل و دانش باهم
 در انجمنی که نام تمییز برند

 

 

 کز هر دو شود روشن و صافی عالم
 ممتاز بعقل و علم باشد آدم

 

 

 بیان توقف دانش بر مشقّت و محنت

 و ترغیب به تحصیل علم و فطنت
 لَو کانَ هذا الْعلْم یحصل بِالْمنٰى
الغاف ال تَکو لال تَکْسدْ وهجا 

 

 

لجاه ةرِیی الْبقٰى فبما کانَ ی 
 الْعقْبٰى لمن یتَکاسل فَنَدامةُ

 

 اسل: کاهلی نمودن.: آن جهان. و تَکعقْبٰى: کاهل شدن. و کَسل و کَسالَة
و ، نبودی که بماندی در میان خالیق نادانی. بکوش فرماید: اگر بودی این علم که حاصل شدی بآرزوها می

 »شارح«نماید.  اهلی میچه پشیمانی آن جهان مران کس راست که ک ؛کاهل مشو و مباش غافل
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 گر اهل دىل ترک هوس باید کرد
 توحید بآرزو میسر نشود

 

 

 مرغ دل خویش در قفس باید کرد
 هرکام که داری همه پس باید کرد

 

 

 رضا به قضا در قسمت

 و مفاخرت به علم و حکمت
 رضینا قسمةَ الْجبارِ فینا
 فَانَّ الْمال یفْنٰى عن قَرِیبٍ

 

 

 علْم و لْعداء ماللَنا 
زالال ی باق لْمنَّ الْعاو 

 

ال تنالُه ، و قیل منیع ، و قیل من الجربِ به معنی اإلکراه، و منه جبر العظْم : قیل من الجبرِ به معنی اإلصالحالجبار
ارةُیدُ األفکارِ و ال تحیطُ به األبصارعباس: هوالعظیم.، إذا طالَ، و منه نخلةٌ جب و قال ابن ت 

چه به درستی  ؛، مر ما راست علم و مر دشمنان راست مالفرماید: خشنودیم ما ببخش کردن جبار در میان ما می
 »شارح«، و به درستی که علم پاینده است همیشه. شود بعد از زمانی نزدیک که مال نیست می

 آن روز که شد روزی مردم تقسیم
 بجانان تسلیمفردا که کنیم جان 

 

 

 دادند بما علم و بدشمن زر و سیم
 او اهل جهنم است و ما اهل نعیم

 

 

 ترغیب به تحصیل معارف اخروی

 و تنفري از جمع اسباب دنیوی
 بِقَلْبِه یالْغَن وه ینَّ الْغَنا 
هلْقبِخ الْکَرِیم وه کَذَا الْکرِیم و 

 و الْفَق وه یهکَذَا الْفَق هبِحال یه 
 

 

 هبِمال یالْغَن وه یالْغَن سلَی 
 هبِآل و همبِقَو الْکَرِیم سلَی 
همقال و هبِنُطْق یهالْفَق سلَی 

 

وة: ضمري فصل برای حصر. و هدانسنت.فَقاه : 
همچنني وانگر به مال خود. و ، او ت، نیست توانگر، او توانگر است بدِل خودفرماید: به درستی که توانگر می

، نیست بزرگ بزرگ به قوم خود و بخویشان خود. و همچنني دانا داناست به ، او بزرگ است بخوی خودبزرگ
 »شارح«، نیست دانا دانا به سخن گفنت خود و گفتار خود. حال خود

 ای گشته ز جمع مال و اسباب غنی
 گاهی که زخود دور کنی خلْق دنی

 

 

 ز تو کشد کرب  و منیتا چند کسی ا
 در عالم علم و معرفت جان منی

 

 

 نهی از گفنت بسیار

 و امر به نهفنت اسرار
هقْترِ وی غَیف لنَّ الْقَورفَال تُکْث 

 

زالْم تملَی الصع نمدا وقْللْعل نی 
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۳۷۸ 

 هسانبِل ةثْرع نالْفَتٰى م ؤتمی 
 فَال تَک مبثاثاً لقَولک مفْشیاً 

 

لجالر ةثْرع نم ءرالْم وتمی سلَیو 
لالنَّع زَلَّة نم غْضاءالْب بلتَجفَتَس 

 

الخرب ثغْضاء : أی نشَره. وبدشمنی.ب : 
د جوانمرد از مري ، و دایم باش بر خاموشی آراینده مر خرد را. میفرماید: بسیار مکن گفتار را در غري هنگام آن می

مباش پراکنده کننده مر گفتار خود را فاش ، و نیست که بمريد مرد از لغزیدن پای. پس مدن به زبان خودآسر در
 »شارح«، که بکشی دشمنی را از لغزیدنکننده

 ای خورده شراب ذوق از جام سخن
 چون راز درون پیش کسی خواهی گفت

 

 

 بشناس بعقل و علم هنگام سخن
 ه بانجام سخنباید که بری را

 

 

 منع جمعی که عیب کسان جویند

 و سخن بد در شأن مردم گویند
 و فی الْحلْق احیاناً لَعمرِی مرارةٌ
هنَفْس بیرٰى عنْساناً یا را لَم و 
 و من الَّذِی ینْجو من النّاس سالماً 

 

 

یلثَق جالالر لٰى غَضع قْلث و 
 اَ ال یخفٰى علَیه جمیلوانْ ک

یلق و بِالظُّنُون قال لنّاسلو 
 

: ، و قد قُرِیو هما اسمان القال و  القیل  : کم کردن قدر کسی. و یقال کثُرغَض : گران شدن. و ثقْل : گلو. وحلْق
»تَرمي يهالَّذِي ف قالْح لقَو ميرم نى ابيسكَ عم.  ١»ونَذَلّال به ضم 

دیدم ن، گران. و تلخیی است و گرانیی بر کم کردن قدر مردان –سوگند به زندگی من  –فرماید: در گلوگاه گاه  می
کیست که برهد از مردم سالم؟ و ، و اگر چه باشد که پوشیده نشود برو چیزی نیک. و آدمیی که بیند عیب خود را

 »شارح. «مر مردم راست گفت و گوی به گمانها
 انسان که بنور معرفت مشهورست

 بیند چون چشم که کوکب بفلک می
 

 

 در دیدن عیب خود بغایت کورست
 وز دیده خویش روز و شب مستورست

 

 
 اجلَّک قَوم حني صرت الَی الْغنٰى
 و لَیس الْغنٰى اّ غنی زَین  الْفَتٰى

ا ماً ووی رفْتَقی لَم دِماً وعنْ کانَ م 
 

 

یغَن کُل و  یللج ونیی الْعف 
یلغَداةَ تُن وةَ تَقْرِی ایشع 
یلخقَطُّ ب تَغْنسی لَمو یخس 

 

 : هرگز.قَطّ: الجود. و السخاوةو السخاءو ». از ثانی«: مهمان داشنت قرٰى
، و هر توانگر در چشمها بزرگ است. و نیست بازگردی به توانگری فرماید: بزرگ دارند ترا قوم آن هنگام که می

محتاج ، شبانگاه که مهمانداری کنی یا بامداد که عطا کنی. و ، مگر توانگریئی که آراست مر جوانمرد راتوانگری
 » شارح«نیاز نشود هرگز هیچ بخیل.  ، هیچ بخشنده و بی، و اگر چه نایابنده باشدروزی دنشو

 د بمال دنیا فريوز هر کس که شو
 گر بخت سعید و حسن طالع داری

 

 

 در چشم کسان بزرگ باشد شب و روز
 از مال جهان گنج سعادت اندوز

 

 .٣۴مریم:  - ١
                                                 



  

 

 ارشاد به علو همت و تجمل

 و هدایت به شکیبائی و تحمل
 صن النَّفْس واحملْها علٰى ما یزِینُها
المتَج ّا النّاس ال تُرِینو 

 ضاق رِزْق الْیوم فَاصبِر الٰی غَدٍ  وانْ
عینْ قَلا النَّفْس یغَن ز  مالُه 

 

 

یلمج یکف لالْقَوماً وشْ سالتَع 
 یللخ فاکج وا رهد نَبا بِک 
ولتَز نْکرِ عالدَّه سٰى نَکَباتع 
 یلذَل وهو الْمال یغْنٰى غَنی و 

 

مل و». از ثانی«: کسی را بر ستور نشاندن لحمگشنت. زَوال : نیک حاىل نمودن. وتَج : 
، تا عیش کنی به سالمت و گفتار در شأن تو نیک دار نفس را و بدار او را برآنچه بیاراید او را فرماید: نگاه می

، یا جفا کند بر تو دوست. و ، در حاىل که موافقت نکند به تو روزگارحاىل ، مگر نیکباشد. و منمای مردم را
، شاید که نکبتهای روزگار از تو زایل شود. عزیز است توانگر به ، پس صرب کن تا فردااگر تنگ شود روزی امروز

 »شارح«، و غنی است غنی به مال و او خوارست. ، اگر اندک باشد مال اونفس
 ای دیده ز روزگار انواع ضرر

 رو بمردم مفروش زنهار که آب
 

 

 دور فلک گشته بسی زیر و زبروز 
 روز اهل زمان بهیچ رو عشوه مخ

 

 
 نتَلَوم ٍرِیام دی وف ریال خو 
 هذِ مالخا نع تتَغْنَیذَا اسا وادج 
 مدُّهتَع نيوانَ حخْا کْثَرفَما ا 

 

 

یلتَم ثیح مال مالَت یحذَا الرا 
 مالتنْدَ احع و یلخب نْکالْفَقْرِ ع 

 یلباتِ قَللّنائل منَّهلٰکو 
 

مؤنث  رِیح به سبب آنکهمالَت : العدول عن الوسط إلٰى أحدِ الجانبني. و تأنیث المیلرنگ گرفنت. و: تَلَون
 : جمع أخ.اخوان : بار برداشنت. واحتمال : گرفنت. واخذ سماعی است. و

، میل کند او به آن سو که باد میل گرينده که چون باد میل کند یچ نیکی در دوستی مردی رنگفرماید: نیست ه می
و نزد برداشنت بار درویشی از تو بخیل باشد. پس چه  ؛نیاز باشی از گرفنت مال او ، چون بیاستکند. بخشنده  می

 »شارح« کند.، ولیکن ایشان برای حوادث اند، آن زمان که شماری ایشان رابسیارند برادران
 هرکس که نهد بعهد مردم بنیاد
 ارباب زمان همره بادند همه

 

 

 آخر ز فلک در کف او باشد باد
 فریاد ز رسم این جماعت فریاد

 

 

 ترغیب نفس به جانب رجا

 و نهی یأس به حکم خدا
 فَال تَجزع وانْ اعسرت یوماً 
کُفْر سانَّ الْیفَا ساال تَیو 

 ظْنُن بِربک ظَن سوء وال تَ

 

رٍ طَوِیلهی دف ترسیفَقَدْ ا 
 یلقَل نی عغْنی هال للَع 
 یلملٰى بِالْجوا هنَّ الفَا 
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۳۸۰ 

 ساری هعتْبی رسالْع تیار 
 

ال لقَو وه یلق کُل دَقصا 
 

 ١». انَّ مع الْعسرِ يسرا«به آیت : توانگر شدن. و مصراع ثامن ناظر ایسار
، چه به حقیقت توانگر بودی در روزگاری دراز. و ، و اگر چه تنگدست شوی روزیفرماید: پس جزع مکن می

گمان مرب به نیاز کند بعد از زمانی اندک. و  ، شاید که خدا بیچه به درستی که ناامیدی کفر است ؛ناامید مشو
آید  چه به درستی که خدا سزاوارتر است به کردار نیک. دیدم دشواری را که از پی می ؛پروردگار خود گمان بد

 »شارح«آن را توانگری. و گفتار خدا راسرت هر گفتاری است. 
 ای از می عشق هر نفس یافته سکر

 ای بفرستد آن دم که خدا حادثه
 

 

 گر هست ترا حدیث و قرآن در ذُکر
 رباید که بران صرب کنی بعد از شُک

 

 

 منع از آتش حرص افروخنت

 رو به مردم فروخنت و آب
 هؤالبِس هِهجو باذِل تاضا اعم 
زَنْتَهو النَّوال عم ؤالذَا الساو 
السائ هِکجو ذْلبِب تتَلَیذَا ابوا 

 رِیم اذا اتاک بِموعدٍانَّ الْکَ
 

 

ل عوضاً ولَو نال الْمنٰى بِسؤا
و ؤالالس حجرنَوال کُل فخ 

 ه للْمتَکَرم الْمفْضالفَابذُلْ
طالرِ مساً بِغَیلس طاکَهعا 

 

 و». از ثالث«: افزون آمدن رجحان و». از ثانی«: بدل و وزْن: سنجیدن عوض: بدَل گرفنت. و اعتیاض
 المطل.»: بالکسر« المطال

چون ، و اگر چه یابد آرزوها را بخواسنت. و روی خود بخواسنت خود عوضی را فت بخشنده آبفرماید: نگر می
باشد هر عطا. و چون مبتال شوی ببخشیدن آب روی ، افزون آید خواسنت و سبک خواسنت با عطا بسنجی آن را

چون بدهد ترا ، درستی که بزرگوار، پس ببخش آن را مر بزرگی نماینده بسیار فضل را. به خود خواهنده
 »شارح«مدافعت.  ، بدهد ترا آن روان بیای وعده

 ای دل غم و غصه گرچه جمع است بسی
 گاهی که ترا ضرورتی پیش آید

 

 

 چون دیده مریز آب رو پیش کسی
 از اهل کرم بجوی فریادرسی

 

 

 منع تکبر و دشمنی

 و سؤال از مردم دنی
 ندَ قَرعناً بقَر النّاس تلَوب 

لَمو ا الوشَدَّ هطُوبِ ای الْخف ر 
 وذُقْت مرارةَ اْشْیاء طُراً

 

 

بِمال تالخم ثْلم را فَلَم 
جالالر عاداةم نم بعصاو 
ؤالالس نم رما مفَما طَع 

 

 .۶االنشراح:  - ١
                                                 



  

: عاداةم: ترسانیدن. و هولع خطْب. و : جمخطُوب: التّکبر. و االختیالمن النّاس: أهل زمان واحدٍ. و القَرن
 با کسی دشمنی کردن.

پس ندیدم مانند کرب کننده به مال. و ندیدم در کارهای  ؛فرماید: آزمودم مردم را اهل زمانی بعد از اهل زمانی می
، پس نیست هیچ تر به ترسانیدن و دشوارتر دشمنی کردن مردان. و چشیدم تلخی چیزها را همه بزرگ سخت

 »شارح«می تلخرت از خواسنت. طع
 با خلق خدا کرب و عداوت تا چند

 یوزه مال از خالیق تا کی در
 

 

 با اهل صفا جهل و غباوت تا چند
 بدبختی و آثار شقاوت تا چند

 

 

 نکوهش سؤال ندامت مآل
 الْجِبال قُلَل نرِ مخالص لَنَقْل 
 بِ عاری الْکَسی فل النّاس قُولی 

 

 

بحا جالالر نَنم نم لَیا 
ؤالالس ی ذُلف الْعار فَقُلْت 

 

و  نَقْل .إلٰى موضع موضع نتحویلُه م :نَنالشّیءنَّة.مجمع م : 
گویند مردم  تر است به من از منتهای مردان. می فرماید: هراینه گردانیدن سنگ از سرهای کوهها دوست داشته می

 »شارح«، پس گفتم: ننگ در خواری خواسنت است. گ استمرا که در کسب نن
 گر کوه ز جای خود بناخن بکنی
 از کسب حالل نان خود پیدا کن

 

 

 زان به که کشی منّت هر دو دنی
 تا فضل خدا کند ترا زود غنی

 

 فتح
 نامه گوید: ، شیخ فریدالدین محمد عطار در الهیقطب ابرار و عارف اسرار

 مام استز مشرق تا بمغرب گر ا
 ی بحر مصورشداگر علمش 

 چو هیچش طاقت منّت نبودی
 کسی گفتش چرا کردی برآشفت

 

 

 امريالمؤمنني حیدر تمام است
 درو یک قطره بودی بحر اخضر
 ز همت گشت مزدور جهودی
 زبان بگشاد چون تیغ و چنني گفت

 

 الجبال خرِ من قُلَلالص رِه«لنقلإلٰى آخ« 
، گوئیم: ه است که قسری است، چه طبیعی است و مشکل نقل بقُلّاز قلّه مشکل نیست و اگر گوئی: نقل صخر

 ، نه طبع و قسر.نظر ناظم به قرب و بعد مسافت است
 

 اظهار استغنا از خلق عالم

 و اجتناب از منّت اوالد آدم
نَّةیعاً بِممالدُّنْیا ج لقْبفَما ا 

 ةًواعشَق کَحالء الْمدامع خلْقَ
 

 

بِ بِالذُّلراتالْم زشْتَرِی عال او 
لنَّةُ الْکُحیها منیی عرٰى فی ّىل 

 

 : سرمه.کُحل : آفرینش. وخلْقَة : أطراف العني . وامعدالمچشم. و  : سیاهکَحالء : فروخنت. واشْتراء
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شوم  عاشق میها را بخواری. و  وشم عزت مرتبهفر ، و نمیکنم دنیا را همه به منتی فرماید: پس قبول نمی می
 »شارح«، تا دیده نشود در چشم او منّت سرمه. چشمان را به آفرینش سیاه

 از منّت مردم است بر دل باری
 چشم شوم من عاشق خوبان سیه

 

 

 راضی نشدم ببار منّت باری
 ام نباشد باری تا منّت سرمه

 

 

 دم زدن از مروت کامل

ت شاملو باز نمودن فتو 
 لقَدْ نَز نمل ناخدارِی مو 
رنْدَنا حاضما ع قَدَّما 
بِه فَراض ا الْکَرِیممفَا 

 

 

کَلقَدْ ا نمل باحزادِی مو 
ْلخ زٍ وبخ رغَی کُنی نْ لَماو 
لبالْو فَذاک یما اللَّئماو 

 

 ، و هو أمر یخاف ضرره.الوبال»: بالتحریک« الوبل: سرکه. و خلو  : نان.خبز : خالف المحظور. والمباح
، و توشۀ من مباح است مر سرای من جای خوابانیدن شرتان است مر کسی را که به حقیقت فرو آید فرماید: می

پس اما  .، و اگر چه نباشد غري نان و سرکهآرم آنچه نزد ما حاضر است . پیش میکسی را که به حقیقت بخورد
 »شارح«، پس آن و بال است. و اما ناکس ؛، پس خشنود است به آنبزرگوار

 این خانه که بی وحشت دربان باشد
 در سفره ما اگر چه یک نان باشد

 

 

 بسیار به از روضۀ رضوان باشد
 خواهیم که روزی مهمان باشد

 

 

 هدایت به گنج قناعت اندوخنت

 و منع از آب رو فروخنت
 تٰى بِفَقْرِه یجِلُّهصبر الْفَ

 قَلُّها هشیع نی الْفَتٰى مکْفی 
 

 

 ذِلُّهی هِهجول ذْلُهب و 
 کُلُّه مدا علْجائل زبالخ 

 

والموت یاتی بعدَ «ناخورش. و در بعضی نسخ بجای مصراع اخري »: به ضم همزه« ادم : خوار کردن. واذْالل
 ».هذا کُلْه

کند او  روی خود را خوار می ، و بخشیدن او مر آبدارد او را فرماید: صرب جوانمرد به درویشی خود بزرگ می می
 ، نان مر گرسنه را ناخورش است همۀ آن.است جوانمرد را از عیش او کمرتِ آنرا. کافی 

 ای پخته ز حرص روز و شب سودائی
 گر اهل سعادتی باندک چیزی

 

 

 یزی جائیرو نر زنهار که آب
 راضی شو و هر نَفَس مکش ایذائی
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 اظهار کمال احسان

 با فقريان و زیردستان
 امرو بِاله عزی کُلُّه  انِّی

 فاذَا اصطَنَعت صنیعةً اتْبعتُها
لمرم یقفی رنبصاحذا یاو 
 واذا دعیت لکُربة فَرجتُها

 

 

 کارِمالْم رِثیولوا نرِی مآخ 
لاسا نْ لَمارٰى وإُخ ةیعنبِص 
 آثَرتُه بِالزادِ حتّٰى یمتَلی
لفْعا لَم ةغَدْرل یتعذا داو 

 

 تعتْبإذا کانوا قد سبقوک فلحقتَهم. و ا :مالالقومرالء توشه ماندن. و : بیاتمیقال: امتألت من : پر شدنا ،
 : وابردن اندوه.تَفْرِیج عام والشّراب. والطّ
ها را پدران آخر  اند بزرگواری ، به مرياث بردهام که بخداست عزت من همۀ آن فرماید: به درستی که من مردی می

، و اگر چه خواسته نشوم. و چون ، از پی درآیم آن را بکاری نیک دگرچون کردم نیکومن از پدران اول من. پس 
، و ابرم چون خوانده شوم برای اندوهی، برگزینم او را به توشه تا سري شود. و توشه را رفیقی بیمصاحبت کند م

 »شارح«، نکنم. و چون خوانده شوم برای پیمانْ شکستنی ؛آن را
 یات معارف مائیمآمجموعۀ 

 گاهی که سخن ز فضل و احسان گذرد
 

 

گاه ز اسرار مواقف مائیم  آ
 مسرچشمۀ الطاف و عوارف مائی

 

 
 واذا یصیح بِی الصرِیخ لحادِثٍ
 نَّها ییالع ندُّ جارِی معاو 
 هیالع و هلهی اف فَظْتُهح و 

 

 

 لشْعالشِّهابِ الْم ثْلم تُهوافَی 
 اختار من بین الْمنازِل منْزِلی
 لعسا الَمنِّی ودٍ مبِتَعاه 

 

: سعال : آتش افروخنت. واشْعال . وو هو من األضداد،: المستغیث و المغیثالصرِیخردن. و: بانگ کصیاح
 ، فأخذک السعال.السؤال ، یقال: أغصک، و اینجا کنایت است از کراهت»از اول«سرفه کردن 

شمارم روخته. و ، به رسم به او مانند شهاب افای فرماید: چون بانگ کند به من دادخواهی برای حادثه می
از میان منزلها منزل مرا. و نگاه دارم او را در  تیار کرده استخ، به درستی که او اهمسایۀ خود را از عیال خود

 »شارح«میان اهل او و عیال او به تعدی از من و سرفه نکنم. 
 سامانیم سر و بی هرچند که ما بی

 گر درد دىل هست ترا ای درویش
 

 

 ومانیماز روی کرم پناه مظل
 از ما بطلب شفا که ما درمانیم

 

 

 ارشاد به قطع دشمنی

 به وسیلۀ عجز و فروتنی
 مهتَشْفِ قُلُوب غانضذَوِی اال یحو 
 فَانْ اعرضوا کُرهاً فَحی تَکَرماً

 ذِی یوذِیک منْه استماعهفَانَّ الَّ
 

 

 النَّغَل  تَحیتُک الْعظْمٰى و قَدْ یدْبغُ
سبنْ حاو لفَال تَس دِیثالْح نْکوا ع 

قَلی لَم کراءنَّ الَّذِی قالُوا واو 
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۳۸٤ 

و  دبغکینه. و »: به کسر« ضغْن ، ثم جعل کل دعاء تحتَه.أی جعل لک حیاةً ،»حیاک اله«: أن یقال: التَّحیة
أی فسادٍ. »: بالتحریک« نَغَل ، وفیه شیء مننَغل ، فهو أی فَسد»: لکسربا«الّدِیم  نَغل  : پوست پرياسنت. ودِباغَة

 : پس.وراء : رنجانیدن. وإیذاء : سخن. وحدِیثو 
شود  و گاه پرياسته می ؛، تا شفا دهد دلهای ایشان را دعای بزرگرت توها را فرماید: پس دعا کن خداوندان کینه می

، و اگر باز دارند از تو سخن را ؛، پس دعا کن به بزرگی نمودنراهتر اعراض کنند به کگپوست فاسد. پس ا
، گفته ، و به درستی که آنچه گویند در عقب تورنجاند ترا از سخن آن است چه به درستی که آنچه می ؛پس مس

 »شارح«نشده است. 
 دشمن که کدورتست در سینۀ او 
 گر نقش صفا کنی رقم بر دل خویش

 

 

 می کینۀ اوکم کن بوفا و مرد
 آخر فکند عکس بآئینه او

 

 حکایت
، آمد و گفت: ملسو هيلع هللا ىلصشیخ محیی الدین در وصایای فتوحات گوید: اعرابیی مشرک از فصحای عرب نزد پیغمرب 

و این سه بیت بخواند و حق تعالٰى آیات » ما قلت؟«پیغمرب فرمود:  »هل فیما أنزل علیک ربک مثل ما قلتُه؟«
»تَوِي الْحتَس َومح يلو نَّهةٌ كَادَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا يي هبِالَّت فَعةُ ادىيالس َنَةُ وا سمو يم

يمظظٍّ عذُو ح َّا الَقَّاها يموا وربص الَّذِين َّا الَقَّاهاعرابی گفت: فرو فرستاد ١»ي ،» ههذا وال  حرهو الس
.و مسلمان شد »الحالل 

 

 شکایت از مخالفت دهر

 که شهد او آمیخته است به زهر
 احب لَیالی الْهجرِ فَرحاً بِها
 واکْره ایام الْوِصال نَّنی

 

 

دِها بِوِصالعی بتای ری الدَّهسع 
والولَعاً بِزم ءشَی رٰى کُلا 

 

 ».به فتح الّم«، فهو مولَع به ، یقال: أولعت بالشّیء و أولع بهت حریص کردن: سخایالع
شاید که روزگار بیاورد بعد از آن شبها  ؛، نه از فرح به آن شبهادارم شبهای هجران را فرماید: دوست می می

 ردانیده به زوال. بینم هر چیز را حریص گ ، برای آنکه من میدارم روزهای وصال را وصاىل را. و دشوار می
 »شارح«

 هر نقش که از طاس فلک خواهد دل
 از جسنت وصل نقش هجران دیدم

 

 

 شک نیست مرا که عکس گردد حاصل
 وز عکس شدم زود بجانان واصل

 

 

 .٣۵ – ٣۴فصلت:  - ١
                                                 



  

 خطاب به همام بن اعقل ثقفی

 و بیان عالمات محبت خفی
فَل ندَعال تُخ لالئد بحلْم 

 یبلٰى بِهمنْها تَنَعمه بِما 
 فَالْمنْع منْه عطیةٌ معروفَةٌ 

 

 

 لسائبِیبِ ری الْحونَج نم هلَدَیو 
 لفاع وما ه ی کُلف هوررس و 
 عاجِل لُطْفو کْراما الْفَقْرو 

 

 : نقیض اآلجِل.العاجِلء المعطٰى. و: الشّیالعطیة: به ناز زیسنت. و تَنَعم: راز. و نَجوٰى: فریب دادن. و خدْع
را دلیلها است و نزد او از راز محبوب پیغامها است. ازان دلیلها است بناز  چه مر محب ؛فرماید: فریفته مشو می

، و شادی او در هر چه محبوب فاعل آن است. پس منع از محبوب عطائی زیسنت او به آنچه آزموده شود به آن
 »شارح«گرامی داشنت و لطفِ حاضر. معروف باشد و درویشی 

 دانم دشنام ترا ثنای خود می
 گر قهر کنی و گر عطا فرمائی

 

 

 دانم نفرین ترا دعای خود می
 دانم یک همه را بجای خود می یک

 

 
 و من الدَالئل انْ یرٰى متَحفَّظاً

 اه مشَمراًرو من الدَّالئل انْ تَ
 هدُه فیما تَرٰىو من الدَّالئل زُ 

 

 

 نازِل وما ه ی کُلتَقشِّفاً فم 
 لاحالس لٰى شُطُوطع نقَتَیری خف 
 لائالز یمالنَّعو دارِ ذُل نم 

 

: جانب النّهرِ طّالشَّ: القطعة. والخرقَة: الّذی یقنع باللُّقمة و بالمرقَّع. والمتَقَشِّفةُ الغفلة. و: التْیقُّظ و قلّالتَّحفُّظ
 ، تقول: زهد فی الشّیء و عن الشّیء.: خالف الرغبةالزهد: کنار دریا. و ساحلوالوادی. و 

بلقمه و خرقه در هر چه آن فرو آینده  عی محب آن است که دیده شود محب بیدار و قانافرماید: و از دلیله می
های جو که در کنار دریا باشد. و از  هم گرينده در دو خرقه بر کنارهاشد. و از دلیلها است آنکه بینی او را جامه بر ب

 »شارح«بینی از سرای خواری و ناز و آسایش زایل.  رغبتی او در آنچه می دلیلها است بی
 خربند ارباب محبت که ز خود بی

 اند مستغرق خورشید حقیقت شده
 

 

 خربند از وهم و خیال نیک و بد بی
 خربند یوز هستی خویش تا ابد ب

 

 
همزع نرٰى منْ یا لالدَالئ نم و 
 هقشَو نرٰى منْ یا لالدَالئ نم و 
 هنْسا نرٰى منْ یا لالدَالئ نم و 

 

 

العاذِل لَحنْ اابِیبِ والْح عطَو 
و یمقالس ثْلم لی الْفُؤادِ غَالئف 

 کُل نشاً محتَوسملشاغ وما ه 
 

 : آرزومندی.شَوقیدیک: أی منقاد لک. و  طَوع فالنٌ 
، و اگر چه مبالغه کند فرماید: از دلیلهای محب آن است که دیده شود از عزم او فرمان برداری محبوب می

باشد. و از از دلیلها است آنکه دیده شود محب از شوق او مانند خسته و در دل او تشنگیها مالمت کننده. و 
 دلیلها است آنکه دیده شود از انس او به محبوب دژم و ناخوش از هر چه آن مشغول کننده اوست به غري او. 

 »شارح«
 اند جمعی که دم از مهر و ارادت زده
 اند چون دست بدامان سعادت زده

 

 

 اند در بام شرف کوس سیادت زده
 اند پا بر سر نام و ننگ و عادت زده
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 لدَالئل انْ یرٰى متَبسماًو من ا

 و من الدَالئل ضحکُه بین الْورٰى
هیبنَح و نُهزح لالدَالئ نم و 

 

 

البِلب نينالْح عم یهف الْقَلْبو 
لونٌ کَقَلْبِ الثّاکزحم الْقَلْبو 
لعاق نم فَما لَه الظَّالم فوج 

 

: العقْل: فقدانُ المرأة ولَدَها. و الثُّکْل: هزاردستان. و بلْبل: ناله. و حننيدندان سفید کردن به خنده. و : تَبسم
 الحبس.

، و دل در تبسم یا نالۀ بلبلها باشد. و از دلیلها فرماید: از دلیلهای محب آن است که دیده شود تبسم کننده می
اش مرده باشد. و از دلیلها است  دل او محزون است چون دل زنی که بچه، و است خنده کردن او در میان خالیق

 »شارح«ای از گریه.  ، پس نیست مرو را بازدارندهحزن او و گریۀ او در میان تاریکی شب
 دایم  رخ من چون گل خندان باشد
 سرگشته شدم ز زلف آشفتۀ او

 

 

 وز ناله دلم هزار دستان باشد
 دآری شب عاشقان پریشان باش

 

 
 و من الدَالئل انْ یرٰى متَمسکاً 
 و من الدَالئل انْ تَراه باکیاً
 و من الدَالئل انْ تَراه مسافراً 
 و من الدَالئل انْ تَراه مسلِّماً

 

 

لائالس هظٰى لَدَیحی نم ؤالبِس 
آه علٰى قَبِی نْ قَدْ رالعاق ح 

وکُ نَح الْجِهادِ ولفاض لعف ل 
الْعادِل یکللَی الْمورِ امْا کُل 

 

 ».از رابع«: ظفر یافنت بر چیزی حظْوة: چنگ در زدن. و تَمسک
ب آن است که دیده شود چنگ در زننده به خواسنت از کسی که ظفر یابد به مراد خود حفرماید: از دلیلهای م می

ده. و از دلیلها است آنکه بینی او را گریان برای آنکه به حقیقت دیده باشد او را بر فعلی زشت او نزد او خواهن
خردمندی. و از دلیلها است آنکه بینی او را سفر کننده به جانب حرب در راه خدا و بهر فعل صاحب فضیلت. و 

 ».شارح«ده. از دلیلها است آنکه بینی او را سپارنده همۀ کارها را به پادشاه عدل کنن
 ارباب صفا که بهر حق در کارند
 تسلیم شوند پیش مردان خدا

 

 

 هرجا که روند تخم نیکی کارند
 حق مرکز و ایشان همه چون پرگارند

 

 امام غزاىل در احیا بعضی از این ابیات نسبت به ابوتراب نخشبی کرده است و بعضی را به یحیی بن معاذ رازی
 

 اعرتاف به جرم و گناه

 نتظار فضل الهو ا
 ه و عقابهواخاف وارجو عفْ

 لتَفَض نْهم وفْواً فَهنْ عفا 
 

 

 دْلع کَمح نَّهقّاً اح لَمعاو 
لها نِّی لَهذِیباً فَاتَع کنْ یاو 

 

 : العادل.العدْل: الحاکم. والحکَم

۳۸٦ 



  

۳۸۷ 

دانم به تحقیق که او حاکم عدل کننده است.  ، و میا و عقوبت او رادارم عفو او ر ترسم و امید می فرماید: می می
، پس به درستی که من مر آن را و اگر باشد عذاب کردن ؛، پس آن از او احسانی استپس اگر باشد عفو

 »شارح«سزاوارم. 
 یا رب ز گنه نامۀ من گشت سیاه
 گر لطف کنی تو کان فضلی و کرم

 

 

 اهوز غصه و رنج حال من گشت تب
 ور قهر کنی ما همه جرمیم و گناه

 

 

 حکایت احوال و اهوال قیامت

 و اظهار توبت و ندامت
 اذا قَربت ساعةٌ یا لَها

 سرعة یاَسري الْجِبال عل
ةنَفْخ نم ضرْا رتَنْفَط و 

 

 

 و زُلْزِلَتِ اْرض زِلْزالَها
 کَمر السحابِ تَرٰى حالَها

نالثْقالَهاها رِجتُخ ک 
 

، وهی بعث النّاس للمحاسبة و هی الّتی و قیل الساعات الّتی هی القٰمیةُ ثالثةٌ: الساعةٌ الکربٰى ،: القیامةالساعة
 إأشاروا«، به قوله: ملسو هيلع هللا ىلص لیها النّبی دَ الدِّرهمعبشُ و حتّٰى یالفحشُ والتَّفح ظهراعةُ حتّٰى یالس ال تقوم ؛»لدِّینار 

إن «، فقال: ، رأٰى عبداَاله بن انَیسملسو هيلع هللا ىلص، وذلک نحو ما روی أنّه ، وهی موت أهل القرن الواحدِوالساعةُ الوسطٰى
هذا الغالم عمر طُللمی ، حتّٰى تقوم تماعةٌ یإ، فقیل »السمات نم رنّه آخ حابةغرٰى ؛من الصاعةُ الصوهی والس ،

قَدْ خسر الَّذِين كَذَّبواْ بِلقَاء اله حتَّى اذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً «ان وهی المشار إلیها بقوله تعالٰى: موت اإلنس
الّم معدّیةٌ «، و قال الرضی: موته. و الم تعجب و معلوم أنّ هذا الحسرةَ تنال اإلنسانَ عندَ ١»قَالُواْ يا حسرتَنَا

ذلک مع أن أدعو متعدٍ  ، أو لحرفِ النّداء القائم مقامه عندَ المربد إىل المفعول و جازالمقدر عند السیبویه ألدعو
: زِلْزالَهاو  ؛جنبانیدن»: به کسر« زِلْزالو » به فتح« زَلْزلَة و »، أو لضعفِ النّائبِ منابه.عفه باإلضمارِضبنفسه ل

: دمیدن نَفْخ: شکافته شدن. و انْفطار : ابر. وسحاب. و سیر: رفنت. و ةولٰى والثّانیأی المقدر لها عندَ النّفخة األ
، أی ما فی جوفها من اثْقالَها : بريون کردن واخراج نفخ اسرافیل در صور. و نَفْخة زو مراد ا ؛باد در چیزی

اذَا زُلْزِلَتِ اْرض زِلْزالَها «اظرند به آیت این ابیات ن، و هو متاع البیت. و ، جمع ثَقَلالدَّفائن و األموات
 .٣»وتَرى الْجِبال تَحسبها جامدَةً وهي تَمر مر السحابِ«و آیت  ٢»واخرجتِ اْرض اثْقَالَها

ه تقدیر شده او را ، جنبانیدنی کو جنبانیده شود زمني –، بیا ای قیامت –فرماید: چون نزدیک شود قیامت  می
دن می، بینی حال آن را. و شکافته شود زمني از د، چون گذشنت ابر، بروند کوهها بر وجه شتابنزد نفخۀ اول و دوم

 »شارح«های خود را.  ، آن زمان بريون کند زمني دفینهدر صور
 ظاهر تآن دم که شود نور امام

 عالم در نور خدا گردد محو
 

 

 هربر خلق شود سر قیامت ظا
 وز هر طرفی شود عالمت ظاهر

 

 

 .٣١األنعام:  - ١
 .٢-١الزلزلة:  - ٢
 .٨٨النمل:  - ٣

                                                 



  

۳۸۸ 

لقائ لسائ ندَّ مال بو 
 تُحدِّث اخبارها ربها
 و یصدُر کُل الٰى موقفٍ
 تَری النَّفْس ما عملَت محضراً
قادِر کلها مبحاسی 

 

 

 من النّاس یومئذٍ ما لَها
حٰى لَها ووا ال شَک کبر 
طْفالَهایاو ولالْکُه یمق 

 ولَو ذَرةً کانَ مثْقالُها
 فَاما علَیها واما لَها

 

، یعنی یوم اذْ ن جملهضاف به جملۀ مقدر و تنوین عوض آمضاف است به اذْ و اذْ م یومئذٍ  مشهور آنکه یوم در
در  »وقت«، و مقبول طبع نیست» لوقتیوم ا«چه  ؛، و این سخن مشتمل است بر تکلفیزلزلت األرض» ومي

لُومعقْتِ الْمچنانچه معنی به معنی وعد است ١»الْو ،»هبر يقَاتم ه گفته ٢»تَمرب میعاد پس انسب سخن  .اند تم
ملۀ مقدر جشیخ رضی است که یوم و اذْ مضافند به جملۀ مقدر و اذْ با جملۀ مقدر خود بدل کل است از یوم با 

أحدث فیها  اوحی لَها: الهام کردن و اشارت کردن. و الم به معنی إلٰى. والمراد من ایحاء خود. و ما استفهامی.
: آنکه سال او از سی بگذرد کَهل و». از اول«: بريون آمدن صدُورو  صدْرما دلَّت علی األخبارِ و أنطقَها بها. و 

در مقام نفع  لَها و علَیها: هم سنگ. و مثْقال: الهباء والنّملةُ الصغرية. و الذَّرهو موی او بنیاد سفید شدن کند. 
 تا آخر سوره. ٣»قَال اْنسانُ ما لَها«و ضر استعمال کنند. و این ابیات ناظرند به آیات 

زمني  را. سخن گوید ای گوینده از مردم دران روز که چیست مر زمني فرماید: هیچ چاره نیست از پرسنده می
شک وحی کند مرو را. و بريون آید هر یک بجای ایستادنی  خربهای خود را به پروردگار خود و پروردگار تو بی

ای  ، و اگر چه ذرهکند دومویان را و کودکان ایشان را. بیند نفس آنچه کرده است حاضر کرده شده که برپای می
 ، پس یا بر نفس باشد حساب و یا برای نفس باشد.ی تواناسنگ آن. حساب کند نفس را پادشاه باشد هم

 »شارح«
 آن روز که قدر ما بطاعت باشد
 چون غري عمل نیست درانجا نافع

 

 

 وز حکم خدا قیام ساعت باشد
 ضاعت باشد پیچاره کسی که بی

 

 
 النّاس سکْرٰى بِال قَهوة تَری 

 وبِی بالئی فَما حیلَتیذُنُ
 د فَیا ویلَهانَسیت الْمعا

 

 

 و لٰکن تَری الْعین ما هالَها
 اذا کُنْت فی الْبعثِ حمالَها
 واعطَیت للنَّفْس آمالَها

 

تَرى النَّاس سكَارى وما هم «: می. و بیت اول ناظر به آیت قَهوة: جمع او. و سکْرٰى، و : مستسکْران
 ٤».ب اله شَدِيدبِسكَارى ولَكن عذَا

من بالی منند. پس چیست ، ولیکن بیند چشم آنچه ترساند او را. گناهان می بینی مردم را مستان بی فرماید: می
! پس ای هالکِ نفس ؛، چون باشم در روز برانگیخنت بردارنده آن؟ فراموش کردم جای بازگشنت راچاره من

 »شارح« ام مر نفس را امیدهای او. ، و دادهشوحاضر 
 می مست فردا که من از بیم شوم بی

 

 وز بار گناه و معصیت باشم پست

 .٣٨الحجر:  - ١
 .١۴٢األعراف:  - ٢
 .٣الزلزلة:  - ٣
 .٢الحج:  - ٤

                                                 



  

۳۸۹ 

 یا رب بکرم دست من خسته بگري
 

 تا دل نرود ز خوف آن روز ز دست
 

 

 خطاب به حارث اَعور همدانی

 و نوید دادن او بفیض رحمانی
 یا حارِ همدان من یمت یرنی

 ه یعرِفُنی طَرفُه و اعرِفُ
 و انْت عنْدَ الصراط معتَرِضی

 

 

 من مومن او منافق قَبال
 بِنَعته واسمه و ما فَعال
 فَال تَخف عثْرةً وال زَلَال

 

چه  ؛، بود و ترخیم او به ضرورت شعر استهيلع، از خواص اصحاب مرتضیحارث اعور همدانی حارِ مراد از
: النَّعتأی مقابلةً و عیاناً. و»: فتح أو بالضملاب«قَبال ف در سعت کالم جایز نیست. و رایتُه ترخیم منادای مضا

و هو جسر ممدود علٰى جهنم أدق من : «ملسو هيلع هللا ىلص، ، والمراد هنها ما نطق به الحدیث النبوی: راهصراطالصفة. و 
: کسی را فرا راضاعتو »أهل الجنّة و نزل به أقدام أهل النار.ه یعرب» أی حدِّه«الشَّعرِ وأحدُّ من غرارِ السیفِ 

 پیش آمدن در چیزی.
، ببیند مرا از مؤمن یا منافق رویارو. بشناسد مرا چشم او و بشناسم او ، هر که بمريدفرماید: ای حارث همدان می

، پس مرتس بسر در آمدن را و شی مرارا به صفت او و نام او و آنچه کرده باشد. و تو نزد صراط فراپیش آینده با
 » شارح«نه لغزیدن را. 

 هر کس که بجان محب حیدر باشد
 روزی که ازین سرای ویران برود

 

 

 وز مهر علی دلش منور باشد
 در باغ بهشت اهل کوثر باشد

 

 حکایت
 ١»يعرِفُونَ كُال بِسيماهموعلَى االعرافِ رِجال «در آیت » اعراف«یت کند که مراد از اثعلبی از ابن عباس رو

موضعی بلند است از صراط که عباس و حمزه و علی و جعفر ذوالجناحني آنجا باشند و دوستان خود را به 
با یکی از اصحاب هيلع روئی. و مروی است که حضرت مرتضٰى  سفیدروئی شناسند و دشمنان خود را به سیاه

، و از بدیی که هر که آن ، به بهشت رودر که آن نیکی به قیامت آوردآیا خرب دهم ترا از نیکی که ه«خود فرمود: 
آن نیکی دوستی ماست و آن بدی «فرمود:  »، یا امريالمؤمنني.بلی«گفت: » ، سرنگون به دوزخ افتد؟بدی آورد

ومئذٍ آمنُونَ ومن جاء من جاء بِالْحسنَة فَلَه خير منْها وهم من فَزع ي«پس این آیت خواند: » دشمنی ما.
و مؤید این سخن است آنچه در فاتحۀ سابعه گذشت که صاحب کشّاف از  ٢»بِالسيىة فَكُبت وجوههم في النَّارِ

ت مودت اهل البی ٣»ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فيها حسنًا«در آیت » حسنة«ی روایت کرده که مراد از سدّ
 است.

ضرلْعل تُوقَف نيلنْارِ حل قُولا 
 قْربِیه انَّ لَه تَذَرِیه ال 

 

 ذَرِیه ال تَقْربِی الرجال
 حبال بِحبل الْوصی متَّصال

 .۴۶العراف:  - ١
 .٩٠ – ٨٩النمل:  - ٢
 .٢٣الشوری:  - ٣

                                                 



  

یکقسا  ألٰى ظَمبارِدٍ ع نم 
بجحارِثِ عل یلع لقَو 

 

 تَخالُه فی الْحالوة الْعسال
 کَم ثَم اعجوبةٌ لَه جمال

 

نجا. »: «به فتح« ثَم . و: انگبنيعسل: شريین شدن. و حالوة: عرضه کردن. و عرض: بازداشنت. و وقْف
 جمع جملة.»: به ضم« جملالعجب. و »: بالضم« االعجوبةو

، نزدیک مشو این مرد را. رضه کردن: بگذار او را، آن زمان که بازداشته شوی برای عفرماید: گویم مر آتش را می
به درستی که مرو را ریسمانی است به ریسمان وصی پیغمرب پیوسته آب دهم ترا  ؛، نزدیک مشو او رابگذار او را

، بسیار آنجا است از آب سرد بر تشنگی که پنداری آن را در شريینی انگبني. گفتار علی مر حارث را عجب است
  »شارح«ها.  لهعجب مرو را جم

 فردا که شود بهشت و دوزخ تقسیم
 یاران علی شراب کوثر نوشند

 

 

 وز حکم خدا شوند مردم بدو نیم
 وانگاه وطن کنند در باغ نعیم

 

 

 نفی قواعد و احکام نجوم

 و منع از وصف ستاره به سعد و شوم
لبو خخا منَجی مفَنوخ 

 حیل فَقُلْت دعنی من اکاذِیبِ الْ 
لالدُّو نيفانی انَفْس نع فَعدا 

 

 

لمتِ الْحیی بف یخرالْم عتَراج 
لزُحو واءنْدِی سشْتَرِی عالْم 
ْلجو زی عرازِق ی وقبِخال 

 

بیت سمان پنجم است. و : بهرام که در آیخرم: بازگشنت. و تَراجع : فسادالعقل. والخبلشناس. و : ستارهمنَجم
: برجیس که در آسمان ششم است و مشْتَرِیدروغ. و »: به ضم« اکْذُوبة : أی بیته الّذی هو الحمل. والحمل

: جمع افْنان که جمع فَنَن افانني: کیوان که در آسمان هفتم است و نحس اکرب است. و زُحلسعد اکرب است. و 
، نوزدهم درجۀ عقرب بوده و صاحب طالع مریخ و رجعت هيلعنکه طالع مرتضٰى است. و وجه تخویف منجم آ
، نه چه تأثري نجوم در ماتحت اوست ؛هيلعمصراع خامس مشعر بر علو مرتبۀ ناظم صاحب طالع دلیل ضعف. و 

 مؤید این است بازگشنت آفتاب برای من ناظم و دوران افالک به انفاس کمل.در مافوق. و 
شناسی صاحب تباهی خرد از بازگشنت بهرام در خانۀ حمل. پس گفتم: بگذار مرا از  ید مرا ستارهفرماید: ترسان می

کنم از نفس خود انواع گردشها به آفریننده من و  ها. برجیس و کیوان نزد من یکسان است. دفع می دروغهای حیله
 »شارح«روزی دهنده من که غالب است و بزرگ است. 

 کام نجومای دوست مکن گوش باح
 آن رفت که بود کشف ادریس نبی

 

 

 پابند مشو چو صید در دام نجوم
 و امروز نمانده است جز نام نجوم

 

 فتح
 ، مطابق واقع نیست: هيلعشود که نسبت این ابیات به حضرت امري  از این قطعه روشن می

 عطارِد ایم اله طال تَرقُّبی
 فَها أنا فامدُدنی قوی أبلغُ المنٰى
 و أن تکفنی المحظور والشَّر کلَّه

 

 

 عشاء و صبحاً کَی اراک فاغنما
 و درک العلوم الغامضاتِ تکرما
 بأمرِ ملیکٍ خالق األرض والسما

 

۳۹۰ 



  

 خرب دادن از خروج مهدی موعود

 به بخت فرخ و طالع مسعود
 تِ التُّرک فَانْتَظر بنَی اذا ما جاشَ

 لُوکم ذَل و مهاش آل نم ضرْا 
نْدَهع یاال ر یانیالص نم بِیص 
نْکُمم قالْح مالْقائ قُومی فَثَم 
هداوی فنَفْس هال نَبِی یمس 

 

 

 دِلعفَی قُومی دِیهةَ موِالی 
زِلهی لَذُّ وی نم منْهم ویِعب و 

 وال هو یعقل  وال عنْدَه جِدٌّ
 لمعی قبِالْح و یکُمتای قبِالْح و 
 فَال تَخذُلُوه یا بنی و عجلُوا

 

بن  ثای مردم از اوالد یاف : طایفهتُرک: به جوش آمدن دیگ و موج زدن دریا. و جیشانو  جِیاشَةو  جیش
، و ابن ، وعده کرده به ظهور اوملسو هيلع هللا ىلص اوالد فاطمه که پیغمرب: شخصی متصف به صفات کمال از مهدِینوح. و 

و ابوسعید خدری گوید:  ؛»من عتْرتی من ولَدِ فاطمه المهدی«، که فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصسلمه گوید: شنیدم از پیغمرب 
ت ظُلماً و ىل، کما م، یمأل األرض قسطاً و عدال، أقنَی األنفِالمهدی منّی أجلَی الجبهة«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب 

، حتّٰى ال یجدُ الرجل بالء یصیب هذه األمةَ«، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلصو هم ابوسعید گوید: پیغمرب  »، یملک  سبع سنني.جوراً
من عرتتی أهل بیتیملجاً یلجأ إلیه من الظُّلم رجال هال ت جوراً و ، فیبعثىلکما م قسطاً و عدال یمأل به األرض ،

 ؛، یخلقُه اله متٰى شاء و یبعثه نصرةً لدینهفیه فذهب أهل السنّة إلٰى أنّه امام عادل من ولدِ فاطمةَواختلف  ؛»لماًظ
، اختفٰى عن الناس خوفاً من األعداء وال استحالةَ و زعمت اإلمامیةُ من الشّیعة أنّه محمد بن الحسن العسکری

به  جدّ: جمع صبی. و صبیانو ». از ثانی«: بازی کردن زله، و هيلع فی طول عمرِه کنوح و لقمانَ والخضر
، روایت کرده: ملسو هيلع هللا ىلص: اشارت به حدیثی که ابن مسعود از پیغمرب سمی نَبِی اله، و : هم نامسمیکسر یا فتح. و 

 .»ال تَذْهب الدُّنیا حتّٰى یملک العرب رجل من أهل بیتی یواطی اسمه اسمی«
، پس عدل کند. و ، پس چشم بدار حکومت مهدی را که برخیزد، چون جوش کنند ترک: ای پسرک منفرماید می

خوار شوند پادشاهان زمني از غلبۀ آل هاشم و بیعت کرده شود از آن پادشاهان آن کس را که مزه کند و بازی کند. 
او خردمند باشد. پس آنجا برخیزد قائم  کودکی از کودکان که نباشد هیچ اندیشه نزد او و نه نزد او جِدّ باشد و نه

پس فرو مگذارید  –نفس من فدای او باد  –نام پیغمرب خدا ، و بحق آید شما را و بحق کار کند. هم حق از شما
 »شارح«، و بشتابید. ، ای پسران مناو را

 روزی که شود سر والیت ظاهر
 از مشرق تحقیق برآید خورشید

 

 

 هروز هر طرفی شود هدایت ظا
 گردد همه جا نور عنایت ظاهر

 

 فتح
اند به تخصیص شیخ سعدالدین  اند و گوهر تحقیق به الماس سخن سفته اکثر اکابر رموز در تاریخ مهدی گفته

 »شارح«، و از اشعار اوست: ، قدس سرهمحمد حموی
 تا بست دلم بسرو قد تو امید

 من دانی چیستچگلهای سفید در 
 

 

 چون بید لرزد همه دم ز بیم هجران
 شد دیده او ز انتظار تو سفید

 

 »شارح«
 هر روز ز جوی چشم من خون گذرد
 من بر سر راه آن پری منتظرم

 

 

 آه دل گرم من ز گردون گذرد
 آشفته و سرگشته که او چون گذرد

 

۳۹۱ 



  

۳۹۲ 

ب تا امید به کرم وهاب نعم آنکه باصره ما از کحل الجواهر خاک آستان حضرت روشنی یابد و آفتاب عالم
 ١.»وما ذَلكَ علَى اله بِعزِيزٍ«، حقیقت جامعۀ او بر در و بام تشخص ما تابد

 

 خطاب به شیخ عتیق

 بکر صدّیق ابی
 جاهال ال تَککْرٍ وبا با لَّمتَع 

 رسول اله اوصٰى بِحقَّه   وانَّ
 وال تَبخسنْه حقَّه وارددِ الْورٰى

 

 

نَّ عبِالناع حافٍ و ریاً خیل 
لی الْفَضائف لَهقَو یهکَّدَ فاو 
لقائ دَقصا هنَّ الفَا هلَیا 

 

: استوار کردن. و تَاکید: وصیت کردن. و ایصاء: پوشنده کفش. و ناعل پای. و : برهنهحافی: آموخنت. و تَعلُّم
 »ز ثالثا«: کاسنت حق بخس: هرن. و فَضیلَة

، و مباش جاهل به آنکه علی بهرت هر پابرهنه و هر پوشنده کفش است. و به آنکه ، ای ابوبکرفرماید: بیاموز می
و کم مکن از او حق او را و ، و استوار کرد در او گفتار خود را در هرنها. رسول خدا وصیت کرد به حق او

 »شارح«ای است.  گوینده چه به درستی که خدا راسرت ؛بازگردان خالیق را به او
 سرچشمۀ علم و معرفت جان علیست
 خورشید که بهر طاعتش راجع شد

 

 

 هر کس که ازین چشمه خورد آب ولیست
 درباب کمال و فضل او نص جلیست

 

 فتح
، مقدم و مسلم صحابه بوده و تقویت چه ابوبکر رضی اله عنه ؛باشدهيلع عجب که این قطعه منظوم مرتضٰى 

، مرتضٰى تحمل نفرمودی. نموده و اگر خالفت او به غري حق بودی شرع به قدر استطاعت می دین و تربیت
بینی که با معاویه تنزل نکرد و در اول خالفت برای عزل او با عبداله این عباس مشورت فرمود و او گفت:  نمی

و آن » عزل او شوی. ، پس مرتکبمصلحت آن است که او را مدتی به حال خود بگذاری تا با تو بیعت کند«
و در » ، ستم که از عمال او بر رعایا واقع شود به گردن من باشد.اگر او را امروز عزل نکنم«حضرت فرمود: 

 حال او را عزل فرمود.
 

 دم زدن از کمال دلريی

 خواه در طفلی و خواه در پريی
نْهع دِّثْتالَّذِی ح قْرنَا الصا 

 ا ابن سبع و قاسیت الْحروب انَ
 فَلَم تَدَع السیوف لَنا عدُواً

 

 

 عتاق الطَّیرِ تَنْجدِل النْجِداال
 فَلَما شىت افْنَیت الرجاال
 ولَم یدَع السخاء لَدَی ماال

 

 .٢٠ابراهیم:  - ۱
                                                 



  

إما  السبع. والمراد من : رنج چیزی کشیدنمقاساة، جمع عتیق. و : الجوارح منهاعتاق الطَّیرِ: چرغ. و صقْر
الغنم الذّئب عبس أو مصدر سها. و العددای فَر ، نْهر حالل.عحس 

کشیدم رنج حربها را افتند افتادنی. و  ، مرغان شکارکننده میای از او فرماید: من آن چرغم که سخن گفته شده می
، و نگذاشت شمشريها برای من دشمنی راپس  ، فانی سازم مردان را.و من هفت ساله بودم. پس چون خواهم

 »شارح«نگذاشت سخا نزد من ماىل را.
 امروز کسی نیست باندازه من 
 من مصحف ناطقم که صحاف ازل

 

 

  من ٔ وز چرخ فلک گذشت آوازه
 از رشتۀ فتح بست شريازه من

 

 

 اظهار دلريی و دعوی شريی
بثَعال و برانلُوکِ ادُ الْمیص 

 الْفَوارِس فی اللِّقاء وانَّنی صیدِی
 

 

 طالبْا دِییفَص تبکذا رأو 
 قَتّال نْفَرغٰى لَغَضنْدَ الْوع 

 

 : شري.غَضنْفَر : خرگوش. و�َرنَبأ
، پس شکار من دلريانند. شکار من ، و چون سوار شوم منفرماید: شکار پادشاهان خرگوشها و روباهاست می

 »شارح«ام.  کارزار و به درستی که من نزد کارزار هراینه شريی کشنده سوارانند در
 آن روز که من هوای نخجري کنم

 یک شريان و دلريان جهان را یک
 

 

 خرگوش ضعیف را چه تسخري کنم
 از اسب فرو آرم و زنجري کنم

 

 

 امر سعادت مآل

 به کتمان شجاعت و علم و مال
فَاکْتُم بِالثَّالثَة کُملَیوهاع 

 فَانَّ النّاس اعداء لهذا
 

 

و کُملْمع و تُکُمشَجاع  مال 
والالز َّا یهِمضرال یو 

 

چه به درستی که مردم  ؛دلريی شما و علم شما و مال ، پس بپوشانید آن را:فرماید: فرا گريید سه چیز را می
 »شارح«وال این سه. ، مگر زکند ایشان را ، و خشنود نمیدشمنانند مرین را

 گاهی که بود ترا شجاعت یا مال
 از چشم حسود کن نهان زانکه حسود

 

 

 یا علم کزان رسی بسر حدّ کمال
 راضی نشود بغري نقصان و زوال

 

 

 مرثیۀ خدیجه و ابوطالب

 و مدح ایشان به محامد و مناقب
 اعینَی جودا بارک اله فیکُما

 ء وابن رئیسهااعلٰى سیدِ الْبطْح

 

 علٰى هالکَین ال تَرٰى لَهما مثْال
 وسیدَة النِّسوان اول من صلٰى

۳۹۳ 



  

 مهذَّبة قَدْ طَیب اله خیمها
 مصابهما ادجٰى لی الْجو والْهوا
 لَقَدْ نَصرا فی اله دِین محمدٍ 

 

 ها الْفَضالمبارکَة واله ساق لَ
 فَبِت اقاسی منْهما الْهم والثَّکْال
ّیا اعقَدْ ر ی الدِّینغٰى فب نلٰى مع 

 

و او را  ،خدیجه سیدة النِّسوانو مراد از  ؛: جمع امرأة من غري لفظهاالنِّسوانابوطالب. و  سید البطْحاءمراد از 
، و هر دو در سنۀ عشر از نبوت وفات طالب سی و پنج روز موت او و موت ابیشصت و پنج سال بود و میان 

آمد خدیجه بود پس علی پس . نماز کردن. و محمد بن اسحق گوید: اول کسی که به اسالم درتَصلیة یافتند. و
عنی إلٰى خوی. و الم به م»: به کسر« خیم : خوش بوی کردن. وتَطْیِیب حارثه پس ابوبکر صدیق. وزید بن 

میان »: به مدّ« هؤاءو » به تشدید« جوتاریک کردن. و ادجاء  وفی األساس: أصابتْه مصیبةٌ و مصاب. و
از «: ستم کردن بغْی، و مراد از هواء یکی از عناصر اربعه که ذکر آن در فاتحۀ رابعه گذشت. و آسمان و زمني

 پیمان.»: به کسر« ال  و». ثانی
، بر مهرت بر دو مرده که نبینی مران دو را مانندی –! برکت کناد در شما –، سخا کنید و چشم منفرماید: ای د می

ای که به حقیقت خوش گردانید  ، پاکیزه، اول کسی که نماز گزاردرودخانۀ مکه و پسر سردار آن و بر مهرت زنان
دو تاریک کرد برای من میان  او احسان خود را. مصیبت این، و خدا راند به جانب ، خجستهخدا خوی او را

شب گذاشتم که کشیدم ازین دو اندوه را و رنجی مثل نایافنت فرزند. هراینه به  ، پسآسمان و زمني را و هوا را
 قیقت نگاه داشتند پیمان را. ، به ححقیقت یاری کردند در راه خدا دین محمد را بان کس که ستم کرد در دین

 »شارح«
 یمی ز یاران قدترفتند جماع

 امروز بچشم من جهان تاریکست
 

 

 وز مردم خود مرا سرشک است ندیم
 از دود دلم که گشت در دیده مقیم

 

 

 اظهار اخالص با نبی

 و مذّمت مردم اجنبی
 انَّ عبداً اطاع رباً جلیال
هلَیتَتْرٰى ع ٰلهْالةُ افَص 
 انَّ ضرب الْعداة بِالسیفِ یرضی

 سیماً لَیستَقداً مکانَ قاص نم 
 حسبِی اله عصمةً مورِی

 

 

 وقَفَا الدَاعی النَّبِی الرسوال
 فی دجی اللَّیل بکْرةً و اصیال
 سیداً قادِراً و یشْفی علیال
یالذَل کانَ هارِباً و نم ثْلم 
 و حبِیبِی محمدٌ لی خلیال

 

: راست استقامة: العدل. و القَصد: الوقت بعدَ العصرِ إلَی المغرب. واالصیلپیاپی. و تَتْرٰى: درود. و صالة
 عطف بیان. محمدمعطوف بر اله. و  حبِیبِی: نگاه داشنت. و عصمةشدن. و 

، پس کند خواننده پیغمرب فرستاده را روی ای که فرمان برد پروردگار بزرگ را و پی فرماید: به درستی که بنده می
درستی که زدن دشمنان به شمشري خشنود ، بامداد و شبانگاه. به ، در تاریکیهای شبدرود خدا پیاپی برو باد

دهد بیمار را. نیست آن کس که باشد عدل کننده راست مانند آن کس که باشد فرو  کند مهرت توانا را و شفا می می
است مرا خدای برای نگاه داشنت مر کارهای مرا و کافی است محبوب من محمد مرا افتاده و خوار. کافی 

 »شارح«دوست. 

۳۹٤ 



  

 آن خواجه که مستحق حمدست و درود
 در مذهب ما بریز این چرخ کبود

 

 

 وز دیده بسوی او روانست دو رود
 یک شخص چو او نبود و نی خواهد بود

 

 

 ت رسول که فرض عني استدن از محب زدم 

 مت همت همه به مثابۀ دین استو در ذّ
 اقیک بِنَفْسی ایها الْمصطَفَی الَّذِی

 فْدِیکی ی وتجهم ما قَدْر ی وبائوح 
 و من کانَ لی مذْ کُنْت طفْال و یافعاً
 و من جدُّه جدِّی و من کانَ عمه ابِی

 نم نیآخٰى ب نيح نم راًوکانَ حلض 
 رلَشاک یِیتنِّی ما حا لالْفَض لَک 

 

 

 لهالْج ةغُم نم نمحالر دانا بِهه 
لصْاو علَی الْفَرا هعی منْتَما نمل 
 لبِالنَّه و نْهم لی بِالْعشَننْعاو 
 و من نَجلُه نَجلی و من بِنْتُه اهلی

 انی وآخانی و بین من فَضلیدع
 لسالر میا خات تلَیوما ا سانح 

 

الرجل: آباؤه. و  اصول : نسبت جسنت. وانْتُماء النَّفْس. و»: بالفتح« الحوباءاندوه و تاریکی. و»: به ضم« غُمة
، ، فإنّ اإلبل تسقی فی أول الوردِ فرتد إىل العطَنالشُرب األول :النَّهلو ؛: الشُرب الثّانیالعل: برداشنت. وانْعاش

: الخاتمو ؛: مهر کردنختْم: دادن. و ایالء: زن. و اهل : النسل. والنَّجلثم َّتسقی الثانیة فرتد إىل المرعی. و
بیت خامس اشارت به عقد  جمع رسول. و»: به سکون سني« رسل ، والثانی ما یختَم به. وبالکسر أو الفتح

 مؤاخات میان مهاجرین و انصار و میان محمد و علی در سال هجرت و شرح آن در حرف باء موحده گذشت.
فدا ، ای برگزیده که راه نمود ما را به او بخشاینده از تاریکی جهل. و دارم ترا به نفس خود فرماید: نگاه می می

جویم با او به فرزند که حسن و حسني است و  کس را که نسبت می باد ترا جان من. و چیست قدر جان من مران
داشت مرا به رن کس که بود برای من ازان وقت باز که بودم کودک و مردآسا و بآپدر که عبدالمطلب است؟ و 

آشامیدن دوم از او و به آشامیدن نخست. و آن کس که پدرِ پدر او که عبدالمطلب است پدر پدر من است و آن 
برادر پدر او پدر من است و آن کس که نسل او نسل من است و آن کس که دخرت او زن من است. و آن  کس که

، خواند مرا و برادر کرد مرا و هویدا کرد کس که دران زمان که عقد برادری کرد میان هر کس که بود حاضر
ام مر احسان آنچه  ه شکر کنندهام هراین ، مادام که زنده، به درستی که منتراست احسانبعضی از کمال من. مر 

 »شارح«ها.  ، ای خاتم فرستادهدادی
 ای حق تو ثابت شده در ذمت من
 از شکر تو یک نفس نباشم فارغ

 

 

 مصروف بنصرت تو شد همت من
 تا حضرت حق فزون کند نعمت من

 

 

 حکایت غزای بدر

 و فتح رسول عاىل قدر
 ولَهسلٰى ربا هنَّ الا تَر لَما 
 ذَلَّةم دار الْکُفّار لنْزبِما ا 

 

لذِی فَضدارٍ وزِیزٍ ذِی اقْتع الءب 
قَتْل نم سارٍ وا نواناً ما هال قَوو 

۳۹٥ 



  

هرنَص زقَدْ ع هال ولسسٰى رمفَا 
 

 امني اله ارسل بِالْعدُل  و کانَ
 

بالءو  الءاعطا دادن. وب :  رفرستادن.سالا : 
، بینی که خدا عطا داد فرستاده خود را عطا دادن ارجمند خداوند توانائی و خداوند احسان فرماید: آیا نمی می

، و رسیدند بخواری از دستگري کردن و از کشنت؟ پس گشت فرستاده به آنکه فرو آورد کافران را در سرای خواری
 »شارح«، فرستاده شده است به عدل. امني خدا، و هست خدا که به حقیقت قوی شد فريوزی او

 از حضرت حق همیشه نصرت داریم
 ما را بشجاعت همه جا نام برند

 

 

 بر کشنت خصم خویش قدرت داریم
 در شهر میان خلق شهرت داریم

 

 
لنْزم هال نم قانبِفُر فَجاء 
 فَآمن اقْوام کرام وایقَنُوا

 نْکَراوفَا قْوام مهقُلُوب زاغَت 
 

 

 قْلذَوِی الْعل آیاتُه نَةیبم 
 لی الشَّمعتَمجم هدِ الما بِحوسماو 
 لبلٰى خع البخ نمحالر مهفَزاد 

 

 : المیل عن االستقامة.الزیغحق والباطل. و بني  الکتاب الفارق: الفَرقان
شن کرده آیتهای او مر ، فرو فرستاده روای میان حق و باطل از خدا خدا فرق کننده فرماید: پس آورد رسول می

گرویدند قومی چند بزرگان و به یقني دانستند و گشتند به حمد خدا جماعتی که گرد شد خداوندان خرد را. پس 
ن کرد ایشان را ، پس افزو، پس میل کرد از راستی دلهای ایشانپراکندگی ایشان. و انکار کردند قومی چند

 »شارح«بخشاینده تباهی خرد بر تباهی خرد. 
 هر کس که بجان و دل مسلمان باشد
 وانکس که نیافت بهره از شرع نبی

 

 

 خورشید سپهر شرع و ایمان باشد
 در هر دو جهان خوار و پشیمان باشد

 

 
 ولَهسدْرٍ رب موی منْهم کَنإَمو 

 واطع بِایدِیهِم بِیض خفاف قَ
ةیمذِی ح ٍیناش نکُوا متَر فَکَم 

١ 
 

 

 لعالْف نسحا ملُهعضاباً فماً غقَوو 
 قْلبِالص و الءثُوها بِالْجقَدْ حاد و 
 لکَه منْهم دَةذِی نَج نم رِیعاً وص 

 

و  صقْال السیف  صقَل : روشن کردن. و ءجال: جمع او. و غضاب، و : خشمگنيغَضبان: دست دادن. و امکان
قاالوص .الهأی ج :یغر. والنّاشالص ز سنالذی جاو ة: الحدثیمةُ الحةُ الغضبإذا کثرت و ثارت.: القو ، 

، و گروهی خشمناک که کردار ایشان نیکوتر فرماید: و دست داد خدا ازیشان در روز بدر فرستاده خود را می
دستهای ایشان شمشريهای سبک برنده و به حقیقت زدوده آن را بجال و روشن کردن. پس ری بود. به کردا

شارح«ت را افکنده و از خداوند دلريی دوموی ازیشان. بسیار گذاشتند از نوخاستۀ خداوند حمی« 
 از حضرت حق چو فتح شد روزی ما

 سوزیم ما شمع صفت برای دین می
 

 

 وزی مامشهور دو عالم است فري
 دیدند تمام خلق دلسوزی ما

 

 
هِملَیحاتِ عونُ النّائیی عکتَبو 
نَهابو ةَ الّغَیتْبی عکتَب حنَوائ 
 یهِمدْعانَ فج نابتَنْعٰى و لذَا الذَّحو 

 

 

لببِالْو و شاشالر بالسبِا ودتَج 
با جتَنْعٰى ا و ةَ تَنْعاهبشَی و له 

 نَةَ الثَّکْلیبٰى مرةً حلَّبسم 
 

۳۹٦ 



  

باران بزرگ قطره. و »: بتسکني« وبل : جمع او. و»بکسر« رِشاش، : باران اندکرشّ: باریدن باران. و اسبال
ة الغَیتْببة الحمد«: از قبیل عل و». شَیدْعانکینه. و »: بذال معجمه و حاء مهمله« ذَحجیم و دال ج به ضم 

 .حرٰى، واألنثٰى: : العطشانالحران: جامۀ سوک پوشیدن. وتَسلیب : عبداله. ون جدْعانب و ا، مهمله
، و بر اندک و به باران کرد به باریدن به گمراهی ، سخا میگران بر ایشان کردند چشمان نوحه فرماید: گریه می می

فتند خرب گ ، و بر شَیبه. می، و بر ولید پسر اومنسوب به گمراهیتْبۀ کردند بر ع گرانی که گریه می بزرگ قطره. نوحه
گفتند. و عبداله پسر جدْعان در  گفتند خرب مرگ ابوجهل را. و خداوند کینه را خرب مرگ می مرگ شَیبه را و می

 »شارح«خود را.  ، هویدا شده نایافنت ایشان پسران، تشنه، در حاىل که بودند آن زنان پوشنده جامۀ عزاایشان بود
 چون دشمن من ز بخت وارون بگریست

 غلطید آن دم که میان خاک و خون می
 

 

 بر زاری او چشم شفق خون بگریست
 دیدم بدو چشم خود که گردون بگریست

 

 
 ثَوٰى منْهم فی بِىرِ بدْرٍ عصابةٌ 
 هجابعا فَاد نم منْهم ا الْغَیعد 

 رِ الْجحیم بِمعزِلفَاضحوا لَدَٰى دا
 

 

 لهی السفو ونزی الْحداتٍ فو نَجذَو 
 لصةُ الْوقَطَّعم بابسا لْغَیلو 
 الشُّغْل شْغَلی اف دْوانالْعو غْیالْب نع 

 

: تَقْطیع ت. وزمني درش »به فتح«، و درشتی زمني» به ضم: «حزنگروه. و »: به کسر: «عصابة: چاه. و بِىر
کار. و بیت اول اشارت به آنچه در »: به ضم« شُغْلناحیه. و »: به کسر زاء« معزِل: پیوند. و وصلبریدن. و 

در روز بدر فرمود تا بیست و چهار نفر از بزرگان ملسو هيلع هللا ىلص صحیح بخاری مسطور است به روایت ابوطلحه که رسول 
اتفاق صحابه بر سر آن چاه آمد و بایستاد و ایشان را به نامهای  قریش در چاه انداختند و روز سوم سوار شد و به

أیسرکم أنّکم أطَعتُم اله و رسولَه؟ فإنّا قد وجدْنا ما وعدَنا ربنا حقّاً. فهل «ایشان و پدران بخواند و فرمود: 
فرمود: » گوئی؟ خن میارواح س ، چه با اجساد بییا رسول اله«عمر گفت: » وجدتُم ما وعد ربکم حقّاً؟

 »نتم بأسمع لما أقول منهم.أ، ما والّذی نفس محمدٍ بیدِه«
ها در زمینهای درشت و زمني نرم. خواند گمراهی یفرماید: مقیم شد ازیشان در چاه بدر گروهی خداوندان دلري می

د. پس گشتند نزد سرای و مر گمراهی راست سببهای بریده پیون ؛، پس اجابت کرد او راازیشان کسی را که خواند
 »شارح«تر کاری.  ، از واسطۀ ستم و ظلم در مشغول کنندهدوزخ به جانبی

 اعدا که میان خاک و خون افتادند 
 چون بخت مدد نکرد این طایفه را

 

 

 در چاه وبال سرنگون افتادند
 از پرده اقبال برون افتادند

 

 

 حکایت غزای احد در حواىل مدینه

 ر و کینهو غالب شدن اهل کف
 رایت الْمشْرِکني بغَوا علَینا
 وقالُوا نَحن اکْثَر اذْ نَفَرنا

غُوا وبنْ ینا فَالَیوا عرفْتَخی 
ٰى بِعدودْرٍ فَقَدْ اب موةَ یتْب 

 

 

اللالضو ةی الْغَوایوا فلَجو 
الطُّوال لسْبِا عوغَداةَ الر 

میبِحوالفِ الْعی الْغُرف وهةَ وز 
ٰى ودوقَدْ ا و  آل ردَ غَیجاه 

 

۳۹۷ 



  

، یقال: نَفَر إىل ، کالفزع عن الشّیء أو إلیه: االنزعاج عن الشّیء و إىل الشّیءالنَّفْرة: ستیزه کردن. ولجاج
 : تقصري کردن.الْو کوشک. و: غُرفَة : نازیدن. وافْتخارالطَّویل. و »: بالضم«الطُّوال الحرب. و

، چون فرماید: دیدم مشرکان را که ستم کردند بر ما و ستیزه کردند در برياهی و گمراهی. و گفتند: ما بیشرتیم می
پس اگر ستم کنند و فخر کنند بر ما بکشنت حمزه پسر  .انگیخته شویم به حرب بامداد ترس به نیزه دراز

، پس به حقیقت هالک گردانید حمزه عتْبه را در روز بدر –د بهشت است و او در کوشکهای بلن –عبدالمطلب 
 »شارح«و به حقیقت هالک گردانید و حرب کرد غري تقصري کننده. 

 تابد خورشید ازل که بر جهان می
 چون فتح و ظفر بوقت خود مرهونست

 

 

 یابد هر ذره ازو مراد خود می
 در جسنت آن مرد خدا نشتابد

 

 
 لْت خیلَهم بِبدْرٍوقَدْ فلَّ

 وقَدْ غادرت کَبشَهم جِهاداً 
 نْهع تفَعفَر ههجبِو فَتُل 
 کَانَّ الْملْح خالَطَه اذا ما

 

 

جالةَ بِالرزِیمالْه تعتْبا و 
جالی الْمةَ فطَلْح هدِ المبِح 
قالبِالص ودِثدِّ حالْح یققر 

 ٰى کَالْعقیقَة فی الظِّاللتَلَظَّ
 

: زبانه تَلَظِّی: نزدیک گردانیدن. و رفْعروی افکندن. و  ر: بتَل: سردار لشکر. و کَبش : هزیمت کردن. وتَفْلیل
 گفتندی.» کَبشُ الکتیبه«و او را  ،کَبشَهمعطف بیان  طَلْحةَ : روشنی برق. وعقیقَةزدن آتش. و 

به ، و از پی درآوردم گریزانیدن را به مردان ایشان. و یقت گریزانیدم سواران ایشان را به بدرفرماید: به حق می
طلحه در جوالنگاه. پس  ابیطلحة بن  –به حمد خدا  –حقیقت دست باز داشتم از سردار ایشان به حرب 

روشن کردن. گویا  ، پس نزدیک گردانیدن از او شمشري تنک تیزنای که زدوده بود بهافکنده شد بر روی خود
  »شارح«های ابر.  ، همچون روشنی برق در سایه، چون زبانه زدنمک آمیزش کرد او را

 دشمن که ندید غري آزار ز من
 ام بار سر از گردن او برداشته

 

 

 مجروح و شکسته گشت صد بار زمن
 تا جان و تنش شود سبکبار ز من

 

 

 طلحۀ مردود رجز عثمان بن ابی

 ار مشرکان بودد که در احد علم
 ولدِ الدّارِ ذِی الْفُضبع ننَا ابا 

 

 

قْتُولی ملنْدِی یا عع نْکاو 
 

فْلُولدٰى مالر فوخ هارِب وا 
 الجیشَ: هزمته. فَلَلْت: پسر قُصی بن کالب. و عبدُ الدّار

 

 جواب او به عبارت فصیح

 و اشارت ملیح
 رِضعی مقامذا مهذُولبم 

 

وِیلالْع ی فَلَهفیس لْقی نم 
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 ولصا لب لوالص هابال او 
 ولحال اجا ویماً لَدَی الْهوی 

 

 زُولا داءعْا ننِّی عا 
قْتُولغٰى می الْونْدِی فنُ عرالْقو 

 

 فْلُولم وفِ ایبِالس کهال وا 
تضرع ف الشّیءضرعراأی أظهرتُه فظَه :بو هذا کقولهم: کَب ،کَبوِیل، و هو من النَّوادر. وتُه فاالعالص رفع : تِ و

 : از جائی بجائی شدن.لوح بالبکاء. و 
بیند شمشري مرا، پس مرو راست فریاد با گریه. و  هر که می ؛، آشکارا بخشیده شده بمنفرماید: این مقام است می

، در روزی نزد روم ، به درستی که من از واسطۀ دشمنان از جا نمیکنم ، بلکه حمله میاز حمله کردن سمتر نمی
، ، یا هالک شده است به شمشريروم. و همتای حرب نزد من در حرب کشته شده است بجا نمی ، و از جاحرب

 »شارح«یا گریزانیده شده است.
 ام در معرکه تا غبار انگیخته

 ام ان ریختهمن خون تمام دشمن
 

 

 ام از خصم بهیچ باب نگریخته
 ام پس قالبشان بخاک آمیخته

 

 

 اخنس بن شریق ثقفی از بخت اشفته رجز که ابوالحکم عمرو بن

 در روز غزای اُحد گفته
 معکُم  مرحباً بِفارِسیا 

 یرجو قراناً قاصداً نَحونا
 ما عنْدَنا شَیء سوٰى ما تَرٰى

 ی یقْرِی ضیوف الْوغٰىذاک الَّذِ
 

 

طَلالْقَس ةموی حنا فذْ جاءا 
جِلعالْم ماءالس ماء نم یهقنَس 
 قَلیدِ بِالصهحادِثٍ بِالْع نم 
 نْزِلی الْمیافِ فضالل یّالو 

 

: شمشري که از باالی السماءد. و مراد از ماء گَر»: به فتح« قَصطَلو  قَسطَلمکاناً واسعاً. و   : أی أتیت مرحباً
 : جمع الّتی.الّی: آنچه آهن روشن کند. و صیقَل شتابانیدن. و :اعجال سر فرو آید. و

 

 جواب او به عبارتی خوب

 و طرزی مرغوب
 اخسا علَیک اللَّعن من جاحدٍ
نَقوبِذِی ر لُوکعا موالْی 

 الراس ال ینْثَنی یفْرِی شُوونَ
 نَّةی جزَ فالْفَو و بِذاکجرا 

 

 

نا ابی  ذَلرْبِا الح نيلَع 
لبسالْم قللَوخی الْمف قرکَالْب 
 لزجّالْحاجِبِ ا دَ فَراشعب 
لدْخالْم مکْری اف ةیعال 

 

: اسبال : کهنه شدن جامه. واخلیالق : آب شمشري. ورونَقخوارتر. و : ارذَلو ». از ثالث«: دور شدند خسوء
الراس:  فَراشُو  ؛کل عظم رقیق»: بالفتح« الفَراشَة: واگردیدن. وانْثناء: بند سر. و شَانفرو گذشنت جامه. و 

مه گوید: ارباب مغازی متفقند : القطع. و صاحب کشف الغْالجزل: ابرو. و حاجِبعظام رقاق تلی القحف. و 
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که مرتضٰى در اُحد طَلْحة بن ابی طَلْحه و عبداله بن جمیل از بنی عبدالدار و ابوالحکم بن اخنس و ابوسباع 
 بن عبدالعزٰى و ابو اُمیة بن مغريه را به قتل آورد.

زنم ترا به  شد بخوارتر احوال. امروز می عونی که پیدال، ای پسر م، بر تو باد نفرین از منکریفرماید: دور شو می
گردد  ، وانمیبرد آن شمشري درزهای سر را ، چون برق اثر کننده در جامۀ کهنۀ فرو گذاشته. میشمشري خداوند آب

جای  رن فريوز شدن در بهشتی بلند در بزرگوارتآدارم به  میبعد از استخوانهای خرد ابروی بریده شده. امید 
 »رحشا«درآمدنی. 

 ای خصم که سرگشته چو پرگار شدی
 انکار نبی چو هست در خاطر تو

 

 

 وز طالع و بخت خود نگونسار شدی
 در مذهب ما محل انکار شدی

 

 

 حکایت غزای خندق

 بر حق  رسول و فتح
لفْضالْم یلمالْج هدُ لمالْح 

هینکلٰى تَمشُکْراً ع   هولسرل 
سال ا ةمعن لُوغَهاکَمب یعتَط 

 له اصبح فَضلُه متَظاهراً 
یِیدِهتَا نم زابحْا نقَدْ عای 
 ما فیه موعظَةٌ لکُل مفَکِّرٍ

 

 

زِلجالْم طاءی الْعولالْم بِغسالْم 
 لهالْج لَی الْغُواةع نْهرِ مبِالنَّص 

 ةَ مقْولجهداً ولَو اعملْت طاقَ
لاسا لَم ما لْتاس لَیع نْهم 
لسرالْم یانذِی الْب و نْدَ النَّبِیج 
لقعی نْ لَماو قْلنْ کانَ ذا عا 

 

: تمام کردن عطا. و اجزال : الشّیء المعطٰى. والعطاء: تمام کردن کار برکسی. واسباغ : به فضل کردن. وافضال
و ». نلَتْبعثُ له«، مثل زبان. و الم له برای قَسم»: به کسر« مقْول: بکار آوردن. و اعمال : دست دادن. ومکنيتَ

، و سمی الکالم بیاناً لکشفه عن ، و هو أعم من النُّطق: الکشف عن الشّیءالبیان: هم پشت شدن. و تَظاهر
 .عاینبه  . و جنْد مفعول١»بيانٌ لِّلنَّاسهذَا «، نحو المعنَی المقصودِ

به قدرت  . شکر، تمام کننده عطا، دهنده عطا، تمام کننده کار، فضل کننده، نیکوفرماید: ستایش مر خدا را می
که توانا نیستم بر رسیدن آن  دادن او مر فرستاده خود را بیاری کردن از او بر گمراهان نادان. بسیار نعمتی

، خواستم یا پشت از او بر من حق خدا که گشت احسان او هم، و اگر چه بکار آرم توانائی زبان را. به شبکوش
شکر پیغمرب و خداوند بیان فرستاده را. آنچه دروست پند لحقیقت دیدند گروهها از نريومند کردن او نخواستم. به 

 »شارح«اشد. ، اگر باشد خداوند خرد و اگر خردمند نبمر هر اندیشه کننده را
 مائیم که از جهل و ضاللت دوریم

 ای که دشمنان تیغ کشند در معرکه
 

 

 خورشید صفت در دو جهان مشهوریم
 شک نیست که ما مظفّر و منصوریم

 

 حکایت
، نعیم بن مسعود بن عامر غَطَفانی پیش حضرت در وقتی که بنی قُرِیظه و غَطَفان و قریش محاصره مدینه کردند

اجازت ده که ، قوم من از اسالم من واقف نیستند. مرا یا رسول اله«و مسلمان شد و گفت: رسالت رفت 

 .١٣٨آل عمران:  - ١
                                                 



  

خانه غَطَفان و قریش از مدینه دور است «قریظه رفت و گفت:  ، پیش بنیو چون اجازت یافت »ای بکنم. خدعه
مد بازگذارند و بروند ، شما را به مح، و ایشان داعیه دارند که جنگ کند و اگر فتح شودو خانۀ شما نزدیک

و بنوقریظه نصیحت قبول کردند.  »طریق آن است که شما جنگ نکنید تا چند کس از اکابر ایشان بگرو بستانید.
جمعی از اکابر  ،اند که ما از فعل خود پشیمانیم یهود پیغام به محمد کرده«پس پیش ابوسفیان رفت و گفت: 

ریم و تو ایشان را قتل کنی و از جرم ما بگذری و او قبول کرده. اگر آریم که به تو سپا قریش و غَطَفان بدست می
پس پیش غَطَفان رفت و همني سخن بگفت و روز شنبه ابوسفیان و » ، هیچ کس مدهید.یهود گرو از شما طلبند
 د مشغول شویم. وم حجهل را با جمعی به بنی قریظه فرستادند که بیائید تا به حرب م غَطَفان عکرمة بن ابی

ترسیم که شما ما را به محمد بازگذارید و  کنیم و می امروز شنبه است و ما در این روز هیچ کار نمی«ایشان گفتند: 
نعیم بن مسعود راست «قریش و غَطَفان گفتند: » خواهیم که جمعی از مردم خودبه گرو بما دهید. بروید. می

نعم بن مسعود راست گفت و «و بنو قُریظه گفتند:  »، بیائید.دهیم. اگر میل حرب دارید گفت. ما هیچ گرو نمی
و مخالفت در میان کفار پیدا شد و شب سرمائی عظیم و بادی سخت بیامد و کفار » ایشان مقید بما نیستند.

 منهزم شدند. و دو بیت آخر اشارت به این قصه است.
 

بن اخطب مردودحکایت قتل ح یی 

 که بزرگ قبایل یهود بود
 فْرِهدَّ لکُذا جد وج کانَ لَقَدْ

 ظفحةُ مبرفِ ضیبِالس فَقَلَّدَه 
 کُنی نم و رِینالْکاف آبم فَذاک 

 

 

تَلعی عجامنا فَی الْملَییدَ افَق 
 بلار الٰى قَعرِ الْجحیم یکَفَص

 نْزِللْدِ یی الْخف هیعاً الطم 
 

 تَلْتعلجتُ الرعاو  لُهلُهتعید : إذا جذبتُه جذباً عنفیاً. واالده در گردن افکندن. وتَقْلفاظ : قحبخشم آوردن.ا : 
، پس کشیده شد بما فرماید: هراینه به حقیقت بود حیی بن اخطب خداوند بخت و کوشش کرد برای کفر خود می

، پس گشت بتَکِ دن افکند او را به شمشري زخم خشم آرندهقالده در گرشد بعنْف. پس  ها که کشیده می در مجمع
، در بهشت فرمان خدا را ربردار م آن جای بازگشت کافران است. و هر که باشد فرماندوزخ که بند کرده شد. پس 

 »شارح«جاودانی فرو آید. 
 آن کس که بجهل و کفر خود محکم بود
 دیدیم که در قعر جهنم جا کرد

 

 

 هدایت کم بودبر لوح دلش نقش 
 وز فوت و فنای او جهان خرم بود

 

 حکایت
پیغمرب و مسلمانان فارغ گشته سالح  ،چون لشکر کفار از خندق مراجعت کردند و هر یک متوجه بالد خود شدند

و » قُریظه بری. خدای تعالٰى فرموده که لشکر به بنی«از خود باز کردند و وقت پیشني جربئیل آمد و گفت: 
ت فرمودند تا ندا کردند که مسلمانان نماز پسني در بنی قریظه بگزارند و علَم به دست مرتضٰى داد و حضرت رسال

، عهد ، سردار بنی قریظهبن اخطب با کعب بن اسد متوجه شد و بیست و پنج روز بنی قریظه را حصار داد و حیی
وفا به عهد نموده بود و همه از حصار فرو کرده بود که اگر قریش و غَطَفان مراجعت کنند من به حصار تو آیم و 

، چنانچه از قتل بنی ، التماس داریم که از قتل ایشان بگذریایشان دوستان مااند«آمدند و قبیلۀ اَوس گفتند: 
معاذ که مقدم شماست بیاید و در شأن  نعد بس، فرمود که ملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب» نضري که دوستان قبیلۀ خزرج بودند گذشتی.
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به این رضا دادند و سعد در غزای خندق تريی خورده بود و جراحت داشت و چون ند. همه ایشان حکم ک
فرمود که ملسو هيلع هللا ىلص ، اشارت کرد که مردان ایشان را قتل کنند و زنان و اوالد و اموال غنیمت باشد پیغمرب حاضر شد

ند. علی و زبري همه را و پیغمرب به بازار مدینه آمد و فرمود که گَوی بزرگ فرو بردحکم تو موافق حکم خداست. 
بن  یی، و بعضی گویند از هشتصد و کم از نهصد بودند و حگردن بزدند و ایشان ششصد مرد یا هفتصد بودند

 خواند: است که در وقت قتل می اخطب در میان ایشان کشته شد و از حضرت امري مروی
 ن أخطب نفسهما الم ابلعمرک 

 فجاهدَ حتّٰى بلّغ النّفس جهدَه
 

 

ذَلخی هال ولکنّه من یخذل 
یبغی العز و حاول کل مغلغل 

 

 

 باز نمودن اراجیف منافقان صاحب کینه

 در وقت خلیفه ساخنت مصطفٰى او را به مدینه
النِّفاق لها هدَ الال باعا 
 ولسالر ی قَدْ قَالکقُولُونَ لی 

ّما ذاک ا و نَّ النَّبِی 
یفَسقلٰى عاتی عفیس و تر 

هفا قَلْبی هآنا رفَلَم 
تُهانْبی فَامع ناب مما 
مونُهد نم نْتی اخا فَقال 

 

 

لالْباطراجِیفِ وْا لَأه و 
فِ الْخاذِلی الْخالف کّفَخ 
لما کانَ بِالْفاع و فاکج 

مالْحاک ماحلَی الرا لالْفاض 
لائالس خْا قالم قالو 
لدِ الدّاغسجافِ ذِی الْحربِا 
تَلای لَمؤسٰى وونَ مکَهار 

 

: جمع الجمع به معنی األخبار الکاذبة . و االراجِیف، و : جمعها»بالفتح« االرجاف، و: الزلزلةالرجفَة
و قال األصمعی: إذا تخلَّف  ١».فَاقْعدُواْ مع الْخالفني«اله تعاىل: ، قال قصورِ و: المتأخر لنقصان أالخالف

من «در اصل  مم : میان دوش و گردن. و هفا الطائر: أی خفق و طار. و عاتق. و خذَل ، قیل: الظّبی عن القطیع
اانت قُلت للنَّاس «تعالٰى  الفساد. و قوله»: بالتحریک« الدَّغَل: خرب دروغ افکندن. وارجافو ». ما

هال ونن دم نيلَها يماي وذُونه. و هارون: برادر پدری و مادری موسٰى به مذهب جمهور ٢»اتَّخالو  ؛أی غري
و جمهور جواب  ٣»قَال يا ابن ام«و بعضی گویند ایشان برادران مادری بودند به دلیل  ؛: پسر عمرانموسٰى

 : تقصري کردن.اىتالء گویند که تخصیص اُم برای انگیخنت شفقت و مهربانی است. و کی
مرا که به حقیقت دشمن داشت ! گفتند دور گرداناد خدا اهل نفاق را و اهل خربهای دروغ و باطل را فرماید: می

 جفا کرد ترا، و نبود او نیست آن مگر برای آنکه پیغمرب، پس گذاشت ترا در میان عاجز واپس مانده. و ترا رسول
به سوی بخشاینده حکم کننده احسان کننده.  -میان دوش و گردن من بود رو شمشري من ب –کننده جفا. پس رفتم 

پس خرب دادم  ؟، ای پسر برادر پدر من، طپید دل او و گفت گفتار برادر پرسنده: آیا از چه آمدیپس چون دید مرا

 .٨٣التوبه:  - ١
 .١١۶ائده: الم - ٢
 .٩۴طه:  - ٣

                                                 



  

٤۰۳ 

، چون هارون موسٰى ، نه ایشاناوند حسد فساد کننده. پس گفت: برادر من توئیاو را به خرب دروغ افکندن خد
 »شارح«و تقصري نکرد.  ؛را

 ای آنکه ز عقل و فهم بريونی تو
 فرمود نبی که من چو موسٰى باشم

 

 

 از هرچه گمان برند افزونی تو
 وز روی برادری چو هارونی تو

 

 حکایت
اند و مقدمۀ لشکر به بلْقاء  اند و متوجه مدینه که لشکر روم به شام آمدهتسع هجری خرب به پیغمرب رسید  در سنۀ

هزار مرد متوجه شام شد و چون به تبوک رسید که چهارده مرحله  یدر حمص است و پیغمرب با س هرقْلرسیده و 
علی را در مدینه در این غزا ، دو ماه توقف فرمود و ظاهر شد که آن خرب دروغ بود و بازگشت. و است تا مدینه

گذاشنت علی در مدینه به سبب کدورتی است که «خلیفۀ خود ساخت. و حافظ اسمعیل گوید: منافقان گفتند: 
و پیغمرب در موضع جرف فرو  –، از عقب پیغمرب برفت و چون علی این سخن بشنید» پیغمرب را با علی پیدا شده.

، ولکن کذبوا«پیغمرب فرمود: » نّما خلّفتَنی استثقاال.إونَ أنّک ، زعم المنافقیا نبی اله«و گفت:  –آمده بود 
، أن تکونَ منی به منزلة هارونَ ، یا علیفاخلفنی فی أهلی و أهلک. أال ترضٰىخلّفتُک لما ترکت ورائی. فارجع 
اند و در  کرده پس علی بازگشت. و بخاری و مسلم و ترمذی مثل این روایت» من موسٰى إّ أنّه ال نبی بعدی؟

هارونَ اخي اشْدُد بِه  واجعل لِّي وزِيرا من اهلي«فاتحۀ سابعه گذشت. و این حدیث ناظر است به آیت 
و موافق این است آنچه شیخ ابواللَّیث سمزقندی در بستان روایت کند که مرتضی  ١»ازْرِي واشْرِكْه في امرِي

، فقال: لکفأخربتُه بذملسو هيلع هللا ىلص  ه، سمیتُه حرباً. فدخل رسول ال ، فلما ولدَ ىل الحسنالحربکنت أحب «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص 
، فقال: بل هوالحسین. ثم فأخربتُه بذلکملسو هيلع هللا ىلص رسول اله ه حرباً. فدخل یتُ، سمولدَ ىل الحسنيبل هوالحسن. فلما 
 »ابنَی هارونَ شرب و شُبیر. مقال: سمیتُهما به اس

 

 اظهار اندوه و مالل از اهل جدل

 در وقت نزدیک شدن حرب جمل
 کَّلوم زِینالْحی وللَی قَدْ طال 
 والنّاس تَعروهم امور جمةٌ
 وارِعس نهو بِهِم لتَح تَنف 

ا ةبِساح لَتذا نَزا تَنف ةم 
 

 

لجوم و عاجِل موذارِ یحل 
مر نْظَلم الْحذاقَتُها کَطَعم 

 لوْا سها بِکَارواخقٰى اسی 
لهتَبم منَهیب دْلبِع یفَتخ 

 

: ثمرةُ نباتٍ ینبسطّ علی الحنْظَل: بسیار. وجم: زمان دادن. و تاجِیل: کسی را بر چیزی گماشنت. و تَوکیل
: التَّبهل: میان سرای. وساحة: آشوب. و فتْنَة یخ الهندی وله زهر أصفر. واألرض له األرض له ورق کورق البط

 اإلخالص فی الدُّعاء. و مصراع سادس کنایت از سرعت.
فرماید: به حقیقت دراز است شب من و اندوهناک گناشته شده است برای حذر کردن از روز حاضر و روز  می

را کارهای بسیار که تلخ است چشیدن آن چون طعم حنظل. آشوبها که فرو  آید ایشان مهلت داده. و مردم فرو می

 .٣٢ – ٢٩طه:  - ۱
                                                 



  

که ها به کاسۀ فتنه اول. آشوبها  شود آخرهای آن فتنه ، آب داده میاند آید به ایشان و آن آشوبها شتاب کننده می
 »شارح«، ترسیده شود به عادىل مخلص که در میان ایشان است. چون فرو آید به میان خانۀ گروهی

 افسوس که روزگار ما گشت تباه
 از هر طرفی فتنه برآورد علم

 

 

 وز محنت و غصه روز ما گشت سیاه
 چون مور و ملخ کشید بر خلق سپاه

 

 

 شکایت از طلحه و زبري

 رضی اله عنهما و جزاهما بالخري
 رِ ویبالز نی ممونَّ یا   نم 

 هال ملع کُنی لَمی وظَلَمان 
 

 

 فیما یسوءنی لَطَوِیلطَلْحةَ 
بِیلس لْقخی لل لَی الظُّلْما 

 

 ملعالهمقَس :.لخلق إلَی الظَّلم ىل سبیل لم یکن :والتَّقدیر ، 
فرماید: به درستی که روزِ من از زبري از طَلْحه در آنچه غمناک ساخت مرا هراینه دراز است. ستم کردند ایشان  می

 »شارح«بستم کردن مر خلق را راهی.  –داند خدا  –را و نیست مرا م
 جمعی که بکام ما نمودند چو شهد
 هرچند که از جانب ما بگرشتند

 

 

 کردند به دوستی بسی بیعت و عهد
 ما را همه در صلح و صفا باشد جهد

 

 

 سفیان پیام به معاویة بن ابی

 در اوقات بغی و طغیان
 ما اقُول  اال من ذا یبلِّغُ

 اال ابلغْ معاوِیةَ بن صخرٍ
رِجال نم کارِمْا تناطَح و 
 هم نَصروا النَّبِی و هم اجابوا
نْهع حابصْاً جالَدَ انَبِی 

 

 

 ولسالر غُهلبی لنَّ الْقَوفَا 
وِیلالْح نَفَع لَو لْتلَقَدْ حاو 

 الْهام مهولصا ملَه الَّذِین 
 ولسالر ذِلذْ خا هال ولسر 

و فُلُول لَه سبِ لَیرالْح ناب 
 

القَوم:  هامةُ : با یکدگر سرو زدن. و مناطَحة: و الحوِیل، واالسم: الشّیء حاولْت: رسانیدن. و ابالغو  تَبلیغ
: الفُلُول، وکسر فی حدِّ السیفِ»: بالفتح« الفَل : با کسی شمشري زدن. وةمجالَدَ: الحسب. و االصلرئیسهم. و

 جمعه.
رساند آن را فرستاده. برسان به  گویم؟ چه به درستی که گفتار می فرماید: کیست آن کس که برساند آنچه می می

رتان از مردانی که ایشان سرو زدی با بزرگ، اگر سود داشت جسنت. و معاویه پسر صخر: هراینه به حقیقت جستی
، چون ی کردند پیغمرب را و ایشان جواب گفتند فرستاده خدا راریابها. ایشان س، آنان که مریشان راست حسردارند

 ها. ، و دندان نیش حرب نبود مرو را رخنهپیغمربی که شمشري زدن یاران از اوفرو گذاشتند شد رسول. 
 تا چند کسی راه ضاللت گريد

 ن حال بماند آخرهرکس که بری
 

 

 وز جور و ستم رنگ جهالت گريد
 از کرده خود تاب خجالت گريد
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 حکایت
هشتصد مرد اهل بیعت  ؛، نود هزار مرد همراه داشتشد ابن اعثم گوی: چون مرتضٰى متوجه حرب معاویه می

مروی است که با ، بیعت کرده بودند و از سعید بن جبیر ملسو هيلع هللا ىلص رسالت رضوان بودند که در زیر شجره با حضرت
علی هشتصد مرد از انصار و نهصد مرد از اهل بیعت رضوان بود و از حکم بن عیینه مروی است که هشتاد 
بدری بودند و دویست و پنجاه از اهل بیعت رضوان و از سلیمان بن مهران اعمش مروی است که هشتاد بدری 

انهزم المسلمون یوم «اند. و قال اإلمام محیی السنة  مذکور این طایفه» اکارم«مراد از بود و هشتصد صحابه. و 
دانبال ، فلم یبق معح منهم سبعة من المهاجرینملسو هيلع هللا ىلص ی ثالثة عشر رجاال ّو طلحة إ ابوبکر و عمر و عثمان و علی ،

 ؛اد اله، إىل عب، وجعل رسول اله یدعو النّاس: إىل عباد الهو عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبی وقاص
 »فاجتمع إلیه ثالثون رجال فحموه.

 
و لَه هاً دفَدِنْتکُر وکبانَ ا 

 مضٰى فَنَکَصتُما لَما تَوارٰى
 اذا ما الْحرب اهدَب عارِضاها
 فَیوشک انْ یجول الْخیل یوماً 

 

 

بِیلنْدَکُما سع الْغَی بِیلس 
 ما طَوِیلعلَی اْعقابِ غَیکُ

یلخنْها مم عارِض قربا و 
 یلقَت دِلنْجم نْتا و کلَیع 

 

: پیدا شدن اخالَة: بابرق شدن ابر. و ابراق : دامن فرو گذاشنت. واهداب: پاشنه. و عقب. و شدن: پنهان تَوارِی
 نشان باران در ابر.

 ؛راهی نزد شما راه است. گذشت پیغمرب راه بی ؛د پدر تو به کراهتفرماید: پس فرمان بردی مرو او و فرمان بر می
راهی شما دراز است. چون حرب دامن فرو گذارد دو ابر او و  بی ؛، چون پنهان شدپس برگشتید بر عقبها

، پس زود باشد که جوالن کنند اسبان روزی بر تو و تو خشد ابری از حرب که نشان باران در او پیدا باشدربد
 »شارح«افتاده کُشته. باشی 

 تا چند بمال و جاه مشغول شوی
 ترسم که غبار فتنه چون برخیزد

 

 

 خري تو درانست که معزول شوی
 ناگاه بسعی خویش مقتول شوی

 

 حکایت
با ده هزار مرد توجه به مکه فرمود و عباس بن عبدالمطلب از مکه متوجه آن  ،ملسو هيلع هللا ىلصدر سنۀ ثمان هجری پیغمرب 

، دانست که اگر پیغمرب مکه را به قهر لظّهران به ایشان رسید و چون شکوه لشکر بدیدحضرت شد و در مرا
سوار شد و از میان ملسو هيلع هللا ىلص ، شب بر اسرت سفید حضرت رسالت ؛، همۀ قریش هالک خواهد یافتخواهد گرفت

گاه آواز خواست که کسی پیدا کند و به مکه فرستد تا اهل مکه بیایند و امام طلبند. نا لشکر بريون آمد و می
گفت. او را پیش طلبید و تهدید و تخویف کرد و ابوسفیان را ردیف  ابوسفیان شنید که با بدَیل بن ورقاء سخن می

خواست که او را قتل کند و در این  ، عمر میخود ساخته متوجه حضرت رسالت شد و چون بآن حضرت رسیدند
، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص، و پیغمرب ام او را به جوار خود گرفته باب مبالغۀ عظیم داشت و عباس درخواست کرد و گفت من

، یا أبا ویحک«، فرمود: و چون صباح برفتند »، فأتنی به.فإذا أصبحت ؛، یا عباساذهب به إلٰى رحلک«
، ما أحلمک و أکرمک و بأبی أنت و أمی«ابوسفیان گفت: » یأن لک أن تعلم أن ال إله إال اله؟! ألم سفیان

! سفیان ا، یا أبویحک«و پیغمرب فرمود: » ، لقد أغنٰى عنْی شیئاً.لقد ظننت أن لوکان مع اله غريه ! والهأوصلک
! أما ، ما أحلمک و أکرمک و أوصلکبأبی أنت و أمی«ابوسفیان گفت:  »یأن لک أن تعلم أنّی رسول اله؟ألم 

٤۰٥ 



  

ال اله و أنّ إواشهد أن ال إله ! أسلم کویح«پس عباس گفت: » ، فإنّ فی النفس منها شیئاً حتَّی اآلن.هذه
پس ابوسفیان مسلمان شد. و قال مصعب بن عبداله قبل أن نضرب » محمداً رسول اله قبل أن نضرب عنقَک.

، لقیت پس ابوسفیان مسلمان شد. و قال مصعب بن عبداله: کان معاویةُ یقول: أسلمت عام القضیة» عنقَک.
 القض» ، فقبل إسالمی.ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبی دَّ النَّو عامالذی ص هوالعالم ةیمن الهجرة، عن البیتِملسو هيلع هللا ىلص، بی أعنی سنة ست ، ،

، و هی اسم قریة صغرية بینَها و بني مکةَ مرحلةٌ و به تخفیف الیاء و قیل به تشدیدها«و کان ذلک فی الحدیبیة 
 ةٌ و هو ابن ثمان عشرةَ سنة.و قیل أسلم معاوی »منها إلَی المدینة تسع مراحل

 

 جواب معاویه به جدال

 و تحریک سلسلۀ قتال
 ال تَحسبنِّی یا علی غافال
 والْمشْمخر والْقَنَا الذَّوابِال

 

 

 نَّ الْکُوفَةَ الْقَنابِالدَورِ
 ذا و عاماً قابِالهفی عامنا 

 

: آینده. و در بعضی نسخ قابِل: بلند شدن. و اشْمخرار  إلَی األربعني. ونيلثالث: الطّائفةُ من الخیل ما بني االقَنْبلَة
 »المشْرفی.« المشْمخر  بجای

 

 جواب جواب به آئني صواب
بصاالحنَّی الْباطتَم قمذا ح ت 

 اصبحت انْت یا ابن هنْدٍ جاهال
 تسعني الْفاً رامحاً و نابِال

 لْحق یزِیح الْباطالاحق وبِالْ
 

 

 َورِدنَّ شامک الصواهال
 َرمین منْکُم الْکَواهال
 یزدحمونَ الْحزنَ والسواهال
 هذا لَک الْعام و ذَرنی قابِال

 

: من الفرات إىل العریش امالشّ ماضی غایب یا مضارع مخاطب و تاء محذوف. و تَمنّٰى: قلّة العقل. و الحمق
، و فی : میان دو شانهکاهل : اسب که شیهه زند. وصاهلطوال و من الجبل ظبی إلٰى بحرِالروم عرضاً. و 

: نابِل دار. و : نیزهرامحو  »، و هوالذی یعتمدونَه شُبه بالکاهل واحدِ الکواهل.هو کافل أهله و کاهلُهم«األساس: 
 : دور کردن.ازاحة: انبوهی کردن. و دِحامازْ تريانداز. و

وردم به شام تو اسبهای شیهه کننده را. آفرماید: گشتی تو خداوند کم خردی که آرزو کند باطل را. هراینه در می
دار و تريانداز که انبوهی کنند  ا مردان معتمد را. نود هزار نیزهشم، نادان. هراینه بیندازم از ، ای پسر هندگشتی تو

 کند باطل را. این مر تراست امسال و بگذار مرا سال آینده.  نهای نرم به حق و حق دور مییزمني درشت و زم در
 »شارح«

 ای ای آنکه ز روی شرع باغی شده
 دانی چون راه خدا و مصطفٰى می

 

 

 ای در مذهب اهل عقل طاغی شده
 ای از بهر چه سرگشته و یاغی شده
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 صفت لشکر ظفر پیکر
 و اشْبال خیسیل غکَآسادِ 

 بِحیدِ الضرابِ وحز الرقابِ 
وبیزِی الْهتُخ و یدُ الْکَذُوبتَک   

 

قالص ضیبِب یسمغَداةَ الَخ 
 زالامام الْعقابِ غَداةَ النِّ

الْقَذال دِماء وبوِی الْکُعتُر و 
 

: بریدن. و حز: جمع صیقَل به معنی مصقول و صقال بیشه. و »:به کسر« خیسبچۀ شري. و »: به کسر: «شبل
بددل و هراسان. »: به فتح« هیوب: المکر. و الکَیدالعلَم الضخم. و»: بالضم« العقابپیش. و»: به فتح« امام

 پس سر.»: به فتح: «قَذال: بند نیزه. و کَعب و
مداد لشکر به شمشريهای جال کرده بگشنت در شمشري زدن و فرماید: چون شريان بیشه و شري بچگان بیشه با می

را و  گو و رسوا کنند بددل ، مکر کنند با دروغببریدن گردنها در پیش علَم بزرگ بامداد حرب کردن مبارز پیاده
  »شارح«سرياب کنند بندهای نیزه را از خونهای پِس سرِ دشمنان گریزنده. 

 مردان سپاه ما دلريند همه
 ه کمر بکني ایشان بستندجمعی ک

 

 

 در معرکه بر مثال شريند همه
 گویا ز حیات خویش سريند همه

 

 

 اظهار خشنودی خویش به حسب دین

 از عبدالعزیز بن حارث در صفّني
فح طاقرٍ ال یمبِا تیظَةًیشَر 

زاکج  فَتراً فَقَدْ ویخ النّاس ٰلها 
 

 

 لیل حیاء و اخؤانُ الْحفاظ قَ
ناکما ه لبِفَض داکی  زِیلج 

 

 ، إذا کانت له انّفةٌ.حفاظٌ: توانسنت. و یقال: إنه لَذُو اطاقَة: فروخنت. و شرٰى
، پاداش ت کمند، و برادران حمیت به حیافرماید: فروختنی نفس خود را بکاری که مقدور نیست از روی حمی می

 »شارح«قیقت وفا کرد دو دست تو به احسانی اینجا بزرگ. ، که به حدهاد ترا معبود مردم خري
 این کار که از دست تو آمد امروز
 برخور ز نهال عمر تا صبح قیام

 

 

 یا رب بمراد خویش گردی فريوز
 وز نام نکو گنج سعادت اندوز

 

 حکایت
در میان گرفتند و وردند و هزار مرد از لشکر مرتضٰى آابن اعثم گوید: روزی در صفني لشکر معاویه حمله 

أال هل من رجل یشری نفسه له و یبیع دنیاه «لند فرمود: بواز آدیدند. پس علی به  اصحاب مرتضٰى ایشان را نمی
، بی و أمیأ، فداک مرنی بأمرک«و عبدالعزیز بن حارث جعفی پیش آمد و غرق آهن بود و گفت: » به آخرته؟

ال تأمرنی بشیء هفوالّرکنَک ، أبا الحارثاحمل«پس مرتضٰى این دو بیت فرمود و گفت: » فعلتُه. ، إ هشدّ ال ،
، فها نحن المؤمنني: کبروا و هلِّلوا ، حتّٰى تأتی أصحابک فتقرأهم منّی السالم و قُل لهم یقول لکم أمريعلّی الشّام

ای بیافت و پیغام برسانید و ایشان به تکبري  کرد تا فرجه یو عبدالعزیز مقاتله و محاربه م» شاءاله. ، إنقد وافَیناکم
 و تهلیل مشغول شدند و علی و اصحاب تکبري و تهلیل گفتند و حمله کردند و لشکر شام بشکستند.
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 تمنّی موت خویش از کمال اندوه و مالل

 در وقت شهادت عمار بن یاسر سعادت مآل
 رِکیاال ایها الْموت الَّذِی لَیس تا

مهبحا اً بِالَّذِینرضم راکا 
 

 

 یللخ کُل تفْنَیی فَقَدْ انرِحا 
یلبِدَل مهوو نَحتَنْح نَّککَا 

 

 : راحت دادناراحة
بینم ترا  چه به حقیقت فانی کردی هر دوستی را. می ؛، راحت ده مرافرماید: ای مرگ که نیست ترک کننده من می

 »شارح«کنی به سوی ایشان به راهنمائی.  ، گویا تو آهنگ میدارم ایشان را رساننده به آنانکه دوست میگزند 
 تا چند توان مرگ عزیزان دیدن
 ای مرگ بیا که آرزومند توام

 

 

 پس روی حسودان گرانجان دیدن
 تا بازرهم ز شکل ایشان دیدن

 

 حکایت
، هل من رابح إلَی اله یطلب أیها الناس«میدان آمد و گفت:  ابن اعثم گوید: روزی عمار بن یاسر در صفني به

 »، محمداً و حزبه.، الیوم ألقی األحبه،تحت ظالل األسنّةالجنّة
 کرد: خواند و حرب می پس این رجز می

 نحن ضربناکُم علٰى تنزیله
 ضرباً یزیل الهام عن مقیله

 

 

 فالیوم نضربکُم علٰى تأویِله
 هو یذهبعن خلیل الخلیل 

 

 إلٰى سبیله یرجِع الحقأو 
، ، غالم اوو راشد» اسقونی شربةً من ماء.«ای بر سینۀ او زد و او بازگشت و گفت:  و ابن جون سکونی نیزه

! أخربنی یا هذا«، تکبري گفت و فرمود: چون شري دید» این به عوض آب بیاشام.«ای شري آورد و گفت:  کاسه
، از جراحت او بريون رفت و چون شري بیاشامید »، بأنّ آخر زادی من الدنیا ضیاح من لنب.ملسو هيلع هللا ىلصاله ، رسول حبیبی

فکان «و معاویه گفت: » قد قُتل عمار.«عمرو بن عاص با معاویه گفت: و بیفتاد و جان بحق تسلیم کرد. و 
 إنّما قتله من جاء «معاویه گفت: » الفئةُ الباغیة.، قال لعمار: تقُلُک ملسو هيلع هللا ىلص، أال تعلم أنّ النّبی«عمرو گفت: » ا؟ذما

، ، إنّما قتله النّبیفکذلک حمزةُ بن عبدالمطلب یوم احد«عبداله بن عمرو بن عاص گفت: » به إلٰى الحرب.
و حضرت مرتضٰى تشریف  »نَح ابنَک الّذی ال یدری ما یقول.«معاویه با عمرو گفت: » ی.ش، ولم یقتلْه وحملسو هيلع هللا ىلص

، فما علیه مصیبةٌ من قتل عمار إنّا له و إنّا إلیه راجعون. إنّ امرءاً لم یدخل «اد و باالی سر او بایستاد و فرمود: د
.و گزارد. و این دو بیت دران روز فرمود.رو باتفاق اصحاب نماز ب »هو فی اإلسالم من شیء 

 

 حکایت قتل لشکر شام

 به تیغ آبدار خون آشام
تَر نیهاکَالهاو  شْقی دِمکْنا ف 

 و غانیة صاد الرماح حلیلَها
 تُبکِّی علٰى بعل لَها راح غازِیاً

 

 لثاک طاءشَم تُورٍ ووطَ مشْما نم 
تحضاو ْدَی احا مودَ الْییعب لرام 

لٰى یا سلَیولسابِ بِقافالْح مو 
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 و نَحن اناس ال تَصیدُ رِماحنا
 

 لقاتالْم رغَی منَّا الْقَوذا ما طَعا 
 

الذی قُتل له  :روالموتُ: مؤنث او. وشَمطاء، و : مرد دو مویاشْمط قصبةُ بالدِ الشّام. و»: به فتح المیم« دِمشْق
: گریسنت. و تَبکیةزن. و  : بیوهارملَةشوهر. و : حلیلرایش. و آنیاز از  : زن بیغانیةقتیل فلم یدرک بثأرِه. و 

 : با کسی حرب کردن.قتال و مقاتَلَة: از سفر بازگشنت. و قُفُول و قَفَل : بجنگ رفنت. وغَزو: شوی. و بعل
 تواند خواست فرماید: بسیار گذاشتیم در دمشق و اهل آن را از مرد دو موی که متعلق او کشته شده و خون نمی می

ها شوهر او را و گشت پسرتک از امروز یکی از  نیاز از آرایش که شکار کرد نیزه و زن دوموی فرزند مرده. و زن بی
ما ، و نیست تا روز شمار بازگرنده. و گرید بر شوهری که مرو راست که شبانگاه کرد به جنگ رونده بیوگان. می

 »شارح«، غري کارزار کننده را. قوم را ، چون نیزه زنیمهای ما مردمی چندیم که شکار نکند نیزه
 مائیم که خصم را بصد پاره کنیم
 چون قالب او بخاک یکسان سازیم

 

 

 وز شهر بدن روانش آواراه کنیم
 فرزند و زنش یتیم و بیچاره کنیم

 

 

٤۰۹ 



  

 

 حرف المیم
 
 

 دعای مجرب در قضای حاجات

 مشتمل بر تضرع و مناجات
الدُّعاء عیا سام 

 میا دائ و قاءالْب 
 

 

و ماءالس عیا راف 
طاءالع عیا واس و 

 

 دِیمالْع ذِی الْفاقَةل 
و اطالق  ؛، اهل سنّت بر اولند و معتزله بر ثانیالقبول. خالف است که دعای کافر مستجاب است یا نه :السمع

 دعا به اول الصق است.
، مر خداوند درویشی ، و ای فراخ عطا، و ای همیشه بقامان، و ای برافرازنده آسفرماید: ای شنونده دعا می

 »شارح«نایابنده را. 
 یا رب چو توئی قاضی حاجات همه
 روزی که شوند خلق عالم حريان

 

 

 ای مناجات همه وز فضل شنیده
 از روزی کرم بکن مراعات همه

 

 
م الْغُییا عالبِ وو 

 ویا ساتر الْعیوبِ 
 

 

 وبِ غافر الذُّنُ  اوی
 کاشف الْکُروبِ  اوی

 

 یمالْکَظ قهرالْم نع 
: احتباس النَّفَس و یعبر به عن الکُظُومو ؛: خشم فرو خوردنکَظْم : کسی را بر دشواری داشنت. وارهاق

 ، إذا وصف بالمبالغة فی السکوت.، کقولهم: فالنٌ ال یتَنَفَّسالسکوتِ
، و ای وابرنده اندوهها از داشته شده بر ، و ای پوشاننده عیبها، و ای آمرزنده گناههاغیبهافرماید: ای داننده  می

 »شارح«دشواری خشم فروخورنده. 
 یا رب تو مرا بجای خود تمکني ده
 واندم که رسد بمستحقّان فیضت

 

 

 واندوه مرا بخرمی تسکني ده
 زان فیض نصیبی بمن مسکني ده

 

 
 تِ ویا فائق الصفا

 ویا جامع الشَّتاتِ 
 

 

 ویا مخرِج النَّباتِ
 تِ اویا منْشی الرف

 

 یممالر ظُمعْا نم 
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ما »: بالضم«الرفات : گیاه. ونَبات : الحالةُ علیها الشّیء من حلْیته و نَعته. والصفَة: بسر آمدن در فضل. و فَوق
 نق من التَّبر و تفرظُم و غريه. وتکسعظْمجمع »: به ضم ظاء« ایم . وعماستخوان ریزیده. و وصف جمع ر :

 چه همه خاک شده باشند. ؛به واحد برای اشعار به توحید اعظم
، و ، و ای جمع کننده پراکندگی، و ای بريون آورنده گیاه از زمنيفرماید: ای آن کس که بسر آمده صفات او می

 »شارح«، از استخوانهای ریزنده ای آفریننده پراکنده
 ای از تو عیان گشته مسلمانی ما
 گر کسب کنیم از تو جمعیت خویش

 

 

 بر خاک درت نهاده پیشانی ما
 ظاهر نشود دگر پریشانی ما

 

 
 ویا منْزِل الْغیاثِ 
 علَی الْحزن والدِّماثِ 

 

 

 نثاثِ الدُّ مالْح لَّج 
 الَی الْجوع الْغراثِ 

 

مزُومالر مزالْه ن 
کشد.  ، چه او آب از دریا میبه معنی ابر دالج: جمع دلَّجو  ؛: آب بکشیدندلُوجو  دلْج: جمع غَیث. و غیاث

. هزِیم : الجوع. و یقال للسحابِالغَرث: جمعه. و ماثالدِّ ، و: مکانٌ لین ذو رمل الدَّمثالمسرع. و  :الحثیثو
بالمطر. و ألنّه یتشقّق زَمر جمعتُه.ت :الشّیء 

، از گرسنه ، بگرسنگان سخت، بر زمني درشت و زمینهای نرم، از ابرهای شتابانفرماید: ای فرو فرستنده بارنها می
 »شارح«ابرهای جمع شده. 

 ای ابر کرم گشته ز لطف حاصل
 من قطره و هستی تو دریای محیط

 

 

 باران سخا ز فیض فضلت نازل
 شود قطره بدریا یا واصل باشد که

 

 
وجرالْب قیا خالو 

عم لُوجذِی الْو لاللَّی 
 

 

جبِال فُرو ماءس 
 لُوجذِی الْب ءولَی الضع 

 

 جوم سنَا النُّی یغَشِّ
و : گشادگی میان انگشتان و غري آن. ةفُرج، و تحقیق بروج آسمان در فاتحۀ رابعه گذشت. و : کوشکبرج

 روشنی.»: به قصر« سنا: پوشانیدن و تَغْشیة: دمیدن سپیده. وجبلُو: درآمدن. و ولُوج
، ، بر روشنی خداوند دمیدن، با شبِ خداوند در آمدن در روزفرماید: ای آفریننده برجهای آسمانی بی شکافها می
 »شارح«ها.  پوشاند روشنی ستاره می

 ای از تو بنای آسمان گشته بلند
 شده از مهر تو فانوس فلک روشن

 

 

 در گردن سرکشان ز حکم تو کمند
 در آتش تو ستاره مانند سپند

 

 
باحالص قیا فالو 
یاحالر لسریا مو 

 

 

 النَّجاح یا فاتحو 
واحالر عراً مکوب 

 

 ومنَ بِالّغُینْشَافَی 
 تربیتُه.: إحداث الشّیء و النَّشْء: بامداد کردن. وبکُور
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، در وقت بامداد کردن با شامگاه ، و ای فرستنده بادها، و ای گشاینده درهای فريوزیفرماید: ای شکافنده بام می
 »شارح«کند آن بادها ابرها را.  ، پس پیدا میکردن

 ای صبح ازل از تو منور گشته
 خواهیم نجات از تو دران روز که ما

 

 

 وز فضل تو نُه چرخ مدور گشته
 یم گناه خود مصور گشتهبین

 

 
خواسالر یسریا مو 
وانخا السهضری اف 

 

 

 خا الشَّوامهتادوا 
 واذخا الْبهطْوادا 

 

 الْقَدِیم هنْعص نم 
. و : بلند شدنشُموخ میخ. و»: به کسر«وتد  : استوار و بیخ آور شدن. ورسخو  رسوخ: برجای بداشنت. و ارساء
 من الجِبال: الشَّوامخ. البواذِخ: استوار شدن. وسنُوخ

، کوههای بلند آن است از فرماید: ای برجا دارنده کوههای استوار که میخهای آن بلند است در زمني استوار او می
 »شارح«کار دیرینۀ او. 

 ای حلم تو استوار و ثابت چون کوه
 بینم هرچند که من خلق جهان می

 

 

 و در انفس و آفاق شکوهوز قهر ت
 بهره نشد هیچ گروه از فیض تو بی

 

 
 ویا هادِی الرشادِ 
 ویا رازِق الْعبادِ 

 

 

 ویا ملْهِم السدادِ 
 ویا محیِی الْبِالدِ 

 

وممالْه یا فارِجو 
 بردن اندوه.: باز فَرج: راستی. و سداد: چیزی فرا دل دادن. و الْهام : راه راست یافنت. ورشاد

کننده  ، و ای زنده، و ای روزی دهنده بندگان، و ای الهام کننده راستیفرماید: ای راهنماینده راه راست یافنت می
 »شارح«، و ای بازبرنده اندوهها. شهرها

 ای فضل تو خلق را هدایت کرده
 انعام تو عام است ازان رو کرمت

 

 

 ما را بکمال خود رعایت کرده
 گرب صد عنایت کردهبا مؤمن و 

 

 
 ویا من بِه اعوذُ 

 فُوذُ و من حکْمه النُّ
 

 

 ویا من بِه الُوذُ 
 فَما عنْه لی شُذُوذُ 

 

 کْت من حکیم رتَبا
 : تنها ماندن.شُذُوذ: روان گشنت فرمان. و نُفُوذ : پناه گرفنت. ولَوذو  عوذ
، و آن کس که حکم او روان جویم ، و ای آن کس که به او پناه میگريم می فرماید: ای آن کس که به او پناه می

 »شارح«، بزرگواری تو حکم کننده. ، پس نیست مرا از او تنها ماندنیاست
 ای خاک درت پناه ارباب نیاز
 چون آتش غريت بلدم افکندی

 

 

 لطف و کرم تو بسته ابواب نیاز
 از شعلۀ او بسوخت اسباب نیاز

 

 
 لق اْسريِ ویا مطْ

 

 ویا جابِر الْکَسريِ 
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 ویا مغْنی الْفَقريِ
 

 ویا غاذِی الصغريِ 
 

 یمقی السیا شافو 
، و ، و ای پرورنده خردنیاز کننده درویش ، و ای بی، و ای اصالح کننده شکستهفرماید: ای رها کننده دستگري می

 »شارح«ای شفادهنده خسته. 
 وح دردمندان از توای راحت ر

 بلبل سخن از حمد تو گوید شب و روز
 

 

 آسایش جان مستمندان از تو
 باشد گل نوخاسته خندان از تو

 

 
 ویا من بِه اعتزازِی
 من الذُّل والْمخازِی

 

 

 ویا من بِه احترازِی
 واْفاتِ والْمرازِی

 

 وممالْه نی مذْنعا 
: المرزِىة: رسوا شدن. و مخزاةو  خزی : خویش را از چیزی نگاه داشنت. واحتراز شدن. و : عزیزاعتزاز

 : پناه دادن.اعاذَة المصیبة. و
، از خواری و ، و ای آن کس که به اوست پرهیز کردن منفرماید: ای آن کس که به اوست عزیز شدن من می

 »شارح«ز اندوهها. ، پناه ده مرا ارسوائیها و آفتها و مصیبتها
 ای عزت ما گشته ز فضلت ظاهر
 هر کس که بجان بنده فرمان تو شد

 

 

 وی از تو تمام خلق عالم شاکر
 در مصر جهان عزیز گردد آخر

 

 
نْساو جِنَّة نم و 
قْسم نْهلْقَلْبِ عل 

 

 

 نْسعادِ مذِکْرِ الْمل 
 نَفْس غَی رش نم و 

 

هطانشَی وجِیما الر 
: نفرین رجم : دیو. وشّیطان: سخت دل کردن. و اقْساء . و: فراموش گردانیدنانْساءمردم. و »: به کسر« انْس

 ».الهموم«معطوف بر  من جِنَّة کردن. و 
راست ازو مر دل  ؛فرماید: پناه ده مرا از پری و مردم که مر یاد کردن جای بازگشنت را فراموش گرداننده است می

 »شارح«، و دیو نفس نفرین کرده شده. ، و از بدی گمراهی نفسای سخت کننده
 ای لطف تو کرده روز و شب چاره من
 آن دم که زند آتش شهوت شعله

 

 

 حدست درباره من احسان تو بی
 فریاد ز شر نفس اماره من

 

 
 عاشالْم نْزِلیا مو 
 شاشی الْعف فُراخْاو 

 

 

 النّاس والْمواشی علَی
 یاشالرو مالطُّع نم 

 

 یملع نم تتَقَدَّس 
به « عشّ : بچۀ هر مرغ که باشد. وفَرخ : چهارپای.ماشیة : ما یهاشُ به من المطاعم و المالبس. والمعاش

مطُ آشیانه. و »: ضمیاشخورش. و»: به ضم« عبالکسر« الر :«کالر الفاخر پاک شدن.تَقَدُّسیش. و اللّباس : 
، ، از طعام و لباسها های مرغ در آشیانه ، و بچه، بر مردم و چهارپایانفرماید: ای فرو فرستنده اسباب معیشت می

 »شارح«پاکی تو دانا. 
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 ای فضل تو داده هر نفس روزی ما
 از خوان تو چون روزی ما شد تعیني

 

 

 ظاهر ز تو گشته فتح و فريوزی ما
 است سعی و دلسوزی ما فایده بی

 

 
 ویا مالک النَّواصی
 ناصم نم نْهفَما ع 

 

 

 للْمطیعاتِ والْعواصی
الصال خدٍ وبعل 

 

 یمقال مو ماضل 
، پس نیست از او هیچ جای فرماید: ای خداوند مویهای پیشانی مر نفسهای فرمان بردار و نافرمان بردار را می

 »شارح«ا و نه رسنت مر گذرنده را و نه اقامت کننده را. گریز مر بنده ر
 ای خلق جهان را بتو هر دم شوقی
 هرچند کسی فاسق و عاصی باشد

 

 

 در گردن هر کسی ز عشقت طوقی
 او نیز ز جانب تو دارد ذوقی

 

 
 تَعاضسم رییا خو 
 بِما هو علَیه قاض

 

 

 راض نيقالْی ضحمل 
هکامحا نی مواضالْم 

 

 یمکح نم تتَعالَی 
 : بلند شدن.تَعالی ه: أی نفذ. وأمر مضٰى: العلم و زوال الشَّک. و الیقنياستعاضة: عوض خواسنت. و

، فرماید: ای بهرت عوض خواسته یقني خشنود است به آنچه او بران حکم کننده است از حکمهای روان او می
 »حشار«بلندی تو دانا. 

 ای خاک درت قبلۀ ارباب یقني
 خورشید رخت کرده ز هر گوشۀ طلوع

 

 

 پیدا شده از تو هر نفس فتح مبني
 وز نور گشته پر صفا روی زمني

 

 
 ویا من بِنا یحیطُ
 و من ملْکُه الْبسیطُ

 

 

 اْذٰى یمیطُ اوعنَّ
 و من عدْلُه الْقَسیطُ 

 

 ثیمر واّالْبعلَی 
 : العدل.القسط : دور کردن.اماطَة: گرد درآمدن. و احاطَة

، و آن ، و آن کس که ملک او گسرتده استکند ، و از ما رنج را دور میفرماید: ای آن کس که بما محیط است می
 »شارح«مند.  نیکوکار و بزه ر، بکس که عدل او داددهنده است

 ای سایۀ اقالب تو بر فرق جهان
 ز که شد نور جمالت ظاهرآن رو

 

 

 نور تو گرفته غرب تا شرق جهان
 از روی تو یافت روشنی برق جهان

 

 
 وظاللُّح ییا رائو 
 ظَوظالْح میا قاسو 

 

 

 فُوظ سامع اللُّویا 
 فَیِظالْح هصائحبِا 

 

 ومالْقُس نم دْلبِع 
 صیب.إفرازُ النَّ »: بالفتح« القَسم: شمردن. واحصاء
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، بعدىل ، بشمردن خود نگاه دارندهها ، و ای بخش کننده بهره، و ای شنونده لفظهافرماید: ای بیننده نگرستنها می
 »شارح«از جدا کردنهای نصیب. 

 ای خلق جهان را دل دانا از تو
 پستی زمني بحکم و تقدیر تو شد

 

 

 دارد همه کس دیده بینا از تو
 ینا از توباشد شرف گنبد م

 

 
 یعمالس وه نیا مو 
 دِیعالْب لْقُهخ نم و 

 

 

 یعفالر شُهرع نم و 
 یعنالْم هجار نم و 

 

 الْغَشُوم مالظّال نم 
 : ستم کردن.غَشْم : نو. وبدِیع

، و آن و است، و آن کس که آفریده او ن، و آن کس که تخت او بلند استن کس که او شنواستآفرماید: ای  می
 »شارح«، از ستمکار سخت ستمکار. کس که همسایۀ او سرباز زننده است

 ای در دل ارباب حقیقت زده تخت
 هرجا که زند ماه جمالت خرگاه

 

 

 افکنده سزای تخت از اسما رخت
 گری چهره بخت در حال کند جلوه

 

 
 یا من حبا فَاسبغْ 
 ویا من کَفٰى و بلَّغْ 

 

 

 حبا و سوغ ما قَدْ 
 غفْراما قَدْ کَفٰى و 

 

 یمظالْع نِّهم نم 
 : ریخنت.افْراغ : گوارا ساخنت. وتَسوِیغ

، و ای آن کس که ، پس تمام کرد آنچه به حقیقت عطا کرد و گوارا ساختفرماید: ای آن کس که عطا کرد می
 »شارح«عام خود که بزرگ است. ، از انکافی است و رسانید آنچه به حقیقت کافی است و ریخت

 ای فیض تو در انفس و آفاق تمام
 ای شراب توفیق بجام تا ریخته

 

 

 شمار و انعام تو عام احسان تو بی
 عالم همه از فیض تو باشند بکام

 

 
 و یا ملْجا الضعیفِ 
 یفلَط نم کْتتَبار 

 

 

 ویا مفْزع اللَّهِیفِ
 رحیم بِنا رؤوفِ

 

 ريٍ بِنا کَرِیمخبِ
 بالکسر«لَهِف «فلْهزِنَ.یأی ح : 

گاه ، بخشاینده بما مهربان، بزرگواری تو لطف کننده، و ای پناهگاه اندوهناکفرماید: ای پناهگاه ضعیف می ، آ
 »شارح«بما کرم کننده. 

 ای عرش مجید کمرتین پایۀ تو
 چون روی تو جلوه کرد دیدم روشن

 

 

 ایۀ توشاهان جهان تمام در س
 از رحمت خاص و عام پريایۀ تو

 

 
 ققَضٰى بِح نیا مو 
 فْقا فاةً بِکُلو 

 

 

 لْقخ کُل لٰى نَفْسع 
 فَما ینْفَع التَّوقِّی

 

٤۱٥ 



  

 تُومالْحتِ ووالْم نم 
 : القضاء.الحتْم: حذر کردن. و تَوقِّی

، پس سود نکند پرهیز کردن از ای فریده مردن را بهر کنارهفرماید: ای آن کس که حکم کرد بحق بر نفس هر آ می
 »شارح«مرگ و از قضاها. 

 ای بیخته بر وجود ما خاک عدم
 روئی ما در شام اجل مبني سیه

 

 

 بر چهره ما کشیده از مرگ رقم
 طی کن بکرم نامۀ ما را آن دم

 

 
 راکال ای وتَران 
 داکلٰى هی افَقُدْن 

 

 

 سواک  وال رب لی
 داکی رنال تُغْشو 

 

ومصالْع کیقفبِتَو 
 : در پوشانیدن.اغْشاء

، و بکش مرا براه نمودن خود، و نیست هیچ پروردگار مرا غري تو. پس بینم ترا بینی مرا و نمی فرماید: می می
 »شارح«دارنده است.  ، به توفیق تو که نگاهدرمپوش مرا هالک تو

 ی گشتهای عارف اسرار نهان
 از ابر نوال خود مرا فیضی ده

 

 

 سرچشمۀ آب زندگانی گشته
 چون فضل تو فیاض معانی گشته

 

 
 اللدِنَ الْجعیا مو 
 حالالمدِ وذَا الْکَیو 

 

 

 مالالْجو زذَا الْعو 
 الْفَعالدِ وجذا الْمو 

 

 یمحر نم تتَعالَی 
 الکرم.»: بالفتح« الفَعالة. واألخذُ بالعقوب»: به کسر« المحال

، ، و خداوند بزرگی و کرم، و خداوند مکر و گرفنت به عقوبت، و خداوند عزت و خوبیفرماید: ای کان بزرگی می
 »شارح«بلندی تو بخشاینده. 

 ای اهل شرف یافته حشمت از تو
 اند جمعی که دم از عالم معنی زده

 

 

 عالم همه گشته غرق نعمت از تو
 درس حکمت از تواند  آموخته

 

 
 یمحالْج نی منجِرا 
 یما الذَّمهشیع نم و 

 

 

 یمظا الْعهلوه نم و 
 یمقا الْمهرح نم و 

 

 یمما الْحهمائ نم و 
 : آب گرم.حمیم

، و از گرمی ه نکوهیده است، و از زندگانی درو او ک، و از ترس او که بزرگ استفرماید: زنهار ده مرا از دوزخ می
 »شارح«، و از آب او گرم است. او که استوار است

 دل من ز خ لق ناخوش برهانیا رب 
 ق ورزمتا چند باین و آن تعلّ 

 

 

 وز دوزخ گرم و تاب آتش برهان
 یکباره مرا از این کشاکش برهان

 

 

٤۱٦ 



  

 واصحبنی الْقرانَ
 و زَوجنی الْحسانَ 

 

 

نِّیکسانانَ  والْج 
 و ناوِلْنی اْمانَ 

 

 یمالنَّع نَّةلَی الْجا 
 : چیزی به کسی دادن.مناولَة: حسنات الخلْق والخلْق. و الحسان: بیارامیدن. واسکان: یار ساخنت. و اصحاب

ا امان از دوزخ به بهشت ، و بده مر، و زن ده مرا خوبانشتهاه، و ساکن کن مرا در بفرماید: یار کن مرا قرآن می
 »شارح«آسایش. 

 یا رب چو قضا نسخۀ تقدیر نوشت
 فردا که ازین رباط ویران بروم

 

 

 اجزای وجود من بتوحید سرشت
 خواهم که شوم مقیم در باغ بهشت

 

 
 الٰى نعمة ولَهوِ 
 وال بِادکارِ شَجوِ 

 

 

 بِغَیرِ استماع لَغْوِ 
 وال بِاعتدادِ شَکْوِ 

 

یمال کَلو یمقس 
 : به شمار آوردن. اعتداد: الهم والحزن. والشَّجوو». اذْتکار«: بیاد آوردن. و اصل او ادکار

 ، و نه بشمار آوردن گلۀ بیمار و نه مجروح. ، و نه بیاد آوردن اندوه، بی شنیدن بیهودهفرماید: به نعمت و بازی می
 »شارح«

 ب بهشتخرم دل آنکه یافت اسبا
 از چرهر روح گزد تن شوید پاک

 

 

 گردد برخش گشاده ابواب بهشت
 پس تازه کند جان خود از آب بهشت

 

 
نْظَرِ النَّزِیهلَی الْما 
 یهنساکیئاً لنه 

 

 

 یهف الَّذِی ال لُغُوب 
 رِیهعامفَطُوبٰى ل 

 

 الْکَرِیم لدْخذَوِی الْم 
: مانده شدن. و کل أمرٍ یأتیک من غريِ تعبٍ فهو لُغُوبعیدٌ عن النّاس لیس فیه أحدٌ. و : أی خال بنَزِیههذا مکانٌ 

یءنه. 
خوشی عیش مر آباد آزار مر ساکنان خود را. پس  ، بینظرگاه خاىل که نیست هیچ مانده شدن دروه فرماید ب می

 »شارح«، خداوندان جای درآمدن بزرگوار. کنندگان او را
 منزل ویران باشمتا چند درین 

 گر مرغ دلم بآشیان میل کند
 

 

 جرم اسري بند و زندان باشم بی
 ناگاه مقیم باغ رضوان باشم

 

 
 الٰى منْزِل تَعالٰى
 بِالنُّورِ قَدْ تَوالٰى

 

 

 بِالْحسن قَدْ تَالال
 نَلْقی بِه الْجالال

 

 ف بِالنَّسیم حقَدْ 
َََو  ت .علَم :یتَوالربقپیاپی شدن. وال : یمباد نرم خوش.نَس : 

، در حاىل که به حقیقت پیاپی ، در حاىل که به حقیقت درخشد به نورفرماید: به منزىل که بلند است به خوبی می
 »شارح«، به حقیقت احاطه کرده شده باشد به باد نرم خوش. ، بینیم به آن بزرگی راباشد
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٤۱۸ 

 ای روی تو کرده عالمی را پرنور
 م که کنم مقام در باغ بهشتآن د

 

 

 وز حسن تو گشته مه بخوبی مشهور
 ام باشد حور خواهم که کنیز خانه

 

 
 یطالْو شفْرلَی الْما 

طْعلَی الْما الشَّهِی م 
 

 

 هِیالْب سلْبلَی الما 
 ینبِ الْهشْرلَی الْما 

 

یمتالْخ للْسالس نم 
: آنچه خورند. و مطْعم، از بهاء. و : زیبابهِی : آنچه پوشند. وملْبس: نرم شدن بسرت. و ةطاءو: بسرت. مفْرش
 طعاموشَهِی .شتهیأی م : ینل: گوارا. و هلْسیم : آبی که آسان بگلو فرو رود. وستو : به معنَی المختومالخ ،

إلٰى قوله تعاىل:  هو ناظر»خ تُومخم يقحكٌرسم ه١.»تَام 
 ، از آب روان در گلو مهر کرده شده.، به آشامیده گوارا، به طعام خواسته، به جامۀ زیبافرماید: به بسرت نرم می

 »شارح«
 تا چند شود محنت و غم حاصل من
 فردا که ز قید تن شود روح خالص

 

 

 اند با غم گل من گویا که سرشته
 یابم به بهشت هرچه خواهد دل من

 

 

 طلسم دفع صداع و کدورت

ب اکابر است به این صورتکه مجر 
 دَ خاتَمعب فِّفَتص یصع ثَالث 
 لَّمس ثَم تَربا یسطَم یمم و 
فَّفَتص صابِعْا ثْلةٌ معبراو 
 سقَوم واو ثُم یقشَق هاءو 
ثْلُهم سالَّذِی لَی مسْا لفَیا حام 
 اللُهج لج هال مسا کفَذٰل 

 

 

 مقَوالْم نانالس ثْلها مسالٰى رع 
 لَّم کُل مامول و لَیس بِس الٰى

 مصعرِ مغَی نراتِ میلَی الخا ريتُش 
 مجحوبِ منْبدُو کَابذا یها الَیع 

 م تَوق من اْسواء تَنْج و تَسلَ
 مجعاو یحفَص لُوقخم لٰى کُلا 

 

یصع »یفف و جامع استقامت. و ـ، و مراد الجمع عصا»: به کسر عني یا ضمفخاتَم: رسته کردن. و تَص :
: اصبع : نردبان. وسلَّمبریده. و  : دمابتَر : رفنت نور از چشم وطَمس، و مراد هاء مدور و جامع تدویر. و انگشرتی
: کج کردن. و تَقْوِیسموضع السوارِ من الساعد. و »: به کسر میم«المعصمو ، و أشار إلیه بالیدِ أو بالماء.انگشت
 : بسته زبان.اعجم آلت حجامت. و»: به کسر میم« محجممیان دو بند نی. و » به ضم« انْبوب

و  ؛، بر سر آن است مانند سر نیزه راست کردهء گردف است که صف کرده شده است از پس هاـسه الفرماید:  می
و چهار الـف مانند انگشتها که صف کرده  ؛، و نیست نردبانردبانی تا هر امید داشتهن، پس بریده میمی کور دم

، چون ظاهر ، پس و او کج کرده که بروستو هاء شکافته ؛کند به نیکیها بی ساعد دست ، اشاره میشده است
، بهیز از پس ای بردارنده نام خدا که نیست مانند او ؛دیها تا نجات دو بند نی الت حجامت، چیزی از بدوش

 .٢۶ – ٢۵المطففني:  - ١
                                                 



  

آور و زبان  ن ، بزرگ است بزرگی او بهر آفریده زباپس آن نام خداست ؛بدیها تا نجات یابی و به سالمت باشی
   »شارح«بسته. 

 صفری سه الـف کشیده مدّی بر سر
 وی دم سرپس چار الـف است و ها و وا

 

 

 میمی کج و کور و نردبانی در بر
 این است یقني اسم خدای اکرب

 
 

 بیان آنکه عقل برای اقامت رسم عبودیت است

 نه برای ادراک سر الوهیت
 کَیفیةُ الْمرء لَیس الْمرء یدْرِکُها
 هو الَّذِی انْشَا اْشْیاء مبتَدِعاً

 

 

 الْجبارِ فی الْقدَم  فَکَیف کَیفیةُ
مالنَّس دَثتَحسم دْرِکُهی ففَکَی 

 

آدمی. و تخصیص قدَم از صفات حق تعالٰى بذکر برای آن است که »: به فتح: «نَسمة : نو آوردن. واستحداث
تواند کرد و هر  میانسان مظهر عکوس اشعۀ اکثر صفات است و هر صفت که پرتو آن بر انسان افتاده ادراک آن 

 ، از ادراک آن عاجز است.، مثل وجوب و قدَمصفت که او مظهر آن نیست
، پس چگونه باشد چگونگی حضرت جبار در قدیم بودن؟ فرماید: چگونگی مرد نیست مرد که دریابد آن را می

 »رحشا«، پس چگونه دریابند او را آدمی نو آورده؟ اوست آنکه آفرید چیزها را نو پدید آرنده
 هرگز نرسد بکنه معبود کسی
 از روی مثل خداست دریای محیط

 

 

 چون فهم کند سر هما را مگسی
 وان را نکند احاطه هر خار و خسی

 

 

 بیان عجز انسان

 و ایمان به قضای یزدان
 معال ندِیبٍ فَطا نم کَم 
 رٍ مالُهکْثم ولهج نم و 

 

 

 لقم قْلالْع لتَکْمسمدِیمع 
یملزِیزِ الْعالْع تَقْدِیر کذٰل 

 

 : بسیار شدن.اکْثار : درویش بودن. واقْالل : تمام کردن. واستکْمال
، آن است ، و بسا نادان که بسیار است ما او، تمام خرد درویش نایابندهفرماید: بسا صاحب فرهنگ زیرک دانا می

 »شارح«اندازه کردن غالب دانا. 
 دىل که هست از کام جداستهر اهل 

 زین فهم توان کرد که سررشتۀ ما
 

 

 جاهل همه روز صاحب نشو و نماست
 از روی حقیقت همه دردست قضاست
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 تفویض امور به قضا

 زدن از مقام رضا و دم
الْقَلَم فجراً وما هی القَض 
 فَفی اْمرِ ما خانَ لَما قَضٰى

ا لْقخ الودا انابزاقر 
 

 

 نا ما ظَلَمبی ما قَضٰى رفو 
کَما حلَم ما جار کْمی الْحف و 
دَمی الْعنا فواحرقَدْ کانَ ا و 

 

 ففُوف  وجفاف وجبهالقَلَم: خشک شدن. و ج کتَبر در قضا.  »جفاف قلم«، و : الّذی یکنایت از عدم تغی
 : نیستی.عدَمو 

، نکرد ستم. پس در فرمان ، و درآنچه حکم کرد پروردگار ماد خدا امری را و خشک شد قلمفرماید: حکم کر می
، و شد در نخست آفریدن روزیهای ما، چون حکم کرد. پیدا و در حکم نکرد جور ؛، چون قضا کردنکرد خیانت

 »شارح«به حقیقت بود جانهای ما در عدم. 
 آن روز که بر لوح قضا رفت قلم

 ه بر لوح قدرشد روزی ما نوشت
 

 

 بودند خالیق همه در کتم عدم
 تغیري نیابد نشود بیش و نه کم

 

 

 ذم جمعی که به نفی حشر قایلند

 و پندارند که حکیم و کاملند
 قال الْمنَجم و الطَّبِیب کالهما
 انْ صح قَولُکُما فَلَست بِخاسرٍ 

 

 

 الَن یحشَر اْموات قُلْت الَیکُم
 انْ صح قَولی فَالْخسار علَیکُما

 

ین سخن آن است که عوام از حکما ا به نفی حشر با وجود اشرتاک جمیع حکما در طَبیب ومنَجم تخصیص 
 مضر نباشد. انْ  ، پس لفظشناسند. و بیت ثانی الزامی است این طایفه را می

دست باشد ! اگر گز انگیخته نشوند مردگان. گفتم: دور شویدفرماید: گفتند منجم و طبیب هر دو ایشان که هر می
 »شارح«کاری بر شماست.  ، پس زیاندرست باشد گفتار منکار. اگر  ، پس نیستم زیانشما گفتار

 جمعی که ز سر کار غافل باشند
 گر نیست قیامت چه زیان مؤمن را

 

 

 از جهل بنفی حشر قایل باشند
 ور هست حکیمان همه جاهل باشند

 

 فتح
، لیکن شیخ محیی الدین در فتوحات این شعر امام غزاىل در احیا این دو بیت منسوب به ابوالعالء معری داشته

 مرتضٰى است.
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 تنبیه بر زوال زمان

 و فنای جهان
منَو قْظَةٌ وی َا را الدَّهم 
مقَو وتمی و میشُ قَوعی 

 

 

 ما ونَهیلَةٌ بلَیو موی 
و ملَو هلَیما ع قاض رالدَّه 

 

 مالمت کردن.»: به فتح: «لَوم
زید قومی و  ، و شبی در میان بیداری و خواب و روزی. میفرماید: نیست روزگار مگر بیداری و خوابی می
 »شارح«، نیست برو مالمتی. مريد قومی. و روزگار حکم کننده است می

 در ذات جهان چو نیست انوار قدم
 نفسی قابل فیضی باشددر هر 

 

 

 عدم ته کشد رخت بسرحدّسپیو
 وان فیض باو رسد ز دریای کرم

 

 

 بیان امتزاج شهد دهر به زهر

 و ازدواج لطف او به قهر
 بِالدَّهرِ علیم وابو الدَّهرِ وامه  اانَ

 

 

همتورٍ فَیرماً بِسوی ری الدَّهتای سلَی 
 

کرذا ساو  همه یکتاماً فَغَداً یوی 
 م کردن.: تمااتْمام

، پس تمام کند آن را. و فرماید: من به روزگار داناام و پدر دهرم و مادر او. نیست که آورد دهر روزی شادیی می
 »شارح«، پس فردا آید ترا غم او. چون شاد کند ترا روزی

 راهی دهر فریاد مرا ز جور و بی
 ردی مغرورزنهار بلطف او نگ

 

 

 وز تلخی او که ساخت کامم چون زهر
 جهد لمعۀ قهر کز مکمن غیب می

 

 

 مذمت دنیا که دام فریب

 و کان آسیب است
 بِعیش یسره فَمن یحمدِ الدُّنْیا

 اذا اقْبلَت کانَت علَی الْمرء فتْنَةً
 

 

 فَسوف لَعمرِی عن قَلیل یلُومها
ا هاووممرياً هکَث کانَت تربدنْ ا 

 

بعد از زمانی  –به زندگی من  – ، پس زودفرماید: پس هر که ستایش کند دنیا را برای عیشی که شاد کند او را می
 ، باشد بسیار اندوههای او.و اگر پشت برکند ؛، باشد بر مرد آشوباندک مالمت کند او را. چون روی آورد

 »شارح«
 ن کنی پشیمان گردیگر مدح جها

 اقبال جهان فتنه و ادبار بالست
 

 

 ور جمع شوی ازو پریشان گردی
 بگذر ز جهان که اهل عرفان گردی
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 امر به شکر نعم ذوالجالل

 و بیان انتهای هر کماىل به زوال
 اذا کُنْت فی نعمة فَارعها
 لٰهْها بِشُکْرِ الَیظْ عحاف و 

 و من حولَهم  فَاین الْقُرونُ
 و کُن موسراً شىت او معسراً 

 

 

مالنِّع ی تُزِیلعاصنَّ الْمفَا 
 شَدِیدُ النَّقَم لٰهْنَّ افَا 
 کَمی الْحبر یعاً ومتَفانُوا ج 
ْمبِه ّشَ ایالْع فَما تَقْطَع 

 

 ی نگاهبان بودن.: بر چیزمحافَظَة : زایل گردانیدن. وازالَة
کنند نعتها  چه بدرستی که نافرمانیها زایل می ؛برداری دار آن را بفرمان ، پس نگاهفرماید: چون باشی در نعمتی می

چه به درستی که معبود سخت عقوبتها است. پس کجااند  ؛را. و نگاهبان باش بران نعمت به شکر معبود
باش توانگر ، حکم کننده. و منق پروردگار ح، بانی شدند همههمزادان و آن کس که پريامون ایشان بود؟ باهم ف

 »شارح«بری زندگانی را مگر به اندوه.  ، پس نمیخواهی تو یا تنگدست
 ای یافته جاه و مال و اسباب بسی
 فیضی برسان که تا زنی چشم بهم

 

 

 از شکر خدا مباش غافل نفسی
 اسباب جهان هیچ نماند بکسی

 

 
 نْیاکةُ دالوةٌ حوممسم 

 محامدُ دنُیاک مذْمومةً 
 هنا نَقْصد رما ذا تَما 
ی غَفْلَةف بقَدَرٍ د کَمو 

 

 

ْمبِس ّدَ االشَّه کُلفَال تَا 
 ْبِذَم ّدَ امالْح بفَال تَکْس 
ْتَم یلذا قا زَوال قَّعتَو 
مجتّٰى هح رِ النّاسشْعی فَلَم 

 

مد: زهر در هر طعام کردن. و سقُّع : کم شدن. ونَقْص : انگبني ناپالوده. وشَهوم: چشم داشنت. و تَوجناگاه ه :
 ».از اول«به چیزی رسیدن 

، های دنیای تو نکوهیده است ، مگر با زهر. ستودهخوری انگبني را ، پس نمیشريینی دنیای تو به زهر آلوده است
دار زوال ، نزدیک شود نقصان او. چشم ، مگر با نکوهیدن. چون تمام شود کارین راکنی ستود پس کسب نمی

گاه نباشد مردمبسا تقدیری که نرم رود در حال غفلت، چون گفته شود: تمام شد. و را  ، تا ناگاه برسد. ، پس آ
 »شارح«

 خوری درو زهری هست هر شهد که می
 هر چیز که شد تمام نقصان یابد

 

 

 کنی ز ضدّ بهری هستدر هر چه نظر 
 آری ز پی لطف خدا قهری هست

 

 

 نصیحت خالصۀ انام

 هيلعامام حسني 
اللِّئام قَةصادم نع هتَنَز 

 

 بنی الْکرام اموالْمم بِالْکر
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 وال تَک واثقاً بِالدَّهرِ یوماً 
 وال تَحسدْ علَی الْمعروفِ قَوماً 
 وثق بِاله ربک ذِی الْمعالی

 

 هر منْحل النِّظامفَانَّ الدَّ 
 المالس دار تَنَل منْهم کُن و 
الْجِسام مالنِّعو الءْذِی او 

 

: الخیطُ الّذی ینظَم نَّظاملا: گشاده شدن گره. و انْحالل : با یکدگر دوستی داشنت. ومصادقَة: دور شدن. و تَنَزه
السالم إما من أسماء اله تعالٰى أو به معنی «، و قال اإلمام فی تفسري الکبري: : بهشتدار السالمؤلؤ. و به اللُّ

، و ، و سفاه و سفاهةٌ، یقولون: ضالل و ضاللةٌ، و العرب یلحق هذه الهاء فی کثريٍ من المصادرِ و یحفذفُهاالسالمة
، : النِّعماآلالءو »، فإنّ أنواع السالمة حاصلةٌ فی الجنّة.أو جمع السالمة، لذاذٌ و لذاذةٌ و رضاع و رضاعةٌ

بالفتح و قد یکسر و یکتب بالیاء« واحدُها: أال.« 
مباش اعتماد کننده بر روزگار ، و فرود آب به بزرگان پسران. و فرماید: دور شود از دوست داشنت ناکسان می

، و باش ازیشان تا بیابی بهشت اده رشته است. و حسد مرب بر نیکوئی قومی راچه به درستی که روزگار گش ؛روزی
 »شارح«، خداوند بزرگیها وخداوند نعمتها و نعمتهای بزرگ. ، پروردگار تواعتماد کن بخدارا. و 

 از صحبت ناکسان تو بگریزی به
 از غري خدا چو نیست فعلی صادر

 

 

 با مردم بد اگر نیامیزی به
 یش او ریزی بهگر اشک نیاز پ

 

 
 وکُن للْعلْم ذا طَلَبٍ و بحثٍ 
 نلٰکو قال تَنْط راءوبِالْعو 
نْهفَال تَخ دِیقنْ خانَ الصاو 
 وال تَحمل علَی اْخوان ضغْناً 

 

 

 رامی الْحفو اللی الْحشْ فناق و 
الْکَالم نم لٰهْی اضربِما ی 

 الْحفْظ منْک و بِالذِّمامودم بِ
 ثامْا نم تَنْج فْحدْ بِالصعو 

 

»: به فتح« اثام الرجل کذا: أی اعتاده. وعاد : سخن زشت. و عوراء: با کسی باستقصا شمار کردن. و مناقَشَة
 عقوبت.

، به زشت سخن مگویسته و ناشایسته. و ، و مناقشه کن در شافرماید: باش مر علم را خداوند جسنت و واجسنت می
، و دایم باش به ، پس خیانت مکن با اواگر خیانت کند دوستولیکن به آنچه خشنود کند خدا را از سخن. و 

 »شارح«، تا نجات یابی از عقوبت. ، و خو کن به عفونگاه داشنت از تو و به عهد. و بار مکن بر برادران کینه را
 خوردارای گشته بعلم و معرفت بر

 گر دوست جفا کند وفا کن با او
 

 

 با کس سخن زشت نگوئی زنهار
 وز چهره نفس او فرو شوی غبار

 

 

 بیان نفاست احسان نزد کریم

 و خساست آن نزد لئیم
 اری اْحسانَ عنْدَ الْحر دیناً
 کَقَطْرٍ صار فی اْصدافِ دراً 

 

 

 ماوعنْدَ الْقن منْقَصةً و ذَ
 وفی شَدْق اْفاعی صار سما

 

شدْق شاؤه. و غ: صدَف الدُّر: عیب. و منْقَصةبنده. و »: به کسر« قن: یا به فتح به معنی وام یا بکسر. و دین
 : مار ماده.افْعٰىگوشۀ دهان. و »: به کسر«
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باران که گشت در صدفها یبی و نکوهشی. چون ، و نزد بنده عبینم نیکی کردن را نزد آزاد وامی فرماید: می می
 »شارح«، و در گوشۀ دهان مارهای ماده گشت زهر. مروارید

 نیکی بکسی کن که بود اهل کرم
 آن قطره که در صدف شود گوهر پاک

 

 

 با مردم بد مکن کزان یابی غم
 چون در دهن مار کنی گردد سم 

 

 

 نفی احتیاج به سؤال

 از اهل کرم و ارباب کمال
 واذا طَلَبت الٰى کَرِیم حاجةً 
 واذا اراک مسلِّماً ذَکَر الَّذِی

 

 

یملالتَّسو یککفی هقاوفَل 
 وملْزم نَّهفَکَا لْتَهمح 

 

 یقال: لزمه یلزمه لزوماً.، الرسالَة: أی کلَّفتُها. و لُزوم الشَّیء للشَّیء: طول مکثه معه حملْتُه: به معنی عند. و الَٰى
چون بیند او ترا سالم ، پس دیدن او بس است ترا و سالم کردن. و فرماید: چون جوئی نزد بزرگی حاجتی را می

 »شارح«، پس گویا او الزم کرده شده است. ای تو او را ، یاد کند آنچه تکلیف کردهکننده
 هر کس که شود نقطۀ وحدت یارش

 واهدمحتاج که از دور ببیند خ
 

 

 گردد ز کرم گرد سخا پرگارش
 کز غایت لطف خود بسازد کارش

 

 

 نهی از گفنت اسرار

 با غري کرام و ابرار
منْدَ ذِی کَرع ّا رالس ال تُودِع 
غَلَق تٍ لَهیی بنْدِی فع رالسو 

 

 

کْتُومم النّاس رامنْدَ کع رالسو 
 لْباب مختُومقَدْ ضاع مفْتاحه وا

 

 : ودیعت سدن.ایداع
، و راز نزد بزرگان مردم پوشیده است. و راز نزد من در ، مگر نزد خداوند کرمفرماید: بودیعت مسپار راز را می

 »شارح«، به حقیقت ضایع باشد کلید آن و در مهر کرده شده باشد. ای است که مرو را بند در باشد خانه
 و دانش ممتازهر کس که شود به عقل 

 چون آینه از غري حکایت نکند
 

 

 باشد همه کس را بکرم محرم راز
 چون کوه نگوید سخن مردم باز

 

 

 نهی از ستم در وقت اقتدار

 و تخویف از دعای مظلوم در شب تار
 ال تَظْلمن اذا ما کُنْت مقْتَدِراً
 تَهوعد ظْلُومالْم نم نَیب ذَرفَاح 

 

 لَی النَّدَمی افْضی هتَعرم فَالظُّلْم 
 ی الظُّلَمف لاللَّی هامس کبصال یکَی 

٤۲٤ 



  

ع تَنام نْتَبِهم ظْلُومالْمو نُکی 
 

 تَنَم لَم هال نیعو کلَیو عدْعی 
 

 : بیدار بودن.انْتباه: المرة من الدُّعاء. و الدَّعوة: چراگاه. ومرتَع
، ای انجامد به پشیمانی. پس حذر کن چه ستم کردن چراگاه او می ؛، چون باشی تواناماید: ستم مکنفر می

رود چشم تو و مظلوم بیدار  در تاریکیها. بخواب می ، تا نرسد ترا تريهای شب، از مظلوم دعای او راپسرک من
 »شارح«رود.  ، و چشم خدا بخواب نمیکند بر تو ، دعا میاست

 آسمان افسر جاهای برده باوج 
 مظلوم که در رکوع گردد چو کمان

 

 

 زنهار مکن ستم که افقی در چاه
 بر سینۀ ظالمان زند ناوک آه

 

 

 منع مزاح فتنه آمیز

 و نفی هزل عداوت انگیز
 ال تَمزحن الرجال انْ مزحوا
هلَمتَع اللِّسان حرج حرفَالْج 

 

 

 ا سلموالَم ار قَوماً تَمازَحو
 مد نْهم یلسی لقَو بر و 

 

 الجِراحة.»:بالضم« الجرح: با یکدگر مزاح کردن. وتَمازُح
چه  ؛قومی را که با یکدگر مزاح کردند که بسالمت ماندند، اگر مزاح کنند. ندیدم فرماید: مزاح مکن با مردان می

 »شارح«گفتاری که روان شود ازان خون.  بسادانی تو آن را. و  ، میزبان استجراحتِ جراحتِ 
 ای رفته ترا به نُه فلک آوازه
 از تیغ زبان اگر کسی زخمی خورد

 

 

 اندازه در هزل مگو حدیث بی
 پیوسته شود جراحت آن تازه

 

 

 بیان مراسم اخوت

 و معالم فتوت
 اخوک الَّذِی انْ اجهضتْک ملمةٌ

بِالَّذِی ا وکخا سلَیوتبنْ تَشَع 
 

 

 هر واجِمامن الدَّهرِ لَم یبرح لَها الدَّ
 ل یلْحاک الئماعلَیک امور ظَ

 

، حتّٰى الّذی اشتدَّ حزنُه :الواجِم: أی لم یزل. ولَم یبرح، وزال عنه أیمکانَه:  برِح: غلبه کردن. و اجهاض
 اکنده شدن.: پرتَشَعبأمسک عن الکالم. و 

، باشد همیشه برای آن در روزگار ای از روزگار فرماید: برادر تو آن کس است که اگر غلبه کند ترا حادثه می
 ، روز گذارد که مالمت کند ترا مالمت کننده.نیست برادر تو آن کس که اگر پراکنده شود بر تو کارهااندوهناک. و 

 »شارح«
 آنست برادر که خورد غصه و غم

 ه دهد قوت ایشان به ستمنی آنک
 

 

 روزی که کشی ز دشمنان رنج و الم
 وز جهل کند ترا مالمت همه دم

 

 حکایت

٤۲٥ 



  

طالب در محرم سنۀ اربعني که سال شهادت مرتضٰى بود پنهان برفت و با معاویه بیعت  طربی گوید: عقیل بن ابی
 »شارح«کرد و مرتضی بگریست و این دو بیت فرمود. 

 نهادی آخردر کوی جفا قدم 
 با مردم تريه همنشینی کردی

 

 

 اوراق وفا بباد دادی آخر
 چون اشک ز چشم ما فتادی آخر

 

 

 اظهار تأسف و پریشانی

 در انهدام ارکان مسلمانی
 لیبکِ علَی اْسالم من کانَ باکیاً 
 لَقَدْ ذَهب اْسالم اْ بقیةً 

 

 

و کانُهرا فَقَدْ تُرِکَت  همعالم 
 س الَّذِی هو الزِمه اقَلیل من النّ

 

: أثر یستدَل به علَی الطَّریق. و المعلَمکلمۀ شهادت و نماز و روزه و حج و زکات. و»: ارکان اسالم«مراد از 
 : بازمانده.بقیة
کرده شده است ارکان آن و چه به حقیقت ترک  ؛فرماید: باید که بگرید بر اسالم کسی که باشد گرینده می

 ، اندک است از مردم آنکه او الزم آن است. ای های آن. هراینه به حقیقت رفت اسالم مگر بازمانده شانه
 »شارح«

 فریاد که رنگ و بوی اسالم نماند
 بودی همه روز رکن اسالم قوی

 

 

 مطلق اثری ز وحی و الهام نماند
 آن رفت و میان خلق جز نام نماند

 

 

 زن آزرده رجز آن

 که شکوه شوهر به حیدر برده
 زَوجِی کَرِیم یبغض الْمحارِما
 و یصبِح الدَّهر لَدَینا صائما

 

 

 یقْطَع لَیال قاعداً وقائما
آثماووقَدْ خشیت انْ یکُ   نَ 

 

 نَّه یصبِح لی مراغما
 : المغاضبة.المراغَمة: روزه داشنت. وصوم: الحرام. و المحرم

 

 جواب گفنت شوهر

 بالفظ چون گوهر
 ال اصبِح الدَّهر بِهِن هائما
 ال بل اصلِّی قاعداً وقائما

 

 

 وال اکُونُ بِالنِّساء ناعما
 فَقَدْ اکُونُ للذُّنُوبِ الزِما

 

 یا لَیتَنی نَجوت منْها سالما

٤۲٦ 



  

 ن دل به دوستی.: شیفته شدهیمانو  هیم
 

 حکم کردن حیدر

 بر وفق شرع ازهر
 مهال فَقَدْ اصبحت فیها آثما
 ثَالثَةٌ تُصبِح فیها صائما
 و لَیلَةٌ تَخلُو لَدَیها ناعما

 

 

 لَک الصالةُ قاعداً وقائما
 و رابع تُصبِح فیه طاعما
 ما لَک انْ تُمسکَها مراغما

 

 : نگاه داشنت.امساک : أی ثالثةٌ أیام. وثَالثَةٌبه معنٰى امهِل و  مهالهم: قولُ
مند. مر تراست نماز نشسته و ایستاده. سه روز  ای تو در شأن این زن بره چه به حقیقت گشته ؛فرماید: مهلت ده می
کنی نزد او نرم. چیست مر  می شب خلوتگردی درو طعام خورنده. و  ، و روز چهارم میدار گردی دران روزه می

 »شارح«داری او را خشم کننده؟  ترا که نگاه می
 هر چند ترا بر در دل باید بود
 چون نفس تو نیز بر تو دارد حقّی

 

 

 بیزار ز نقش آب و گل باید بود
 در شهوت و ترک معتدل باید بود

 

 

 تدترغیب نفس بجال

 که منتهی است به کمال سعادت
لْبل بِرتَصةًابسح و زاءلْوٰى ع 

 خلقْنا رِجاال للتَّجلُّدِ واْسٰى
 

 

مهائالْب لُولُو ستَس ما رفَتُؤج 
مآتالْمکا ولْبی لالْغَوان لْکتو 

 

: الماتَمو: جلدی کردن. تَجلُّدغم شدن. و  بیسلُو : پاداش دادن. و ایجار توقّع األجر. و»: بالکسر: «الحسبة
 و عندَ العامة المصیبةُ. المآتم، والجمع: الخريِ والشر عندَ العربِ النّساء الّتی یجتمعن فی

شوی  غم می ، یا بی، پس مزد داده شویکنی برای بال به شکیبائی و چشم داشنت مزد فرماید: آیا صرب می می
نیاز از آرایش برای  ، و آن زنان بیلدی کردن و اندوهایم ما مردان برای ج غم شدن چهارپایان؟ آفریده شده بی

 »شارح«اند و مصیبتها.  گریه
 گاهی که ترا مصیبتی آید پیش 

 ان صرب کنی چون مردانبرکه  باید
 

 

 وز نیش فراق دل شوی خسته و ریش
 نی همچو زنان نعره زنی ای درویش

 

 

 مرثیۀ ابوطالب 

 و مدح او به مناقب
 الْمستَجِريِ ابا طالبٍ عصمةَ

 

الظُّلَم نُور و ولحالْم ثغَی و 

٤۲۷ 



  

٤۲۸ 

 ک اهل الْحفاظ لَقَدْ هدَّ فَقْدُ
 

ْمع ریطَفٰى خصلْمل قَدْ کُنْت و 
 

 : شکسنت.هدّ
، هراینه به ، نگاه دارنده زنهار خواهنده و باران سالهای تنگی و روشنائی تاریکیهااباطالب یافرماید:  می
 قیقت شکست نایافنت تو خداوندان نگاه داشت را. و به حقیقت بودی مر مصطفٰى را بهرت برادر پدری.ح

 »شارح«
 رفتی و خرب ندارم از عالم تو
 پشتم که زغم بنقش خاتم شده بود

 

 

 زد چرخ به نیل جامه از ماتم تو
 امروز شکسته گشت چون خاتم تو

 

 نکته
ه و حمزه در سال ششم از نبوت و عباس در سال دوم از هجرت که اگر گوئی: اسالم ابوطالب ظاهر نشد

بر ابوطالب توان کرد؟ گوئیم: اسالم  »خري عم«، پس چگونه اطالق دوازدهم از نبوت است مسلمان شدند
چه وفات ابوطالب دو سال پیش ازان بوده. و اما جواب از اسالم حمزه آنکه اعمام  ؛عباس ماده نقض نیست

م و ابولهب و غیذاق و حارث و قُثَم و اند: ابوطالب و زبري و عباس و ضرار و حمزه و مقو ازدهو، دملسو هيلع هللا ىلص، پیغمرب
پدری و مادری بوده و مادر او فاطمه دخرت عمر و بن عائد مخزومی بود و باقی  اول عمعبدالکعبه و حجل. و 

پدری و مادری در ابوطالب قطعۀ  ت خري اعمام باشد. و دلیل بر حصر عمی، پس ابوطالب در عمعم پدری بودند
 بائیه که او نظم کرده و در صدر فاتحۀ سابعه گذشت.

 

 نوا خطاب به فاطمه برای اطعام یتیمی بی

 کی یکی از اسباب بوده در نزول هل اتٰى
دِ الْکَرِیمیالس بِنْت مفاط 
یمتبِذَا الْی هنَا القَدْ جاء 

 نَّعیمموعدُه فی جنَّة ال
یملشْ سعی لخالْب لَمسی نم 
 یمحالْج طسی وف وِی بِههی 

 

 

 یمنبِالز سلَی نَبِی بِنْت 
والْی محری نمیمحو رفَه م 

ا الهمرح یملَی اللَّئع ه 
یمذَم فقی لخالْب بصاح و 

مالْحدِیدُ والص هشَراب یم 
 

یمتَقسم هراطُ الذا صه 
وتَوكَّل علَى الْعزِيزِ الرحيم الَّذِي «: کسی نشانه باشد در بدی و حرام زاده. و محیی السنّه در تفسري زَنیم

 اجِدِيني السكَ فتَقَلُّبو تَقُوم نياكَ حراد تقلّبک فی روی عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال: أر«فرموده:  ١»ي
روی عن ابن عباس «اض در شفا گوید: و قاضی عی » أصالبِ األنبیاء من إلٰى نبی حتّٰى أخرجک فی هذه األمة.

 هال و قذف بی فی ملسو هيلع هللا ىلص: أنّه قال: قال رسول و جعلنی فی صلبِ نوح فی صلبِ آدم إلَی األرض هأهبطنی ال
ینقصلبِ إبراهیم هال لزلم ی ثم ،الطّاهرة واألرحام لم لُنی من األصالبِ الکریمة أبوی نی من بنيحتّٰى أخرج ،

 »یلتقیا علٰى سفاح قطّ.

 .٢١٩ – ٢١٧الشّعراء:  - ۱
                                                 



  

حقیقت آورده است به ما ، دخرت پیغمربی که نیست نشانه در بدی. به فرماید: ای فاطمه دخرت مهرت بزرگوار می
، حرام گاه او در بهشت ناز است ده است. وعده، پس خدا رحم کننکند امروز ، هر که رحم میخدا این یتیم را

ایستد نکوهیده.  ، و خداوند بخل میکند رسته ، زندگانی میکه رست از بخلساخته است آن را خدا بر ناکس. هر 
 »شارح«راه خداست راست. ، شراب او زرداب است و آب گرم. این اندازد بخل او را در میان دوزخ می

 اندعارف که طریق لطف و احسان د
 هرگاه که بر یتیم افتد نظرش

 

 

 وز لوح وفا حرف محبت خواند
 چون اشک بچشم خویشنت بنشاند

 

 

 جواب گفنت فاطمه به صدق و صواب

 و پذیرفنت نصیحت به توقّع ثواب
 انِّی اعطیه وال ابالی
 امسوا جِیاعاً وهم اشْبالی

 

 

 و اوِثر اله علٰى عیالی
غَرصایالبِاغْت قْتَلی مه 

 

 بالالْو عم لیالْو للْقاتل 
: نضر بن قاتل: ما یخاف ضرره. و مراد از الوبال: ناگاه کشنت. واغْتیالو هيلع. : امام حسني اصغَرهم از مراد

 حوشبۀ ضبابی که شمشري بر امام حسني زد و خوىل بن یزید که سر او بربید
 

 لو همت به افتخاردم زدن از ع

 و شکایت از افالس و افتقار
 مالْهِمو وممالْه نیب تحبصا 
هتمقَدْرِ ه نال نمطُوبٰى ل 

 

 

 مالْکَر ةمه زٍ وجع وممه 
مسبِالْق الْقُنُوع زع نال وا 

 

 الرضا.»: بالضم« القُنُوع
عیش مران کس را که ، غمهای عجز و همت بزرگواری. خوشی یان غمها و همتهافرماید: بامداد کردم در م می

 »شارح« ، یا یافت عزت خشنودی به قسمتها.یافت اندازه همت خود
 گر پایۀ ما بقدر همت بودی
 ما را همه روز جاه و حشمت بودی

 

 

 یا کار جهان بعلم و حکمت بودی
 گردون بر ما ز اهل خدمت بودی

 

 

 رابت نبیمباهات به ق

 و مفاخرت بر مردم اجنبی
 مللَقَدْ عْیامهنَّ سبِا ناس 

 واحمدٌ النَّبِی اخی وصهرِی

 

مهس کُل لفْضی المسْا نم 
 علَیه صلّٰى وابن عمی

٤۲۹ 



  

٤۳۰ 

 وانِّی قائدٌ للنّاس طُراً
یسئنْدِیدٍ رص کُل لقات و 

 

ْلَی اامجع بٍ ورع نم المس 
مخالْکُفّارِ ض نارٍ مبج و 

 

به «، مثل العجم والعجم. و صنْدِید ، والعرب والعرب واحدٌخالف العجم»: بالضم« العرب: پدر زن: وصهر
 ».من اّسالم« من الْکُفّارِ : بزرگ. و در بعضی نسخ بجای ضخممهرت. و »: کسر
آید بر هر بخشی. و احمد پیغمرب برادر  فرماید: هراینه به حقیقت دانند مردم که بخش من از اسالم افزون می می

ام مر مردم را  ، و پسر برادر پدر من است. و به درستی که من کَشنده، برو خدا درود فرستادمن و پدر زن من است
 »شارح«رت سردارم و هر سرکش از کافران بزرگ. کُشنده هر مهم. و ج، از عرب و عهمه به سوی اسالم

 سترتاز خلق جهان پایۀ من پیش
 جاهل که ز بخت بد بگريد خونش

 

 

 در علم و عمل مایۀ من بیشرتست
 در دیده او خنجر من نیشرتست

 

 
 و فی الْقُرآن الْزمهم وِالئی
 وهخوسٰى ام نونُ مکَما هار 

 ی لَهنقاما ذاکماماً لا م 
 فَمن منْکُم یعادِلُنی بِسهمی

 

 

 مزضاً بِعی قَرتطاع بجوا و 
 کَذاک انَا اخوه و ذاک اسمی
مبِغَدِیرِ خ بِه مهربخا و 
 و اسالمی و سابِقَتی و رحمی

 

موضعی در میان مکه و مدینه به »: بضم« خم  شت. و: آبگري در دغَدِیر : پیشوا. وامام و ؛: پیشوائیامامة
فی  سابِقَةٌ : با چیزی برابر آمدن. و یقال: لهمعادلَةکه میقات اهل شام است.  »به تقدیم جیم مضمومه«جحفه 

 ».بِرغْم« بِعزم إلیه. و در بعضی نسخ بجای ، إذا سبق النّاس هذا األمرِ
نید ایشان را دوستی من و واجب کرد فرمان برداری مرا فرض با دل بر کار نهادن. فرماید: و در قرآن الزم گردا می

، همچنني من برادر اوام و این نام من است. برای آن بر پای داشت مرا چنانچه هارون از موسٰى برادر او بود
من و اسالم من و  ، و خرب داد ایشان را به آن در غدیر خم پس کیست از شما که برابر ببخشبرای ایشان پیشوا

 »شارح«پیشی من و خویشی من؟ 
 ای مهر تو بر تمام عالم شده فرض

 کند هیچ قبول مهر تو حق نمی بی
 

 

 در ذمت همت است احسان تو قرض
 روزی که رسد نامۀ اعمال بعرض

 

 حکایت
از حج به غدیر ، در وقت مراجعت ملسو هيلع هللا ىلصامام احمد از براء بن عازب و زید بن ارقم روایت کند که چون مصطفٰى 

» آری.«گفتند: » ستُم تعلمون أنّی أولٰى بالمؤمنني من أنفسهم؟لأ«، دست علی بگرفت و گفت: خم نزول فرمود
، ، فعلی مواله، من کنت موالاللّهم«فرمود: » آری«گفتند: » ألستُم تعلمون أنّی أولٰى مؤمن مننفسه؟«فرمود: 

وااله و عادِاللّهم نم عاداه.  ، وال نأبیهنیئاً«پس عمر او را دید و گفت:  »م طالبٍ ، یا ابن و أمسیت أصبحت ،
.و مؤمنة مؤمن لِّغْ «، این سخن بعد ازان فرمود که ملسو هيلع هللا ىلصو ثعلبی روایت کند که پیغمرب » مولٰى کلب ولسا الرهيا اي

نازل شد و بر اهل توفیق پوشیده نیست که آیت  ١»ما بلَّغْت رِسالَتَه ما انزِل الَيكَ من ربكَ وان لَّم تَفْعل فَ
» بعض في كتَابِ اله النَّبِي اولَى بِالْمومنني من انفُسهِم وازْواجه امهاتُهم واولُو اْرحام بعضهم اولَى بِ«
 لم.مالیم این حدیث است واله أع٢

 .۶٧المائده:  - ١
 .۶األحزاب:  - ٢

                                                 



  

 
 لیو ثَم لیو ثَم لیفَو 
 لیو ثَم لیو ثَم لیوو 
 وویل للَّذِی یشْقٰى سفاهاً

 

 

 لمن یلْقَی اْلٰه غَداً بِظُلْمی
 لجاحدِ طاعتی و مرِیدِ هضمی
 مررِ جغَی نی متداورِیدُ عی 

 

 : گناه.جرم. و کردن : چیزی از حق کسی کمهضم
 ،پس وای ،ستم کردن با من. و وایب، پس وای مران کس را که بیند خدا را فردا ، پس وایفرماید: پس وای می

وای مران کس را که بدبخت شود از برداری مرا و خواهنده کم کردن حق مرا. و  پس وای مر انکار کننده فرمان
 »شارح«گناه.  ، دشمنی مرا بیخردی بی

که نگشت واقف از حال نبی  هر کس
 گر فضل علی خود نتوانی دانست

 

 

 یکرنگ نشد ز جهل با ال نبی
 باید که کنی فهم ز اقوال نبی

 

 حکایت
امام علی بن احمد و احدی از ابوهریره روایت کند که مرتضٰى این ابیات را در حضور ابوبکر و عمر و عثمان و 

، رضی اله ن و ابوذر و مقداد و سلمان و عبداله بن مسعودحملرطلحه و زبري و فضل بن عباس و عمار و عبدا
 ، فرمود.عنهم

 

 مفاخرت به مناقب حشمت اثر

 در مجلس امريالمؤمنني عمر
هرِ نَبِینا بِنَصمکْرا هال 

 و هنَبِی زعبِنا ا و هکتاب 
 و یزورنا جِبرِیل فی ابیاتنا

 لوفَنَکُونُ الَّهح لتَحسم 
 

 

المسْا معائد قامبِنا او 
قُدامْارِ ونا بِالنَّصزعا و 
کامحْاو المسْا ضبِفَرائ 

و رامح کُل هل مرحم 
 

: الفرض. فَرِیضةَال: به پیش شدن در جنگ واقدام: عزیز ساخنت. و اعزاز عماد البیت. و»: بالکسر: «الدِّعامة
 : حالل داشنت.استحالل و

به ما ، و به ما قائم گردانید ستونهای اسالم را. و فرماید: خدا بزرگ گردانید ما را به یاری کردن پیغمرب او می
کرد  زیارت می، و عزیز کرد ما را به یاری دادن و به پیش رفنت در جنگ. و عزیز کرد پیغمرب خود را و کتاب خود را

های ما به فرضهای اسالم و به حکمهای خدا. پس بودیم اول حالل دارنده حالل او را و  را جربئیل در خانه ما
 »شارح«حرام کننده برای خدا هر حرام را. 

 در علم و عمل اهل حقایق مائیم
 گاهی که سخن ز اهل ایمان گذرد

 

 

 داننده اسرار و دقایق مائیم
 انصاف دهد خصم که سابق مائیم

 

 

٤۳۱ 



  

 حن الْخیار من الْبرِیة کُلِّهانَ
ةکَرِیه راتِ کُلو غَمضالْخائ 
ةزورِ بِعمْی اونَ قُورِمبالْمو 
 فی کُل معرکَة تُطري سیوفُنا
 هنْعنا مدرا نم نَعنّا لَنَما 
 و تَرد عادِیةَ الْخمیس سیوفُنا

 

 

 و زِمام کُل زِمامو نظامها 
 امیْا ؤادِثنُونَ حامالضو 
 رامبْا ررائونَ مضالنّاقو 
الْهام راخف نع ماجِما الْجیهف 

 اممعتو نَجود بِالْمعرِوفِ للْ
 قامدِ الْقَمیصْا سار یمنُق و 

 

: ضمان: الشّدّةُ والزحمةُ من الناس والماء. و الغَمرة شدن. و: شروع کردن و در آب خوض: مهار. و زِمام
: ریسمان مرِیرة: تاب باز دادن ریسمان. و نَقْض. و قُوی: ، و جمعها: الطّاقةُ من الحبلالقُوةپایندان شدن. و
: راست کردن. و در بعضی اقامة عواداً عن کذا: أی صرفت صوارف. و عدْت : پرانیدن. واطارةمحکم تافته. و 

 : سحابةُ تنشأ صباحاً.الغادِیةو ؛»به غني معجمه» «غادِیةَ اْمورِ« عادِیةَ السیوفِ نسخ بجای 
کنندگانیم در سختیهای هر ، و رشتۀ ایشانیم و مهار هر مهاریم. شروع ایم از خالیق همۀ آن فرماید: ما برگزیده می

، و تاب محکم کنندگان ریسمانهای یکتار کارهائیم به غالب شددنی روزگاریم. و ها ، و پایندانهای حادثهجنگی
های سر را از  پراند شمشريهای ما دران کاسه هر جنگ گاهی میبازدهنده رسنهای محکم تافتۀ استوار کردن. در 

به نیکوئی مر نیم ک، و بخشش های مرغ تارک. به درستی که ما هراینه منع کنیم هر کس را که خواهیم منع او بچه
 »شارح«گردن مهرت را.  ، و راست کنیم سرِ کجبازگرداند لشکر بازگرداننده را شمشريهای ماگزیده را. و 

 مائیم که بر تخت حقیقت شاهیم
 مائیم که چون بحر یقني موج زند

 

 

 مائیم که در برج طریقت ماهیم
 از هر چه کسی گمان بر آگاهیم

 

 

 شکوه از ارباب نفاق

 اب شقاقو اصح
 ااطْلُب الْعذْر من قَومی وقَدْ جهِلُوا
 حبل اْمامة لی من بعدِ احمدِنا
 عرکانُوا ذَوِی و هتوی نُبال ف 
 مرِهمحانُ ارزاً سی جائکانَ ل لَو 

 

 

 فَرض الْکتابِ و نالُوا کُل ما حرما
 ذَماکْرِیب والْوقَتِ التَّکَالدَّلْوِ علِّ

ّا دَهعا بوعال رماوال ذِمو  
 خلَّفْت قَومی و کانُوا امةً امما

 

: سرحان : روا شدن. وازوجدوال گوشۀ دلو. و »: به فتح«ذَم : چوب گوشۀ دلو. ویبتَکْرِ: درآویخنت. و تَعلیق
 جمع امة. »وبالضم«، سريالشّیء الی» بالفتح«بچرا گذاشنت. واألمم: 

فرماید: آیا بجویم عذر از قوم خود و به حقیقت ندانند فرض قرآن را و یابند هرچه حرام باشد. رسن پیشوائی  می
در زمان پیغمربی او بودند خداوندان ، چون دلو که آویخته باشد به چوب و دوال. نه مراست از پس احمد ما

، بازپس بودی مرا روا گذاشنت کار ایشاند ازو پیمان را و نه عهدها را. اگر ، و نه نگاه داشتند بعپرهیزکاری
 »شارح«، و بودندی گروهی اندک یا مختلف. گذاشتمی قوم خود را

 خواهند جماعتی که تزویر کنند
 تغیري قضا بهیچ رو ممکن نیست

 

 

 وز حیله طریق شرع تغیري کنند
 هرچند که این گروه تدبري کنند

 

٤۳۲ 



  

٤۳۳ 

 

 ن حارث بن صمۀ انصاریرجز در شأ

 و مدح او به کمال محبت و وفاداری
همص نب نَّ الْحارِثا مال ه 

 ههامی مف لقْبا مههِم 
هموفٍ جیسو رِماح نیب 

 

 

 هبِنا ذِماً ویفکانَ و 
 هدْلَهِمم الءلَی لَةی لَیف 

 ولسی رغبیها ثَ یف هال هم 
 

 هملم ةیلب ندَّ مال ب 
و  ؛آمد و مرتضی این رجز فرمود ، در اُحد او را بکاری فرستاد و دیر باز میملسو هيلع هللا ىلصاز انصار بود و پیغمرب  حارِث

، هفت از مهاجرین: و واقدی گوید: چهارده کس در غزای اُحد نزد پیغمرب بماندند ؛پدر او»: به کسر صاد« صمة
، و هفت از انصار: خباب بن منذر و ابودجانه و بدالرحمن و علی و سعد و طلحه و زبري و ابوعبیدهابوبکر و ع

: بیابان دور. و مهمه عاصم بن ثابت و حارث بن صمه و سهل ابن حفیف و اُسید بن حضیر و سعد بن معاذ. و
 ک شدن شب.: سخت تاریادلهمام : أی شدیدة الظّلمة. ولَیلَة لَیالء

فرماید: نیست هیچ غم. به درستی که حارث پسر صمه هست وفادار و بما خداوند عهد است. رو آورد در  می
جوید رسول خدا  ها و شمشريهای بسیار می میان نیزهتاریکِ سخت تاریک. در  ب، در شبیابانهای غمناک کننده

 را دران شب آنجا نیست هیچ چاره از بالی فرو آینده.
 که براه حق مرا یارانند جمعی

 روزی که سفر کنند زین کهنه رباط
 

 

 بس تجربه کردیم و وفادارانند
 از غایت تجرید سبکبارانند

 

 

 مباهات به شجاعت و افعال ستوده

 در وقتی که از احد مراجعت نموده
یمذَم رغَی فیهاکِ الس مفاطا 
 افاطم قَدْ ابلَیت فی نَصرِ احمدٍ

 رِیدُ ثَوابا  هرغَی ءال شَی هال 
 نْت امرا اسمو اذِ الْحرب شَمرت وکُ

 

 

 یمال بِلَئدِیدٍ وبِرع تفَلَس 
 یمحبِالْعبادِ ر بر ضاةرم و 
 نَعیِم و نَّةی جف وانَهرِض و 
یملرِ مبِغَی لٰى ساقع تقام و 

 

ذْهاکدِید. و : أی خالء مرد هراسان. و»: به کسر« رِعبضاة : کارزار سخت کردن. واروانو  ،: خشنودیمرِض :
، کما یقال: قامتِ الحرب علٰى أی عن شدّة ١»يوم يكْشَف عن ساق«خشنودی و خازن بهشت. و قولُه تعالٰى 

 : سزاوار مالمت شدن.االمة ساق. و
، به چه نیستم من مرد هراسان و نه ناکس. ای فاطمه ؛، نه نکوهیدهفراگري شمشري را، فرماید: ای فاطمه می

خواهم  حقیقت جنگ سخت کردم در یاری کردن احمد و خشنودی پروردگاری که به بندگان مهربان است. می

 .۴٢القلم:  - ۱
                                                 



  

چون  ،هستم من مردی که بلند شوم، و خشنودی او را در بهشت و نعمت. و ، نیست هیچ چیز غري آنپاداش خدا
 »شارح«فعلی که سزاوار مالمت باشد.  ، بیحرب دامن درزند و بایستد بر سختی

 تا در تن زار من بود قوت روح 
 خواهم که نماند بجهان یک کافر

 

 

 پیوسته کنم دشمن دین را مجروح
 گویا که خدا داد مرا مشرب نوح

 

 
ناب تمما  تُهبرتّٰى ضدِ الدّارِ حبع 

 تُهرفَغاد  هعمج فَضفَار بِالْقاع 
و  هزهی بِکَفِّی کَالشِّهابِ افیس 

 مهوعمی جبر تّٰى فَضح فَما زِلْت 
 

 

یممص ظامفْرِی الْعی نَقوبِذِی ر 
 من ذِی قانط وکَلیم عبادِیدَ

زحا  یممصو قعات نم بِه 
ص منْهم تشْفَیاویملح کُل دْر 

 

زٰى که نسب او منتهی است به عبدالدّار بن قُصی ابن کالب. و عطلحة بن هبدال ی: طلحة بن ابعبد الدّارمراد از 
مضٰى.صضاض : أی مفربادِید : پراکنده شدن. واالعوجه الذّاهبونَ فی کُل النّاس نم قرلها. و  ، وال واحدَ: الف
زیمو». از اول«نبانیدن : جهمضوِ. والصالع الّذی هو قوام العظم : شّفاء : پراکنده ساخنت. وفَضشفا دادن.ا : 
برد استخوانها را گذرنده. پس  ، تا زدم او را به شمشري خداوند آب که میفرماید: آهنگ کردم پسر عبدالدّار را می

، گروه گروه از خداوند دل ناامید و جراحت رسیده. و وه او، پس پراکنده شد گرگذاشتم او را به زمني هامون
بریدم به آن از دوش و استخوان که قوام عضو  ، میجنبانیدم آن را ، می، چون شعلۀ آتششمشري من به پنجۀ من

 را. ، و شفا دادم از ایشان سینۀ هر بردباری، تا پراکنده کرد پروردگار من گروههای ایشان راهمیشه بودمبود. پس 
 »شارح«

 تا من سر خصم را ز تن برکندم
 پیوند بجاهالن نخواهم کردن

 

 

 او را به بیابان عدم افکندم
 گر نیز جدا کنند بند از بندم

 

 حکایت
، فقد أدٰى بعلُکِ ، یا فاطمةخذِیه«با فاطمه گفت: ملسو هيلع هللا ىلص مروی است که چون مرتضٰى این ابیات فرمود مصطفٰى 

هن ما علیه و قد قتل اله.صدَیبِی شیه بن مسعود روایت کند:  »ادِیدَ قُرو زید بن وهب از عبدال» یوم انهزم النّاس
وحده. فقلا علی ّد إح علی إنّ ثبوت :منه ت بتإن تعج .لَعجب تِ المالئکةُ. أما فی ذالک المقامبفقد تَعج ،

قال فی ذلک الیوم أنّ جربیل علمت م، و هو یعرج؟إلَی السعلی ّذوالفقار و الفتٰى إ ّإ فیال س :و عکرمه » اء
أما تسمع مدیحک «فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص ، مصطفٰى دفع و منع کفّار قیام نمودمه ر اُحد بداز مرتضٰى روایت کند که چون 

علی ّذوالفقار و ال فتٰى إ ّنادِی: ال سیف إه رضوان ی؟ إنّ ملکاً اسمماءو گویند در این روز حضرت .» فی الس
، کل غم ، تجِدْه عوناً لک فی النّؤائبجائبععلیاً مظهر ال نادِ«، از عالم غیب مخاطب شد به ملسو هيلع هللا ىلصمصطفٰى 

الهم عبارةٌ عن الفکر فی مکروه یخاف اإلنسانُ حدوثَه و «. و قال بعضهم: »، بوالیتک یا علیو هم سینجلی
 »، ألنّه إنّما یکونُ فیما مضٰى.، والغم ال فکر فیهکونُ مرکّباً من الخوف والرجاء، فییرجو فواتَه

 

 رجز غطریف بن جشم

 و اظهار شجاعت و ثبات قدم
 شَمج نابو منَع طْریفغ نِّیا 

 

مثج توذا الْما توالْم نازِلا 

٤۳٤ 



  

 مالنَّس ودمحم ةالشَّفْر ینَا صافا 
 

ف ومقْتَحثٍ ملَی لوغٰى ای الْو 
 

 مثٍ قَطلَّیل هال لَحاک تثْبا 
 أی مشْته للّحم.»: بالکسر« قَطم کارد بزرگ و رجل»: به فتح« شَفْرةو ». از اول«: بجای ایستادن جثُوم

 

 جواب او به عبارت فصیحه

 و اشارات ملیحه
 لْعلَم ا  انا علی الْمرتَجٰى دؤنَ 

مداً و کَرجم النّاس ریخ رنْصا 
منْتَقا و هدْری صشْفانِّی سا 
قَدِم یا شَر هال لَحاک تفاثْب 

 

 

موفٍ بِالذِّمم نیلْحل تَهِنرم 
ماً وراح دْقص نَبِی  ملقَدْ ع 
قالحو هال بِدین وفَه  متَصعم 

نفَس رتَلْقٰى ح فرٍاو   طَرِمتَض 
 

 مموِی کَالْحتَه یها ثُمف لتَح 
»: بالفتح«الحین : بگرو استدن. وارتهاناألثر الّذی یعلَم به الشیء کَعلَم الطَریق و علَم الجیش. و :العلَم

أی متقدِّم. و »: بالکسر الدال« قَدِم رجل  : چنگ در زدن. واعتصام : کینه کشیدن. وانْتقامالهالک. و
 انگشت.»: به ضم« حمم: زبانه زدن آتش. و اضطرام

]، وفا کننده به عهدها. یاری را[، بگرو گرينده مر هالک امید داشته شده نزد علَم لشکر ،ام فرماید: من علی می
دهم سینۀ او  به حقیقت داند که من زود شفا میاینده. و ، پیغمرب راستی بخشکنم بهرت مردم را به بزرگی و کَرم می

، ای بدتر ، نفرین کناد ترا خداکشم. پس او بدین خدا و سخن حق چنگ در زننده است. پس بایست را و کینه می
 ، پس فرو افتی چون انگشت.پیش آینده. پس زود ببینی گرمی آتشی که زبانه زند. فرو آئی تو دران آتش

 »شارح«
 وز که آسمان بکام است مراامر

 در حال نهد رو بهزیمت دشمن
 

 

 خورشید بجان و دل غالم است مرا
 گر فاش بگویم که چه نام است مرا

 

 

 خطاب مبنی بر اظهار حق 

 به عمرو بن عبدالود در غزای خندق
ةمهب سفار تو قَدْ القَیرمیا ع 
 من آل هاشم من سناء باهرٍ

دْعیرِهنَصو ٰلهْا لٰى دِینو ا 
دُّهح یققبٍ رضنَّدٍ عهبِم 

 

 

قْدامْا عاوِدم نْدَ اللِّقاءع 
 رامک جِنيتَوم ذَّبِنيهم و 
 المسّا عشَرائ دٰى وإلَی الْهو 
سامح فْرِی الْفَقاری نَقوذِی ر 

 

، و یقال أیضاً للجیش بهمة و منه قولهم: الذی ال یدْرٰى من أین یؤتی من شّدة بأسه الفارِس»: ملضاب« البهمة
، أی ام به فتح همزه یا کسرداقْ، یقال: الشُّجاع معاوِد. و الرجوع إلَی األمرِ األول :المعاودةفالنٌ فارِس بهمة. و
 : تاج بر سر کسی نهادن.تَتْوِیج لب. وبهراً: أی غ بهره معاود فی األقدام. و
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آل گردنده است به جرب قدمهای او. از ز، به حقیقت رسیدی بسوار لشکری نزد کارزار که بافرماید: ای عمرو می
، و براه راست و خواند به دین معبود و یاری کردن او هاشم از بلندی غالب و پاکیزگان تاجداران بزرگان. می

، برد مهره پشت را ب که میآ، خداوند شمشري هندی بران که باریک است تیزنای آنراههای مسلمانی. به 
 »شارح«شمشريی بران. 

 تا چند بآئني ضاللت باشی
 گر منکر ارباب عدالت باشی

 

 

 الت باشیجوز کرده  خویش در خ
 تا آخر عمر در مالمت باشی

 

 
 جبِینَه و محمدٌ فینا کَانَّ 

 اصر دِینه و نَبِیهواله نن
 شَهِدَت قُریشٌ والْقَبائل کُلُّها

 

 

 غَمام اللخ نم لَّتتَج سشَم 
و  قْدامدٍ محوم کُل نيعم 

 انْ لَی فیها من یقُوم مقامی
 

 : فراپیش شونده.مقّدام: ابر. و غَمام: میان. و خاللهویدا شدن. و  :تَجلِّی
خدا یاری کننده دین ، گویا جبني او آفتابی است که هویدا شده از میان ابر. و فرماید: محمد در میان ماست یم

ها همۀ  ، و یاری کننده هر یک گوینده فراپیش شونده است. گواهی دهند قریش و قبیلهخود و پیغمرب خود است
 »شارح«ایشان که نیست دریشان کسی که بایستد بجای من. 

 ز تو سپاه اهل معنی فريوزای ا
 اوصاف کمال در تو جمع است همه

 

 

 در حرب تو چون شريی و دشمن چون یوز
 کس نیست که بجای تو باشد امروز

 

 

 رجز داود بن قابوس بکری در خیرب

 و دم زدن او از شجاعت و جرأت با حیدر
لا الْجاههیغُّمبِالتَ  یا ار 

 م هیص اروع مفْضال هصورٍ
قْدِمالْم رِیءالْج نرالْق لقات و 

 

 

شَمغَشَم فَتی نماذا تَرِیدُ م 
 ماذا تَرٰى بِبازِل معصم
 مرتّٰى تُحح ملسال ا هالو 

 

: مهیصصید. و  : شري شکنندههصور: آنکه جمال او مردم را خوش آید و تیزفهم. و اروع : خشم گرفنت. وتَرغُّم
، و ربما بزل ، و ذلک فی السنة التّاسعةبازِل، فهو ، أی انشق: فَطَر نابهیبزل بزوالالبعري  بزل وشري و مرد قوی. 

 : چنگ در زدن.اعصامفی السنة الثّامنة. و 
 

 جواب او با حسن کالم

 و ابني نظام
ملتُس نْ لَما هال لَحاک تثْبا 

تَح مصعنانُ الْمنِّی بم لُهم 
مکَررِ الْمجالْح برنِّی وا 

 

 

 رِمضخ یف رجفٍ عیس قْعول 
 احمی بِه کَتائبِی و احتَمی
 قَدْ جدْت له بِلَحمی ودمی
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سر انگشت. و  بنان:کثري الماء. و رِمالخض: حوادثُه. وعجارِیفُه الدَّهرِ و عجارِف: بخایسک زدن. و وقْع
به میم » «مخذَم« خضرِم : حجر اسود. و در بعضی نسخ بجایحجر مکَرم : پرهیز کردن. و مراد ازاحتماء

 به معنی شمشري قاطع و نام یکی از سیوف نبی است.» مکسوره و خاء و ذال معجمتني
، برای زدن شمشريی حادثه انگیز بسیار آب که شوی اگر مسلمان نمی، ، نفرین کناد ترا خدافرماید: بایست می

پرهیزم. به درستی که من  دارم به آن لشکرهای خود را و می میدارد ان را سر انگشت سر دست از من. نگاه  برمی
 »شارح«به حق پروردگار سنگِ گرامی داشته به حقیقت سخا کردم برای خدا بگوشت خود و خون خود. 

 که شد تريه و تاریک دلتای خصم 
 هرچند که شد نور هدایت تابان

 

 

 دارد همه روز رنج باریک دلت
 هرگز بخدا نگشت نزدیک دلت

 

 

 خطاب به یهود خیرب

 و تهدید به تیغ ظفر پیکر
یهالْهاشُم الْغْالم نم ذا لَکُم 

 ماجِمالْج رشَع قُودی برض 
 مالْقَماق بکَتائ ی بِهمحا 

 

 

 کَمائم من ضربِ صدْق فی ذُری الْ 
 یا ضیبا بِصارِم صارِم 

قادِمْبِا لیالْخ جالنْدَ مع 
 

» بالفتح« قَدَم جمع قمقام. و» به فتح«بسیار خري و » به ضم: «قماقمالقَلَنْسوةُ المدورة. و »: بالضم« الکُمة
 : أی تقدَّم.یقْدُم قُدْماً

که ، از زدن براستی در زبرهای کالههای گرد. زدنی فرماید: این شمشري برای شماست از کودک هاشمی می
شکرهای پیغمرب بسیار خري لدارم به آن  می! نگاه ای ، چه برندههای سر را به شمشري برنده سفید کَشد موی کاسه می

 »شارح«را نزد جوالن اسبان با سواران پیش آینده. 
 مو شکافی باشدتیغم که برای 

 گر خصم یکی باشد و گر چند هزار
 

 

 از جنس کدورت همه صافی باشد
 در کشنت این طایفه کافی باشد

 

 

 رجز در وقت کشنت صحیح خیربی

 پروری و دم زدن از کمال دین
 می هاشلَدَتْنو یلنا عا 
قادِمها می نَقْعف بصوصعم 

 

 

قاص جالوبٍ للررح ثلَیم 
هاجِم توم لْقاهی یلْقَنی نم 

 

چه پدرش  ؛، و مرتضٰى به حسب پدر و مادر هر دو هاشمی بودو مثل این بسیار است ،اوالد او هاشممراد از 
: إذا قَصماً الشّیء قَصمت ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم است و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم. و

بِنيوکسرتَه حتّٰى ی .بصوصاجتمعوا. و اع :قادِم نَقْع القومجمع »: به فتح«: گَرد. و م قْدامح و مفاتمثل م
 مفْتاح.
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، جمع شونده در گَردِ آن مردم ، مر مردان را شکننده، شري حربهاام بزاده است مرا قبیلۀ هاشم فرماید: من علی می
 »شارح«رگی ناگاه آینده. رسد به او م ، میرسد به من  که میپیش آینده. هر 

 در باب نسب نیست کسی صدیک من
 در علم و عمل چو رای من باشد راست

 

 

 باشد همه روز شري گردون سگ من
   افتد بخطا ناوک من بر خاک نه

 

 خطاب به زیر در حرب جمل

 و نهی او از شتاب و عجل
 ال تَعجلَن واسمعن کَالمی

خ لَتقْبنایا اذِ الْمیایام 
سامح لَّلورٍ مبِبات 

 

 

 و رب الرکَّع الصیام یانِّ
 غامردِ الضسْا لمح لْتمح 
ظامالْعو ماللَّح قَطْع دوع 

 

: تیز یلتَالو ». از ثانی«: حمله بردن حمل: بیت تبنیه العرب من عیدانَ الشَّجر. و الخیمة: جمع صائم. و صیام
 : خو کردن.تَعوِید کردن. و

چون مرگها رو  –دار  بحق پروردگار رکوع کنندگان روزه –، به درستی که من فرماید: مشتاب و بشنو سخن مرا می
شمشري برنده تیز کرده تیز که خو کرده به بریدن گوشت و ، حمله کنم حمله کردن شري قوی. به های من آورد به خیمه
 »ارحش«استخوانها. 

 در کشنت خود شتاب کردن تا کی
 بر اسب جفا سوار بودن تا چند

 

 

 وز کینه بما عتاب کردن تا کی
 خود را ز حسد بتاب کردن تا کی

 

 

 سفیان خطاب به معاویة بن ابی

 در وقت بغی و طغیان
 وم اما واله انَّ الظُّلْم شُ

 الَی الدَّیان یوم الدِّین تَمضی
لَمتَعنا سذَا الْتَقَیسابِ ای الْحف 

 ا ناللَّذاذَةُ ع عتَنْقَطس ناس 
 

 

الظَّلُوم وه یءسالْم ال زالو 
ومصالْخ عتَمجی هنْدَ الع و 
الْغَشُوم نیکِ ملنْدَ الْمغَداً ع 
وممالْه عتَنْقَط الدُّنْیا و نم 

 

 : جمع او.خصوم، و : خصومت کنندهخصم: الجزاء والمکافاة. و دِّینال: نقیض الیمن. والشُّوم
، و همیشه بد کننده اوست ستمکار. بجزا دهنده در روز ، به درستی که ستم کردن شوم استفرماید: به حق خدا می

، مطلق ، چون به هم رسیم فردا نزد پادشاهبدانی در روز شمار، و نزد خدا جمع شوند خصمان. زود جزا بگذری
 »شارح«که کیست ستم کننده. زود بریده شود مزه از مردمی از دنیا و بریده شود غمها. 

 فردا که زهم جدا شود پاک و پلید
 معلوم شود که کیست بدبخت و سعید

 

 

 آید بمیان ز خري و شر گفت و شنید
 مفهوم شود که کیست نادان و رشید
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 مرٍ ما تَصرفَتِ اللَّیالی
لس  تتَقَض مما مع امیْا 

 تَروم الْخلْدَ فی دارِ الْمنایا
 تَنام ولَم تَنَم عنْک الْمنایا
 لَهوت عن الْفَناء و انْت تَفْنٰى
نیع قَرِیر نْتا غَداً و وتتَم   

 

ومکَتِ النُّجررٍ ما تَحم 
 لرسومستُخبِرک الْمعالم وا

 ومما تَر ثْلُکم قَدْ رام فَکَم 
 ا نَووم تَنَبه للْمنیة ی

 نْیا یدُوم فَما شَیء من الدُّ
ومتَع جی لُجالتِ فضالْع نم 

 

دار شدن. : بیتَنَبه : سی شدن. وتَقَضی: جنبیدن. و تَحرک: بازگشنت در کارها. و تَصرف : بای تفخیم. وما
 : السباحة.العومو : دریا.لُجةالّداهیة. و»: بالضم« العضلَة: اإلعراض. واللَّهوو

روزگار را از گروهی چند که ها. بس  ، برای کاری بزرگ جنبد ستارهفرماید: برای کاری بزرگ بازگردد شبها می
، پس بسا به جوئی جاودانی در سرای مرگها نشانهای راه و نشانهای سرای. می سی شدند تا زود خرب دهد ترا

، ای شود از تو مرگها. بیدار شو برای مرگ کنی و غافل نمی میجوئی. خواب  حقیقت جست مانند تو آنچه می
چه نیست چیزی از دنیا که همیشه باشد. بمريی فردا و تو  ؛شوی شدی از فنا و تو فانی میخواب کننده. غافل 

 »شارح«کنی.  ر دریاها که شنا میروشن چشم باشی از سختیها د
 تا چند چنني بخواب خواهی بودن
 فردا که حجاب از میان بردارند

 

 

 وابسته بنان و آب خواهی بودن
 شک نیست که در عذاب خواهی بودن

 

 

 خطاب عتاب آمیز به معاویه

 و مفاخرت به مناقب عالیه
 محمدٌ النَّبِی اخی وصهرِی

 ی یضحی و یمسیو جعفَر الَّذِ
 و بِنْت محمدٍ سکَنی و عرسی
 وسبطا احمدٍ ولَدای منْها

 

 

 و حمزةُ سیدُ الشُّهداء عمی
 یطري مع الْمالئکَة ابن امی

 شُوبیمملَحی وها بِدَمملَح 
   فَمن منْکُم لَه سهم کَسهمی

برای اشعار است به آنکه جعفر از جانب مادر هم برادر مرتضٰى ابن امی به » أخی«: دالرام. و عدول از نسکَ
 چه اخوت ایشان از جانب پدر مشهور معروف است.  ؛بوده
، و حمزه مهرت شهیدانْ برادر پدر من است. و جعفر که فرماید: محمد پیغمرب برادر من و پدر زن من است می

، پرد با فرشتگان پسر مادر من است. و دخرت محمد دالرام و زن من است کند که می د و شبانگاه میکن چاشت می
آمیخته است گوشت او بخون من و گوشت من. و دو نبريه احمد دو فرزند منند ازو. پس کیست از شما که باشد 

 »شارح«مرو را بخشی چون بخش من؟ 
 در فضل و حسب کسی نباشد چون من

 گویم ه من ز فضل خود میهر نکته ک
 

 

 از روی من است چشم گردون روشن
 گر خواهد و گر نه گوش باشد دشمن

 

 
 سبقْتُکُم الَی اْسالم طُراً

 

 لْموانَ حا لَغْتغُالماً ما ب 
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٤٤۰ 

 کُملَیع تَهالیی ول بجواو 
 و اوصانی النَّبِی علَی اختیارٍ
 اال من شاء فَلْیومن بِهذا

 ذِی لَم تُنْکروهانَا الْبطَل الَّ
 

مغَدِیرِ خ موی هال ولسر 
 مته رِضی منْکُم بِحکْمی
داً بِغَمکَم تمفَلْی ّاو 
لْمس مویلو ةکَرِیه مویل 

 

:کسی ایصاء به لکون صاحبِه جدیراً بالحلْم. و ی، و إنّما سمومالبلوغ بالنَّ»: بضم الحاء« الحلْم: هنگام. واوان
 : الحزنُ المکتوم. الکَمدرا وصی کردن. و

بودم کودک که نرسیده بودم به هنگام بلوغ. و واجب ، در حاىل که فرماید: پیشی گرفتم شما را به اسالم همه می
غدیر خم. و وصی ساخت مرا پیغمرب بر برگزیدنی  روزدا در گردانید برای من حکم کردن خود بر شما فرستاده خ

: ، پس گو، و اگر نه، پس گو: ایمان بیاور به اینمر امت او [را] برای خشنودی از شما به حکم من. هر که خواهد
 »شارح«بمري از اندوه پوشیده به غم.من آن دلیم که انکار نکنید شما او را برای روز جنگ و برای روز صلح. 

 یغمرب حق کرد هدایت ما راپ
 دانی نیک گر پایۀ قدر ما نمی

 

 

 بر اهل جهان داد والیت ما را
 یت ما راآدریاب تو از حدیث و 

 

 حکایت
أبی سیداً فی الجاهلیة وصهر رسول اله ، إن ىل فضائل کثريةً. کان یا أبا الحسن«گویند معاویه به مرتضٰى نوشت: 

اشارت  »صهر رسول اله«و مرتضٰى این ابیات در جواب او نوشت. و » خال المؤمنني.و إنا کاتب الوحی و 
، در سنۀ سبع هجری عمرو بن امیۀ ضمری را به حبشه پیش نجاشی فرستاد که برای او ملسو هيلع هللا ىلص، است به آنکه پیغمرب

ه بن جحش به حبشه رفته بود و  حبیبه دخرت ابی امشوهرش آنجار مرده بخواهد و سفیان که با شوهر خود عبدال
، به دلیل در مجلس نجاشی عقد نکاح کردند و او را به مدینه آوردند و به این اعتبار معاویه خال مؤمنني باشد

»ماتُههما هاجزْواو هِمنفُسا نم نينمولَى بِالْموا کاتب وحی ابوبکر بود و عمر و عثمان و علی و  ١».النَّبِي
ید بن ثابت و اُبی بن کعب و عامر بن فهريه و عبداله بن ارقم زهری و ثابت بن قیس بن شماس و خالد بن ز

 سعید بن عاص و حنظله بن ربیع اسیدی و معاویة بن ابی سفیان و شرحبیل بن حسنه.
 

 مذمت اراذل بنافرمانی

 سامانی که مؤدی است به تفرقه و بی
صع تعطنِّی اا یفَلومقَو تب 

 ولٰکنِّی اذا ابرمت امراً
 

 

شَآم وا ةمامالْی کْنلٰى را 
الطَّغام قاوِیلی افُنتُخال 

 

 تبصقهاالشَّجرةَ: إذا ضممت أغصانَهاعضربتها لیسقطَ ور لَم.«، قال الحجاج: ، ثُمالس بصنَّکم عبصعال «
: طَغام: جمع أقول. و اقاوِیل ، کالَیمان. والشّامی»: علی فَعال« الشَّآمالحجاز والیمن. و : ناحیةٌ بني الیمامةو

 فرومایگان.
، برهم طپاندمی قوم خود را تا جانب یمامه یا مردم شام. فرماید: پس اگر بودی آنکه من فرمان برده شدمی می

 »شارح«های فرو مایگان. کند مرا گفتار ، مخالفت میمن چون استوار کردم کاری راولیکن 
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 گر بخت مرا بحکم و فرمان بودی
 گردون همه بر مر مراد من گردیدی

 

 

 هر کار که کردمی بسامان بودی
 خورشید بآئني غالمان بودی

 

 حکایت
من عبدِاله «، معاویه به تريی نوشت: ابن اعثم گوید: چون لشکر مرتضٰى در صفني آب فرات از معاویه بستدند

و » والسالم. ؛، فخذوا حذْرکم، فإنّ معاویةَ یریدُ أن یفجر علیکم الفرات فیغرقَکمالعراق ، یا أهل إما بعد ؛النّاصح
آن تري را شب به میان لشکر مرتضٰى انداخت و مردم را دغدغه پیدا شد و هرچند مرتضٰى ایشان را نصیحت و 

دو بیت فرمود. و در حال معاویه با لشکر بیامدند و در آنجا  مرتضٰى این ، نافع نبود و کوچ کردند وتسکني فرمود
نزول کردند و مرتضٰى ملول شد و مالک اشرت و اشعث بن قیس سوار شدند و جنگی عظیم واقع شد و لشکر 

پس رو به » نَعم.«فرمود: » ، یا أمريالمؤمنني؟أرضیت«معاویه را از آنجا براندند و اشعث با مرتضٰى گفت: 
 أنتُما کما قال الشّاعر:«شرت و اشعث کرد و فرمود: مالک ا

 ترشَم و إن لنا شیخاً إذا الحرب 
 

 

 »بدِیهتُه اْقدام قبل التَّوقُّف
 

 

 قبایل عرب در صفینمقاتلۀ حکایت 

 و غلبه کردن ارباب حق و اصحاب یقني
 لَنَا الرایةُ السوداء یخفق ظلُّها

ها فورِدهافَیزِیرتّٰى یح فی الص 
 یوم کَرِیهة تَراه اذا ما کانَ

 و اجمل صبراً حني یدْعٰى إلَی الْوغَٰى
 

 

 اذا قیل قَدِّمها حصین تَقَدَّما
 حیاض الْمنایا تَقْطُر الْموت والدَّما

ا یهبٰى فمااتَکَر ةً وزع ّ 
 وات الرجال تَغَمغَمااص   اذا کانَ

 

ابوساسان پسر منذر از قبیلۀ ربیع. »: به ضم حاء و فتح صاد« حصین و». از اول«: جنبیدن علَم خفَقانو  خفْق
 اجملْت  و». از اول«: چکانیدن قَطْر : به زیارت بردن. وازارة : رسته. وصف: در پیش شدن. و تَقَدُّمو 

 : سخن ناهویدا گفنت.تَغَمغُمفعلتها جمیال. و الصینعةَ: أی 
، پیش آید. پس ، ای حصین، چون گفته شود: پیش دار آن راجنبد سایۀ آن فرماید: مر ماست علَم سیاه که می می

چون باشد او را، تا به زیارت برد آن را به حوضهای مرگها که چکاند مرگ را و خون را. بینی درآرد آن را صف ،
، ، آن هنگام که خوانده شود بکارزار، که منع کند در خود مگر غلبه را و بزرگی را. و نیکو کند صرب راجنگ روز

 »شارح«چون باشد آوازهای مردان که پست شود. 
 هر کس که بآئني شجاعت علم است
 از هستی و نیستی مکن اندیشه

 

 

 در معرکه روز جنگ ثابت قدم است
 تدر مذهب ما وجود اشیا عدم اس

 

 
 ریمحو ملَخو کع تربقَدْ صو 
 کُمحیو جذْحیا لَم ذامج تنادو 
 اما تَتَّقُونَ اله فی حرماتنا
 هِمقائی لماً قاتَلُوا فقَو هی الزج 

 

 لمذْحج حتّٰى اورثُوها تَنَدُّما
 جزی اله شَراً اینا کانَ اظّلَما

ظَّما وعنّا وم نمحالر بما قَر 
 لَدَی الْموتِ قدْماً ما اعز و اکْرما

٤٤۱ 



  

دَةنَج لها منَّهی انعةَ ابِیعر 
 

 و باس اذا القَوا خمیساً عرمرما
 

کدّ ععفی الیمني. وبن عدنان أخو م م، و هو الیومبالخاء المعجمة« اللَّخ :«و منهم کانت من الیمن حی ،
» به ضم الجیم« جذام: پشیمانی نمودن. و تَنَدُّم ملوک العربِ فی الجاهلیة و هم آل عمرو بن عدی بن مضر. و

برای استغاثه. و  لَمذْحج. و الم مفتوح در معدّقبیلةٌ من الیمن تنزل بجبال حسمٰى و تَزعم نُساب مضر أنّهم من 
: عنایة، جعل اسماً من اسماء الزمان. و ، و هو اسم من القدَمکان کذا و کذاقدْماً لرجل: أهلُه. و یقال: ا حرمةُ

 : لشکر بسیار.عرمرمو ». از ثانی«قصد کردن 
  رياث گذاشتند قبیلۀ، تا به مفرماید: به حقیقت صرب قبیله عک و قبیلۀ لَخم و قبیلۀ حمیر مر قبیلۀ مذْحج را می

، جزا دهاد خدا ، وای بر شما راندا کردند قبیلۀ جذام که ای قبیلۀ مذْحجمذْحج ایشان را پشیمانی نمودن. و 
پرهیزید از خدا در زنان ما و آنچه نزدیک ساخته است  نمی! آیا ، هر کدام را از ما که باشد ستمکارتربدی

. جزا دهاد خدا قومی را که کُشش کردند در کارزارِ ایشان نزد مرگ در زمان بخشاینده از ما و بزرگ داشته است
به درستی که ایشان اهل شجاعت و  ؛نکنم از این سخ ربیعه را قصد می ! قبیلۀغالبند و چه بزرگند! چه قدیم

 ، چون ببینند لشکر بسیار.اند سختی
 چون لشکر من همیشه هستند به ضرب

 کشندنان تیغ گاهی که بقصد دشم
 

 

 اند هر نفس آتش حرب افروخته
 خورشید صفت روند از شرق به غرب

 

 حکایت
مرتضٰى در صفني روزی علَم سپاه به حصین بن منذر داد و او را با پانصد مرد از پهلوانان ربیعه و صد مرد از 

ایل عک و لَخم و حمیر دلريان مذحج به حرب فرستاد و حصین قصد سراپرده معاویه کرد و معاویه جمعی از قب
را معارض ایشان ساخت و حرب عظیم واقع شد و حصني و اصحاب او غالب شده بسرا پرده معاویه رسیدند و 

، تتّقون اله فی الحرم و نحن بنو أعمامکم؟ فاقصروا! أما ، یا أهل الکوفةویحکُم«شخصی از قبیلۀ جذام گفت: 
 در آن وقت این ابیات فرمود.هيلع ضٰى و مرت» فمع الیوم غدٌ.

 
 اذَقْنَا ابن هنْدٍ طَعنَنا و ضرابنا

 مظال نرِقانَ بنادِی زِبلْٰى یو و 
 وعمرواً و نُعماناً و بسراً و مالکاً
 قرحم نَیباو هاننَب نزَ بکُر و 

 

 

 ٰى تَولّٰى واحجماحتّبِاسیافنا 
 ا کَلَع یدْعو کُریباً وانْعماوذ

 وحوشَب والدّاعی معاوِی واظْلَما
 وحرثاً و قَینیاً عبیداً وسلَّما

 

، و او از قبیلۀ حمیر بود از : به فتح کاف و المذُو کَلَعمکسوره. و : به تقدیم زاء معجمۀ مکسوره بر مهملۀ زِبرِقان
 و قال الشاعر: ؛صفني کشته شدملوک یمن و در 

 فإن یک أهل الشّام أودٰى بهاشم
شَبووالمرء ح هفهذا عبیدُال 

 

 

 هان و أبقوا لَنا ثَکْالبو أودو بِنَ
 یة قتلٰىبو ذو کَلَع أضحوا برا

 

ز جست و مرتفع و او روزی در صفني به میدان آمد و مبار ،، پسر صباح بن ذی یزن حمیری: مصغر کربکُریب و
 پس حرث بن لجالج ، پس شرحبیل بن طارق بکری پیش رفتاح خوالنی پیش رفت و مقتول شدبن وض ،
: انْعام پس مرتضٰى پیش فرمود و او را بکشت و ؛، و همه کشته شدنددانیم، پس عباد بن مسروق هحکمی

: مالک: پسر ارطاة فهری. و بسرسی. و پسر بشري قی»: به ضم نون« نَعمان: پسر عاص. و عمرونعمت دادن. و 
: به فتح حاء مهمله و شني حوشَبو او در صفني بدست حجر بن عدی کنْدی کشته گشت. و  ،پسر مسهر قضاعی

٤٤۲ 



  

٤٤۳ 

: مرخم معاوِی گفتندی و در صفني بدست سلیمان بن صرد خزاعی مقتول شد. و »ذوالظَّلیم«، و او را معجمه
: بضم کاف و تقدیم راء مهمله بر معجمه. کُرز : به تاریکی شب شدن. وإظالمرت شعر. و برای ضرو» معاویة«
پسر »: به ثاء مثلثه« حرث: بحاء مهمله و راء مشدَّده. و محرق: به تقدیم نون مفتوحه بر باء موحده. و نَبهانو 

است که  ، و مرویبدست مرتضٰى کشته شدند، و این دو بعد از کُریب : مطاع بن مطلبقَینیو  ؛وداع حمیری
الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرام «خواند:  مرتضٰى فرو آمد و بعضی از ایشان را بر باالی بعضی انداخت و می

و كُملَيتَدَى عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُواْ عفَاع كُملَيتَدَى عاع نفَم اصصق اتمرالْحو هنَّ الواْ الَماعو هاتَّقُواْ ال
نيتَّقالْم عدو  ١»میبهعه بن سوار عبدی مقتول شد: عبیدالپسر امريالمؤمنني عمر خطاب و او را بدست عبدال ، ،

، و ، و بعضی گویند هانی بن عمر، و بعضی گویند هانی بن خطاب، و بعضی گویند بدست حریث بن خالدشد
حنفیه  ، محمدبنمد و مبارز جستآداله به میدان یباست که چون ع مروید محرز بن صحصح. و بعضی گوین

! ال ، یا بنیمه«محمد گفت: فرمود:  »!، ال تخرج إلیه، یا بنی مکانَک«خواست که پیش رود مرتضٰى فرمود:  می
سلَّمی که در وقت توجه معاویه به شام مقدمه لشکر : أبو األعور عمرو بن سفیان سلَّمو » تَقُل فی أبیه إال خرياً.

 او بود.
، تا پشت کرد و باز پس ایستاد. فرماید: چشانیدیم پسر هند را نیزه زدن ما و زدن ما و زدن ما به شمشريهای ما می
عمان رو را و نُمع، و ، خواند کُریب را و نعمت داد، در حاىل که خواند زِبرِقان پسر ظالم را و ذاکَلَع راپشت کردو 

ر را و مالک را و حسرا بهان را و دو ، و خواننده معاویه بود و به تاریکی شب درآمدشّب راوز پسر نَبو خواند کُر ،
 »شارح«را و ابواألعور سلَّمی را.  عبیدالهپسر محرق را و حرث را و قَینی را و 

 اعدا که ز ما غصه کشیدند همه
 ه همچو مرغ وحشی بودنددر معرک

 

 

 وز خنجر ما زهر چشیدند همه
 وز چرت سیاه ما رمیدند همه

 

 

من و ذکر قبایل هاندحکایت حرب صفی 

 و بازنمودن فضایل و مدایخ ایشان
 ولَما رایت الْخیل تُقْرع بِالْقَنا
 نَّهکَا ماءی السف جهر لقْباو 

نْدٍ  وه نی اببانادصحی و ذَا الْکَالع 
 همدانَ الَّذِین هم هم  یممتتَ

 

 

وامد ونیالْع رمها حفَوارِس 
 بِقَتام سلْبم نجةُ دغَمام 
ذامج یحو می لَخنْدَةَ فکو 

 ی ونَّتج رما ذا نابی اهامس 
 

: إلباس الغَیم السماء. و الدَّجن: گَرد حرب. ورهجون آلوده. و : خدامی: جمع او. و حمر، و : سرخاحمر
که در قطعۀ سابق  »ذو کَلَع«، و : بکاف مفتوحه و عني مهملهذُو الکَالع: گَرد سیاه. و قَتامپوشانیدن. و  :الْباس

 ، بدلیل رجز مالک اشرت:گذشت مخفف اوست
 شَباً و ذا کَلَعوأبلغ عنّی ح 

 الع قَومه اهل البِدَع و ذو الکَ
 

 

 عالطَّم داهرشَب الملعون اوفَح 
عرفاةٌ ال حیا و ال وج قوم 
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و گویند ذوالکَالع در زمان خالفت امريالمؤمنني عمر از یمن به مدینه رفت و هجده هزار غالم همراه داشت و 
ی ایشان اینجا بدهم و ثلثی به شام نویسم و ثلثی به زاد کن که ثلث بهاآچهار آنجا آزاد کرد و عمر گفت: باقی را 

: آهنگ تَیمم حی من الیمن. و»: بکسر الصاد« یحصب، او روز دگر همه را آزاد کرد و هیچ نگرفت. و یمن
 : س.جنَّة : کسی را کار دشوار رسیدن. ونَوبکردن. و 

رو کرد ها. و  ، سواران آن سرخ چشمان بودند خون آلودههشدند به نیز فرماید: چون دیدم اسبان را که کوفته می می
ندا کرد پسر هند ذوالکَالع ، گویا آن ابری بود برای پوشانیدن آسمان پوشانیده بگَردِ سیاه. و سمانآگَرِد حرب در 

مذام. آهنگ کردم هنْده را در قبیلۀ جب را و قبیلۀ کصحد کاری سخت، چون برسان را که ایشاندرا و قبیلۀ ی س ،
 »شارح«من و تريهای منند. 

 آن دم که غبار حرب برانگیخته شد
 چون چشم بخون دشمنان کردم سرخ

 

 

 بر فرق حسود خاکها بیخته شد
 دیدند بچشم خود که خون ریخته شد

 

 
 ینونجابفَا ةوعد یهِمف تیاد 

 لَیسوا بِعزل  فَوارِس من همدانَ
نم بِالْقَنا و نيطاعالْم الشُّم بحرا 

ی فَوارِستَتْنقَدْ ا یح کُل نم و 
 خالُهتَبِکُل ردینی وعضبٍ 

 منْهم یقَةقی الْححام مهقُودی 
 فَخاضوا لَظاها واصطَلَوا بِشَرارِها

 

 

ئامل ردانَ غَیمه نم فَوارِس 
 من یشْکُرٍ و شبام  غَداةَ الْوغٰى

 یام و بِیعالس یاءحاو مهرو 
 رامک داتٍ لَدَی اللَّقاءو نَجذَو 

شُع قوامْا تَلَفذَا اخارامض ل 
 سعیدُ بن قَیس والْکَرِیم یحامی

و  دامبِ مجا کَشَریکانُؤا لَدَی الْه 
 

: بکسر شني معجمه. و شبامبضم کاف. و  یشْکُر و». بالتَّشدید«، و قوم عزل و عزل : الذی ال سالح معهاالعزل
: جمع مطاعنيبه قتح سني مهمله. و یام: قبایل همدان. و  سبِیع بضم راء مهمله. و همر بحاء مهمله. و ارحب

: آتش افروز. ضرام: آتش افروخنت. و شُعلنام. و نیزه منسوب بزنی ردینه »: به ضم راء«ردینی مطْعان. و 
: سردار قبیلۀ سعید ، و یقال: الحقیقةُ الرایةُ. و، و فالنٌ حامی الحقیقة: ما یحق علی الرجل أن یحمیهالحقيقَةو

: ما رارةالشَّتش گرم شدن. وآ: به اصطالء: زبانه آتش. و لَظٰى: کسی را نگاه داشنت. و محاماةهمدان. و 
 : باده.مدامجمع شارب. و »: بالفتح« الشَّربیتطائر من النار. و

، سواران از ، پس جواب دادند مرا سواران از همدان غري ناکسانفرماید: ندا کردم در میان ایشان یک خواندن می
هبام و از قبیسالح بامداد جنگ دان که نیستند بیمشْکُر و قبیلۀ شب، از قبیلۀ یحو ، بزرگان زننده به نیزهلۀ اَر ،

م و قبیلهقبیلۀ ربِیع و یام. و  ههای س از هر قبیله به حقیقت آمدند به من سواران خداوندان شجاعتها در کارزار
کشد  ، آتش افروخنت آتش افروز. می، چون آمد شد کنند قومهابزرگان. بهر نیزه ردینی و شمشري که پنداری آن را

، و بزرگوار حمایت کند. پس ، سعید پسر قَیسن را نگاه دارنده آنچه واجب است نگاه داشنت آن ازیشانایشا
 نزد کارزار چون آشامندگان باده.، و بودند جست تش و گرم شدند به آنچه ازان آتش میآدرآمدند در زبانۀ آن 

 »شارح«
 جمعی که بجان و دل هواخواه منند

 رگزغافل نشوم ز حال ایشان ه
 

 

 در هر سفری که هست همراه منند
گاه منند  وز نور و صفا در دل آ
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 منَّهدانَ الْجِنانَ فَامه هی الزج 
مزِینُهی دِین و القخدانَ امهل 
 یافَةضل می دارِهف هِمتتٰى تام 
 اال انَّ همدانَ الْکرام اعزةٌ

 ناسونَ النَّبِابحی طَههرو ی 
نَّةلٰى بابِ جاباً عوب ذا کُنْتا 

 

 

صامخ موی ی کُلدٰى فالْع مامس 
 کَالم نسحذا القُوا وا نيلو 
طَعام و طَةبی غف منْدَهع تَبِت 
قامنْدَ متِ عیالْب کْنر زکَما ع 
کَهام رغَی جاءیلَی الْها راعس 
 الملُوا بِسخدانَ ادمهل قُولا 

 

مقام  مقام: مهمان شدن. و مراد از ضیافَة: با کسی خصومت کردن. و خصامجمع سم. و »: به کسر« سمام
 : أی بطیء.مهاکَ : جمع سریع. و فرسسراعابراهیم. و 

دشمنانند در هر روز خصومت کردن. مر  بدرستی که ایشان زهرهای! چه فرماید: جزا دهاد همدان را بهشتها می
و نرمی چون برسند و خوبی سخن. هرگاه که آئی ایشان را در  ،آراید ایشان را     همدان راست خویها و دینی که می

درستی که همدان بزرگان ، شب گذاری نزد ایشان در رشک و طعام. به سرای ایشان برای مهمان شدن
دارند پیغمرب را و  اند که دوست می دمیرم گوشۀ خانۀ کعبه نزد مقام ابراهیم ، چنانچه ارجمند استارجمندانند
، گویم مر همدان را: درِ بهشت ر، نه درنگ کننده. چون باشم من دربان ب، شتاب کنندگانند بکارزارگروه او را

 »شارح«درآئید به سالمت. 
 درکوی وفا هر که بلغزد قدمش

 صبحهر کس که دم از مهر زند همچون 
 

 

 بسیار به از وجود باشد عدمش
 ساید بفلک ز روی رفعت علمش

 

 حکایت
که آن حضرت را  خواست ابن اعثم گوید: عمروبن حصین سکونی در حرب صفني از عقب مرتضٰى درآمد و می

 به نیزه بزند و سعید بن قیس او را به قتل آورد و این ابیات بگفت:
صخرٍ   أال أبلغ معاویةَ بن 

 ا ال نَزال لکم عدواً بأنّ
 أنّ والدَنا علی ألم تَر 
سواه وأنّا ال نُریدُ بِه 

 

 

 ورجم الغیبِ یکشفُه الظُّنونُ
 الحنني عمالدَّهرِ ما س طوال 
 أبو حسن و نحن له بنونُ
 منيشدُ والحظُ السوذاک الر 

 

و گفت:  ده و لَخم و جذام همراه ذی الکَالع حمیری کردنْ ، جمعی کثري از قبایل یحصب و کو چون معاویه بشنید
یک لب «همه گفتند:  »!یا لهمدان«، فرمود: بدید و چون علی ایشان را» رج واقصد بحربِک همدانَ خاصةً.خا«
فرمود: » !یک یا إمريالمومننيلب» ةً دونَ غريِکم.علیکم بهذه الخیلسعید  پس» ، فإنّ معاویةَ قد قصدکم بها خاص

أنتم دِرعی ورمحی و «بن قیس با مردم همدان متوجه شد و خصم را بشکست و مرتضٰى با قبایل همدان گفت: 
هنّتی. والنانی و جإ، ألدخلنّکم لوکانت الجنّةُ فی یدی ،س دان.یمه شَرعةً، یا مپس ابیات انشا فرمود.» اها خاص 

، إنّ حسناً مطْالق«گفت:  منرب می رطالق گفنت امام حسن ملول بود و ب و امام غزاىل در احیا گوید: علی از کثرت
، آنقدر که ، ما دخرت به او دهیم، ای امريالمؤمننيواله«مردی از قبیلۀ همدان برخاست و گفت: » فال تنکحوه.

ري این قطعه و علی را خوش آمد و بیت اخ »، نگاه دارد و اگر نخواهد بگذارد.ارادت او باشد. اگر خواهد
 خواند.
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 حکایت قتل یکی از مفسدین

 و اظهار شرف خود به حسب دین
 هالْهام طسفِ ویبِالس تُهبرض 

همجِس نم تَّکَتفَب  هظامع 
 هصاممالص بصاح یلنا عا 
 هالمذِی الْع هال و نَبِیخا 
 هالْکَرام دِنعم ی وخا نْتا 

 

 

 هذّامه ةصارِم ةبِشَفْر 
هغامرا هنْفا نم نَتیب و 
هیاملَدَی الْق ضوالْح بصاح و 
همامی الْعنممذْ عا قَدْ قال 
 همامْا دِیعب نم لَه نم و 

 

: بخاک مالیدن. و ارغام بریدن. و : بسیارتَبتیک: بریدن. و هذْم : تیزی کارد و شمشري و غري آن. وشَفْرة
مهر نبوت که بر دوش  عالمةحوض کوثر. و مراد از  ضحو: السیف القاطع الذی ال ینْثَنی. و مراد از الصمامة

، غالم له إذا ولد به تهامة«، پادشاه حبشه با عبدالمطلب گفته بود: یرن ، بود و سیف بن ذیملسو هيلع هللا ىلص، حضرت رسالت
 اإلمامة ولک به الزعامة عالمة بني شامة کانت لَه هیم و» ، إلٰى یوم القیامة.کتفَیمعمامه بر سر سی بسنت و تَع :

بر  صاحب الحوضوجه اطالق ، کما قیل فی العجم: تَوج. و عمم الرجل: سود ألنّ العمائم تیجانُ العرب
و در فاتحۀ سابعه گذشت. و  »اآلخرة علَی الحوض خلیفتی.إنّک فی «، با او گفت: ملسو هيلع هللا ىلصمرتضٰى آنکه مصطفٰى 

اُدنُ «، فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص، پیغمرب شد واقدی از زهری روایت کند که چون مرتضٰى متوجه حرب عمروبن عبدالود می
و بر سر او نهاد و شمشري خود به  نزدیک رفت و پیغمرب عمامه از سر خود برداشت پس مرتضٰى »، یا علی.منّی

 »اللّهم أعنْه.«پس فرمود: » امض لشأنک.«و داد و فرمود: ا
برید از تن او استخوانهای او . پس ، به تیزی شمشري برنده بسیار برندهفرماید: زدم او را به شمشري میان تارک می

و خداوند حوض ، ، خداوند شمشري برنده که کج نشودام علی  را و آشکارا کرد از بینی او بخاک مالیدن آن را. من
، چون بر سر نهاد مرا دستار: ، به حقیقت گفتخدا که خداوندِ نشانۀ پیغمربی بود کوثر نزد قیامت. برادر پیغمرب

  »شارح«تو برادر منی و کان بزرگواری و آن کس که مرو راست از بعد من پیشوائی. 
 ای گشته عیان سر قیامت از تو
 چون دیده ما گشت بمهرت روشن

 

 

 صفا ختم امامت از تو درباب
 دیدیم بهر قصه کرامت از تو

 

 نکته
چه فرق میان امامت و  ؛، به غري حق بودهاز مصراع اخري توهم نکنی که خالفت خلفای ثالثه رضی اله عنهم

، یا گوئیم مفهوم از این عبارت مجرد ثبوت امامت است مرتضٰى را بعد از خالفت در آخر فاتحۀ سابعه گذشت
 ، خواه متصل باشد به آن و خواه منفصل.فٰىموت مصط

 

 مرثیۀ هاشم و یاران محبت آئني

 که سعادت شهادت یافتند در صفّني
ةبصع یةً ابصراً عیخ هی الزج 
 شَقیق و عبدُ اله منْهم و معبدٌ 

 

 مهاش لووا حعرص وهجسانُ وح 
و  کارِمذِی الْم منا هاشابهانُ ونَب 

٤٤٦ 



  

نْأٰى فَقَدْ کانَ فارِساً وةُ ال یورع 
ْا تَلَفالْقَناإذَا اخ کاشْتَبو طالب 

 

وارِمالصبِالْقَنا و تهاج برذَا الْحا 
ماجِمبِ الْجرض مالْقَو دِیثکانَ حو 

 

: پسر بدَیل بن ورقاء الهعبدُ: پسر ثور عبدی. و شَقیقو ». مرقال«: پسر عتْبة بن ابی وقّاص مشهور به هاشم
 خزاعی. و بیت رابع بدل از مصراع سادس.

که افکنده شدند پريامون هاشم. شقیق و عبداله ! خوبرویان ، چه گروهیفرماید: جزا دهاد خدا خري به گروهی می
، چه به حقیقت بود سواری ؛عروه دور نشدریها. و ، خداوند بزرگوااز ایشان بود و معبد و نبهان و دو پسر هاشم

ها و بودی  یزهن، چون آمد شد کردندی دِلريان و بهم در شدندی ها و شمشريها چون حرب انگیخته شدی به نیزه
 »شارح«های سرها.  سخن قوم زدن کاسه

 جمعی که برای شهادت یابند
 فردا که جزای آن دهد حضرت حق 

 

 

 یابند در طالع خود سهم سعادت
 بهرت ز ثواب صد عبادت یابند

 

 حکایت
ابن اعثم گوید: روزی مرتضٰى در صفني رایت به هاشم بن عتْبة بن ابی وقّاص داد و او بسی شجاعت نمود و 

شهادت یافت. و بعد از او  حمزة بن مالک همدانی را بکشت . پس لشکر معاویه او را در میدان گرفتند و درجۀ
ی رایت برداشت و او را هم بکشتند پس عتْبة بن هاشم برداشت و او مقتول شد. پس شقیق بن ثور عبد

ابوالطّفیل عامر بن واثلۀ کنانی پیش رفت و بسی جراحت یافت و بازگشت. پس عبداله بن بدَیل بن ورقاء 
و این چهار بیت  خزاعی پیش رفت و حربی عظیم کرد و آخر کشته شد و عمرو بن حمق خزاعی به میدان رفت

 انشا کرد.
 

 تحریک سلسلۀ حرب صفّني

 و باز نمودن اتّفاق ارباب دین
لْدٌ حازِمنَا جای ولَّتما ع 
 مالْقَماق جذْحی مینمی نع و 
 ماجِمالْج رضی ملوح الْقَلْب 
معائدُ لَنا دعب نم زْدْاو 

 

 

 ارِمو فی یمینی ذُو غرارٍ ص
ضارِمالْخ لسارِی وائی نع و 
 کارِمْادانُ ومه لَتقْباو 
مدائ قَدِیم ی النّاسف قالْحو 

 

: قبیلۀ و هو وائل بن قاسط بن هنب بن وائل: دست چپ. و یسار : حدث یشغل صاحبه عن وجهِه. والعلَّة
 جماجِم : میان لشکر. و قَلْبالکثري العطاء. و »: عجمة والمهملةبالخاء الم«الخضرِم أقصی بن دعمی. و

 ، فینسب إلیها دونَهم.العربِ: القبائل الّتی تجمع البطونَ
یزنای ت، و در دست راست من است شمشري خداوند فرماید: چیست بازدارنده من؟ و من جلْد بیدارم در کار می

، و از دست چپ من است قبیلۀ وائل بسیار عطاها. میان ذْحج مهرتاناز دست راست من است قبیلۀ مبرنده. و 
و رو کرده است قبیلۀ همدان و بزرگرتها. و قبیلۀ اَزْد از  ،، اصول قبایل عربلشکر پريامون من قبیلۀ مضر است

 »شارح«، و حضرت حق در میان مردم دیرینۀ همیشه است. پس مر ما راست ستونها
 فکر و تأمل کردن تا چند توان

 خوئی خوبست هرچند که رفق و نرم

 

 وز دشمن شرع و دین تحمل کردن
 خوش نیست بهر سفله تنزل کردن
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 اظهار مالل و اندوه تمام

 از قتل اعیان قبیلۀ شبام
 وصحت علٰى شبام فَلَم تَجِبنی

 

 

بامش تیما لَق لَیع زعی 
 

 ».ثانی از«: سخت شدن عزة
 »شارح«. سخت است بر من آنچه دید قبیلۀ شبام. ، پس جواب نگفتند مرافرماید: و بانگ زدم بر قبیلۀ شبام می

 جمعی که ندارد بدل کینۀ من
 گر رفت بپای این جماعت خاری

 

 

 هستند ز جان محب دیرینۀ من
 دیدم که شکافت خنجری سینۀ من

 

 

 مذمت بعضی از قبایل عرب

 ت نسبءالت و دنابه رذ
 وابعدُ من حلْم واقْرب من خنا
 موالی ایادٍ شَر من وطی الْحصا
مال دتْرٍ وماً بِوقُوا قَوبفَما س 
ةماعی جف مقائ منْهم ال قامو 

 

 

خاماونْجا لمخرياناً و ادُ نم 
 فَماموالی قَیس ال انُوف وال 

 وال نَقَضوا وتْراً وال ادرکُوا دما
 لیحمل ضیماً او لیدْفَع مغْرما

 

: جمعه االیدِی، و: النَّعمةالید: هم عهد و آزاد کرده. ومولَٰىنام شدن. و  : بیخمول: الفُحش. و الخنا
ال انُوف مراد از ، و هو قَیس عیالن. و قبیلة من مضر: ابو قَیس : سنگریزه. وحصاة: جمع الجمع. و االیادِیو

 : ما یلزم أداؤه.المغْرم: گروه وجماعة نفی ریاست و فصاحت. و وال فَما
عهدان  ها. هم ترند به ستاره نام به آتشها و بی ترند ، و فرو مردهفرماید: دورترند از بردباری و نزدیکرتند از فحش می

، نیست هیچ بینیها و نه دهان. پس سابق های قبیلۀ قَیسند ، آزاد کرهتر کسی که بپا سد سنگریزه رابد ،هااند نعمت
نه ایستاد از ایشان ، و نه شکستند کینه را و نه دریافتند خونی را. و نشدند قومی را به کینه و نه خونی را

 »شارح«ادا باید کرد. ، یا دفع کند آنچه ، تا بردارد ستمی راای در میان گروهی ایستاده
 هستند جماعتی بغایت مردود

 نهایت دارند هرچند که مال بی
 

 

 ود هرگز دودرکز خانۀ ایشان ن
 یک بار کسی نشد ازیشان خشنود
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 حرف النّون
 
 

 ابتهال و مناجات

 با قاضی الحاجات
 نم و لذُو فَض نْتلٰهِی اا 
یلمی جبیا ر یکظَنِّی فو 

 

 

نِّیوع فطایا فَاعنِّی ذُو خا 
 فَحقِّق یا الٰهِی حسن ظَنِّی

 

 : درست کردن.تَحقیق
پس عفو کن از من. و  ؛، و به درستی که من خداوند گناهانم، تو خداوند احسان و انعامیفرماید: ای معبود من می

 »شارح«خوبی گمان مرا.  ،، ای معبود منپس درست کن ؛، نیکوست، ای پروردگار منگمان من در تو
 مائیم که صد هزار طغیان داریم
 فردا که حساب نیک و بد خواهد بود

 

 

 اقرار بتقصري و بعصیان داریم
 ما عجز و نیاز و چشم گریان داریم

 

 

 تضرع و زاری

 به حضرت باری
 ال تُعذِّبنی فَانِّی الٰهِی

 و ما لی حیلَةٌ اّ رجائی
 فی الْخطایافَکَم من لی 

 

 

 مقر بِالَّذِی قَدْ کانَ منِّی
 بِعفْوِک انْ عفَوت وحسن ظَنِّی

 ملی وقَرعت سنِّی عضضت انا
 

ندندان.س : 
نچه به حقیقت بوده است از آام به  چه به درستی که من اقرار کننده ؛، عذاب مکن مرافرماید: ای معبود من می

، و خوبی گمان من. پس بسیار است لغزیدن قدم مرا در ، اگر عفو کنیمرا چاره امید من به عفو تومن. و نیست 
 »شارح«، به دندان گرفتم سرهای انگشتان خود را و کوفتم دندان خود را. گناهان

 یا رب ز میان حجاب غفلت بردار
 چون من بگناه خویش دارم اقرار

 

 

 باشد که شوم ز عمر خود برخوردار
 اب مرا بفضل خود ای غفاردری

 

 
 یظُن النّاس بِی خیراً وانِّی
 طَوِیل سحتَبم دَیی نیب و 
 اجن بِزهوة الدُّنْیا جنُوناً 

 

 لَشَر النّاس انْ لَم تَعف عنِّی
 کَانِّی قَدْ دعیت لَه کَانِّی
 و یفْنَی الْعمر منها بِالتَّمنِّی

٤٤۹ 



  

٤٥۰ 

 فَلَو انِّی صدَقْت الزهدَ فیها
 

نجالْم رها ظَهله تقَلَب 
 

: دیوانه شدن. و یقال: جن جنُون: بازداشته شدن. و احتباس ، أی قُدّامها. والساعة أهواال بني یدَییقال: 
رِجال «: المنظر الحسن. و قولُه تعالٰى: الزهو. و، نحو زُکم و حم، علی صغیة ما لم یسم فاعلُهالرجل جنوناً

هلَيع هدُوا الاها عدَقُوا مهم. و ١»صمن أفعال و ». از ثانی«: باژگونه کردن قَلْب أی حقَّقوا العهدَ بما أظهروه
نجفراخ. و م له«: س نِّی بعد از»قد دعیتای  ر به شدت مالل به مرتبه، و حذف او برای اشعاثانی مقدر کَا

 ، لیکن اول ابلغ است.را خرب او دارند اجن  تواند بود که که مجال سخن نیست و می
، اگر عفو نکنی از من. و در پیش ، و به درستی که من هراینه بدتر مردممبرند مردم بمن خري فرماید: گمان می می

ن. آام برای  ، گویا که من خوانده شدهام برای آن ه شده، گویا من به حقیقت خواندمن جای بازداشتنی دراز است
اگر باشد شود زندگانی به آرزو کردن از دنیا. پس  ، و نیست میشوم به دیدار نیک دنیا دیوانه شدنی دیوانه می

 »شارح«، باژگونه کنم مر اهل دنیا را پشت س. آنکه درست کنم ترک را در دنیا
 تا کی بگناه خود شوم آلوده

 ب کرمی کن که نشینم فارغیا ر
 

 

 وز مردم غافل شنوم بیهوده
 وز هر دو جهان شود دلم آسوده

 

 

 العني نصیحت قرة

 امريالمؤمنني حسني
لّٰى وتَح هعطَبائ تمکَر نم 

 و من قَلَّت مطامعه تَغَطّٰى
ی والقدْرِی الْفَتٰى ما ذا یما ی 

 م فَاصبِرفَانْ غَدَرت بِک اْیا
ی دارِ ذُلناً فساک ال تَکو 

الکونْ ااو   یالمج مذُو کَر 
 

 

 سانلَةَ حفَضبِآداب م 
 مانّثْوابِ االدُّنْیا بِا نم 
 ماندَثِ الزح نذا ما عاشَ ما 
 وکُن بِاله محمود الْمعانی
 واننُ بِالْهقْری نَّ الذُّلفَا 
 اللِّسان قنْطَلبِالشُّکُرِ م فَکُن 

 

: المعانیالحادثة. و»: بالفتح« الحدَث: پوشیده شدن. وتَغَطِّی : فاضل کردن. وتَفْضیل: آراسته شدن. و تَحلِّی
معنی به معنی المقصد. و جمع ،به معنی خوار شدنذل الق ، یا بکسر به معنی لني. و: یا ضمنْطگشاده شدن.ا : 

فاضل کرده خوب. و هر که اندک باشد  ادبهایه ، آراسته شود بفرماید: هر که بزرگ باشد سرشتهای او می
، چون زندگانی کند از رسد داند جوانمرد که بچه می نمیهای امن. و  ، پوشیده شود از دنیا به جامهطمعهای او

مباش آرامیده در بخدا ستوده مقصدها. و  ، پس صرب کن و باشوفائی کند با تو روزگار اگر بیحادثۀ زمان. پس 
، پس چه به درستی که خواری پیوسته باشد به خواری. و اگر دهد ترا خداوندِ کَرم چیزی خوب ؛سرای خواری

 »شارح«باش به شکر گشاده زبان. 
 ای دوست ترا طمع نگونسار کند
 زنهار که در صرب و قناعت کوشی

 

 

 بر هر که طمع کنی ترا خوار کند
 چرخ ترا مرکز پرگار کندتا 

 

 

 .٢٣األحزاب:  ١- 
                                                 



  

 امر به صرب که مفتاح مطالب

 و مصباح مآرب است
 الصبر مفْتاح ما یرجٰى
 فَاصبِر وانْ طالَتِ اللَّیالی
 و ربما نیل بِاصطبارٍ 

 

 

 وکُل خیرٍ بِه یکُونُ 
 فَربما طاوع الْحرونُ
 ما قیل هیهات ال یکُونُ 

 

 : اسب که برجای بایستد و نرود.حرونبرداری کردن. و  : فرماناوعةمط
، و اگر چه دراز صرب کنشود. پس  ، و هر خريی به صرب میفرماید: صرب کلید آن چیزی است که امید داشته شود می

در شأن او: پس بسا که فرمان برد اسب برجای ایستاده. و بسا که یافته شود به صرب آنچه گفته شود  ؛باشد شبها
  »شارح«شود.  ، نمیدور است

 صربست که مفتاح سعادت باشد
 گر صرب کنی زود مهیا گردد

 

 

 صربست که مصباح عبادت باشد
 چیزی که ترا بآن ارادت باشد

 

 

 نهی از کراهت مکروه دنیوی

 که مشتمل است بر حکم و مصالح معنوی
 نُزوله  ال تَکْره الْمکْروه عنْدَ

عن بِشُکْرِهاکَم لتَقتَس لَم ةم 
 

 

نَهتَبائم لتَز لَم وادِثنَّ الْحا 
لنَهکائ کارِهالْم ی طَیف ه 

 

و او  کائنَة به ، و فی طَیمتعلق به شَکْر له  : خود بکاری ایستادن. واستقالل : از یکدگر جدا شدن. وتَباین
 .نعمةصفت 

ها همیشه از یکدگر جدااند. بسا  دشوار مدار دشوار داشته را نزد فرو آمدن آن به درستی که حادثهفرماید:  می
 »شارح«نعمت که خود مشغول نشوی به شکر آن مر خدا را که در طی دشواریها حاصل است. 

 گاهی که  ز دوستان جفائی برسد
 زنهار مخور غصه که از عالم غیب

 

 

 وز گردش آسمان بالئی برسد
 ناگاه شود فتح و صفائی برسد

 

 

 اشارت به رضا و آسودن

 غُصه فرسودنه و منع از جان ب
 ی راحةشْ فتَع رمْا نوه 
 کُلُّه الهس ءرالْم رما سلَی 
 تَطْلُب الراحةَ فی دارِ الْعنا

 

 

 قَل ما هونْت اّ سیهونٌ 
و ولهس رمْا انَّمونُ  ازح 

 خاب من یطْلُب شَیئاً ال یکُونُ 
 

٤٥۱ 



  

، مگر که زود آسان شود کنی در آسایش. اندک باشد چیزی که آسان کنی، تا زندگانی فرماید: آسمان کن کار را می
، بهره باشد جوئی آسایش در سرای رنج. بی ، مگر آسمانها و درشتها. مینیست کار ؛نیست کارِ مرد آسانْ همۀ آن

 »شارح«که جوید چیزی را که نباشد. هر 
 جمعی که طریق لطف و احسان گريند
 یا اهل زمانه سخت کوشی نکنند

 

 

 وز غایت عقل خوی انسان گريند
 هر کار که رو نمایند آسان گريند

 

 

 امر به غنیمت شمردن اقبال

 و نواخنت درویشان به افضال
 اذا هبت رِیاحک فَاغْتَنمها

ال تَغْفَلیها وف سانحْا نع 
 

 

کُونُ فَعس قَةخاف قْبٰى کُل 
 فَال تَدْرِی السکُونُ متٰى یکُونُ 

 

 راجع به او.فیها ، و ضمري مقدر که مؤنث سماعی است» ریح«: صفت خافقَةو  ؛: جسنت بادخفَقان
جهنده آرامیدن است. و غافل مشو از چه انجام هر باد  ؛، پس غنیمت شمار آن رافرماید: چون وزد بادهای تو می

 »شارح«دانی که آرامیدن آن کی خواهد بود.  چه نمی ؛نیکی کردن درآن باد
 تا چند جفا و جور اندیشه کنی

 آید کار امروز که از دست تو می
 

 

 فرض است که دیو نفس در شیشه کنی
 حیف است که غري مردمی پیشه کنی

 

 

 شکایت از جور و جفای روزگار

 ی تحمل و اصطبارو دعو
 تَنَکَّر لی دهرِی ولَم یدْرِ انَّنی
هداوتاع فی کَیرِینی فَظَل 

 

 

 اعز وروعات الْخطُوبِ تَهونُ 
 و بِت ارِیه الصبر کَیف یکُونُ 

 

فَتَنَکَّر هنَکَّره فتغیإر : أی غري.لٰى مجهول 
شود پس  شوم و ترسهای کارهای بزرگ آسان می داند که من غالب می مرا روزگار من و نمیفرماید: متغري شد  می

نمایم او را صرب  گذارم که می نماید مرا کار بزرگ که چگونه است بیداد کردن آن و شب می گذارد که می روز می
 »شارح«باشد.  که چگونه می

 کند جفا در همه دور ایام که می
 گفنت من عجز بچرخ او نخواهم

 

 

 رسد ز اشفاق بغور یک بار نمی
 ی یا جورکند تعدّ هرچند که می

 

 

٤٥۲ 



  

٤٥۳ 

 اظهار لت خوردن از دست روزگار

 و پخته شدن به آتش اضطرار
 الدَّهر ادبنی والْیاس اغْنانی
 و احکَمتْنی من اّیام تَجرِبةٌ

 

 

 والْقُوت اقْنَعنی والصبر ربانی
یحنْهانالَّذِی قَدْ کانَ ی تیتّٰى نَه 

 

 ».از ثالث«: باز زدن نَهی: استوار کردن. و احکام : خرسند گردانیدن.اقْناع
، و قوت خرسند ساخت مرا و شکیبائی پرورد مرا. و نیاز گردانید مرا فرماید: روزگار ادب مرا و ناامیدی بی می

 »ارحش«زد مرا.  آن کس را که به حقیقت بود که باز می زدم باز، تا استوار کرد مرا از روزگار آزمایش
 ام از چرخ بسی رنج و تعب یافته

 فاغ منشني که من درین کنج خراب
 

 

 ام وز گردش ایام ادب یافته
 ام صد گنج مراد از طلب یافته

 

 

 نهی از فروتنی با مردم دنی

 و تنبیه بر تفویض امر به فیاض غنی
خمل نعضال تَخعلٰى طَمع لُوق 

هنزائی خا فمم هال زِقتَراسو 
 لُهمتَا و وهجتَر نْتنَّ الَّذِی اا 

 

 

ی الدِّینف نْکم نهو کنَّ ٰذلفَا 
النُّونالْکافِ و نیب رمْا انَّمفَا 
 نيکسم نب نيکسم ةرِیالْب نم 

 

قال الجوهری: : جمعها. و الخزائن، والمکانُ الذی یخزنُ فیه المال»: بالکسر« :الخزانَةعف. و:الض الوهن
»نيکالمس من الفقريِالفقري المسکني أشدُّ حاال :أنت؟  ، قال: و قلت ألعرابی، و کان یونُس یقول أفقري :ألعرابی

هفقال: ال والف»، بل مسکني وضة: ، و قال النّوویهو الّذی «ی الر موقعاً من الفقري یقع له و ال کسب ال مال
، و هذا هو الصحیح ، فالفقري أشدُّ حاال من المسکني، والمسکني هو الذی یملک ما یقع موقعاً و ال یکفیهحاجته

 حق المروزیو مصراع رابع اشارت به آیت ». و عکسه أبو اس»شَيلُنَا لا قَونَّمكُن ا لَه ن نَّقُولا نَاهدرذَا اا ء
 .»ةکلمةٌ کَن صورةٌ اإلرادة الکلیة و یسمونها کلمةَ الحضر«و قال الکاشی فی االصطالحات:  ١،»فَيكُونُ

چه به درستی که آن سستی است از تو در دین. و بجو روزی  ؛فرماید: فروتنی مکن مر هیچ آفریده را بر طمع می
چه نیست فرمان مگر در میان کاف و نون. به درستی که آن کس که تو امید  ؛های اوست ه در خزانهاز خدا از آنچ

 »شارح«، مسکني پسر مسکني است. شوی به او از خالیق داری به او و امیدوار می می
 ناز وای یافته از جانب حق نعمت 
 جوئی گر خري خود از غري خدا می

 

 

 زنهار مرب پیش کسی دست نیاز
گردی باز نیست که ناامید می شک 

 

 
 ما احسن الدِّین والدُّنْیا اذَا اجتَمعا
نیغ اللَّبِیب دادزی کانَ بِاللُّب لَو 
 کَمح نم یزانبِالْم زْقا الرنَّملٰک 

 

 

 ی الدُّنْیا بِال دِینف هال کال بار 
 ونقار ثْللَبِیبٍ م لَکانَ کُل 

عی فُونام ی کُلطعی و ی اللَّبِیبط 
 

 .۴٠النحل:  - ١
                                                 



  

٤٥٤ 

 : کسی که او را رای نباشد.مافُون: ترازو. و میزان
ر بودی که به خرد ! اگدین مکناد خدا در دنیا بی! برکت ، چون جمع شوندفرماید: چه خوب است دین و دنیا می

روزی به ترازوست از حاکمی که رون. لیکن ، هراینه بودی هر خردمندی مانند قاافزون کردی خردمند توانگری را
 »شارح« دهد هر نادان را.  دهد خردمند را می می

 شمت بودیحگر علم کسی موجب 
 گر مال جهان بقدر حکمت بودی

 

 

 نُه چرخ برای ما بخدمت بودی
 ما را همه روز نار و نعمت بودی

 

 

 دم زدن از لوازم تقدیر

 و منع کردن از حیله و تدبري
 ونُ فَال یکُونُ بِحیلَةما ال یکُ 

هقْتی وف نکائ وکُونُ ما هیس 
 یِهعبِس نالفَال ی ی الْقَوِیعسی 

 

 

 ابداً و ما هو کائن سیکُونُ 
 واخو الْجهالَة متْعب محزونُ 
هِنيم و ظٰى عاجِزحیظّاً وح 

 

 زبون.»: به فتح« مهِني
شود آنچه او  میشود. زود  ، زود میآنچه او شنونه استشود بچاره هرگز. و  ، پس نمیشود ه نمیفرماید: آنچ می

یابد  ، پس نمیشتابد توانا ، و برادر نادانی در رنج افکنده اندوهناک است. میشنونده است در وقت خود
 »شارح«شود سست و زبون.  ، و فريوز میای را بشتاب خود بهره

 دا دولت و بختآن کس که نیافت از خ
 شود بتقدیر خداست هر چیز که می

 

 

 هرچند که کوشید نشد صاحب تخت
 افتد زدرخت حکم قضا برگ نه بی

 

 

 ارشاد به تسلیم و خرسندی

 و منع عجب و خودپسندی
کَنَهمما ا ضری لَم ءرذَا الْما 
هبِ فَاقْتادجبِالْع جِبعاو 

تَدْبِري فَقَدْ ساء هفَدَعه 
 

 

نَهزْیا رِهما نتِ مای لَمو 
 نَهستَحفَاس التِّیه بِه تاه و 
 نَهکٰى سبی ماً ووی کحضیس 

 

: اقْتیاد . و١»قَربا قُربانًا«از قبیل  اعجِب بِالْعجبِ  و ؛خودبینی»: به ضم« عجبو  ؛: بعجب افکندناعجاب
اء فیه یجری مجرٰى سف ٢»ساء ما يعملُونَ«: نیکو شمردن. و قولُه تعالٰى: استحسانای تهدیه. و کشیدن. و باء بر

 : سالسنَةو ». بئس«

 .٢٧المائده:  - ١
 .۶۶المائده:  - ٢

                                                 



  

٤٥٥ 

تر آن و افکنده شود به  فرماید: چون مرد خشنود نباشد به آنچه ممکن شود او را و نیاید از کار خود به آراسته می
چه به حقیقت بد  ؛، پس بگذار او را، پس نیکو شمارد آن راد او را تکرب، پس بکَشد او را و سرگشته کنعجب

 ، زود بخندد روزی و بگرید ساىل.است تدبري او
 هر کس که شود بعقل ناقص مغرور
 بگذار که جهان دهد بظلمت شب و روز

 

 

 وز مشرب ارباب صفا باشد دور
 وز نور یقني دلش نگردد مسرور

 

 

 داللت به آتش تقوٰى افروخنت

 و ارشاد به نام نیک اندوخنت
 وصنْها ء عدِّ عن نَفْسک الْحیا

 توالْم تَقْبِلتَستَها لنَّما جِىا 
فَانْظُر دُکعب دِیثقَی الْحبی فوس 

 

 

 و تَوق الدُّنْیا وال تَامنَنْها
 وادخلْتَها لتَخرج عنْها

 کُنْهاای احدُوثَة تُحب فَ
 

جعلْنَاهم «: سخن. و بیت اخري ناظر به احدُوثَة: پیش باز رفنت. و استقْبال ساخنت. و»: بضم «عدَّة 
ادِيثح١»ا. 

و ایمن مشو ازان. به درستی که آمدی تو  ، و بهیز از دنیادار آن را فرماید: بساز از نفس خود حیا را و نگاه می
، پس ببني ماند سخن بعد از توورده شدی به دنیا تا بريون روی ازان. زود آ، و در مرگ را به دنیا تا پیش باز روی

 »شارح«، پس باش آن سخن. داری کدام سخن را دوست می
 رهای طبع تو از اهل زمان برده ف

 هرچند که اسباب جهان جمع کنی
 

 

 زنهار که دل بجاه ده روزه منه
 در مذهب عقل نام نیک از همه به

 

 

 اعتباری جهان ان بیبی

 و سرعت انقالب زمان
 دنْیا تَحول بِاهلها
 عمتَجها لفَغُدُو 

 

 

 نتَیرم موی ی کُلف 
 نیشَتاتِ بها لوحرو 

 

ع: بامداد کردن. و غُدُومگرد آمدن.تَج : 
ن او برای گرد آمدن است و شبانگاه کردن گردد به اهل خود در هر روز دو بار. پس بامداد کرد فرماید: دنیا می می

 »شارح«او برای پراکندگی جدا شدن است. 
 ایام بدَه رنگ برآید هر دم

 آید صد فتنه که بوی خون ازان می
 

 

 اطوار عجب بما نماید هر دم
 از مادر روزگار زاید هر دم

 

 

 .١٩سبأ:  ١- 
                                                 



  

٤٥٦ 

 شکایت از مردم منافق

 که بدِل مخالفند و به زبان موافق
 یس اخوانُه هذا زَمانٌ لَ

 مظال مکُلُّه وانُهخا 
ی قَلْبِهفشْرِ وبِالْب لْقاکی 
هنیع نع تبذا ما غتّٰى اح 
 لُههکَذا اذا زَمانٌ هه 

 ن مفْرداًیا ایها الْمرء کُ 
 

 

 وانخبِا ءرا الْمهییا ا 
 هانجو و سانانل ملَه 

 ه بِکتْمانداء یوارِی
تانهب ورِ وبِالز ماکر 
اثْنان دُقُکصال ی دبِالْو 
 نْسانبِا نَسال تَا کرهد 

 

نسه. و»: بالکسر الباء« البِشْر هو حجالو یأی طَلَقمالرفی األعیان قالوالحجرِ: ی همکنایةٌ ، کالس و فی المقال ،
عن الشَّتْم نَاتِالَّ«، نحوصحونَ الْممري داقَةو  ١.»ذِيناز خامس«: دوست داشنت ص.« 

، مریشان اند ، برادران. برادران او همۀ ایشان ستم کننده، ای مردنیستند برادران او است که یفرماید: این زمان می
، به رد آن را بپوشیدندا ل اوست دردی که پنهان میدروئی و در  بیند ترا بگشاده راست دو زبان و دو روی. می

، دشنام دهد ترا به دروغ و بهتان. این زمانی است که این چنني است ای که چون غایب شوی از چشم او مرتبه
 ، انس مگري به آدمی. مرد. باش تنها در روزگار خود، به دوستی ثابت دوست ندارد ترا دو کس. ای اهل او

 »شارح«
 تا چند ترا نفاق باشد شیوه

 ق گر نهاىل رویداز خاک نفا
 

 

 وز غایت جهل خویش باشی لیوه
 شک نیست که باشدش ندامت میوه

 

 

 مبالغه در محافظۀ زنان از مردان

 و منع از مساهله در شأن این جمع نادان
 ساء اخ اخاً یامنَن علَی النِّال 

دَههج فَّفنْ تَعا و جالالر کُل 
نفٰى موا رالْقَبو دِههبِع قْتثو 

 

 

نيما لَی النِّساءع جالی الرما ف 
 ال بدَّ انَّ بِنَظْرة سیخونُ 
 ما للنِّساء سوی الْقُبورِ حصونُ 

 

 : از حرام بازایستادن.تَعفُّف
، و یک از مردانی. هر ، نیست در مردان بر زنان هیچ امینفرماید: باید که ایمن نشود بر زنان برداری از برادری می

گور وفا ، نیست هیچ چاره که به یک نظر زود خیانت کند. و ، در حاىل که کوشنده باشداگر چه بازایستد از حرام
 »شارح«، نیست مر زنان را غري گورها دژها. تر کسی است که اعتماد کنی به عهد او کننده

 باشند زنان بعقل و ایمان همه سست
 نجات مشکل که شود بآخرت اهل

 

 

 هرگز نکنند عهد و پیمان درست
 هرکس که خالص خود ازین قوم نجست

 

 

 .۴ر: النو - ۱
                                                 



  

 وفائی و سستی زنان گمراه بیان بی

گاه  که نه از خلق واقفند و نه از خدا آ
 لَئن حلَفَت ال ینْقُض النَّای عهدَها
 وانْ هی اعطَتْک اللِّیانَ فَانَّها

فَتْکبِها ما ساع تَّعتَم ال تَکُنو 
 

 

 نيمی نانوبِ الْبضخمل سفَلَی 
نيتَلها سنّخ نم رِکغَیل 
 تَبِني نيدْرِ حی الصف شَجی کلَیع 

 

: یاری کردن و نزدیک شدن. و مساعفَة : جمع خلیل. وخّن: نرمی کردن. و مالینَةو  لیان : سوگند. ویمني
 غمناک شدن. »حبه فت« شَجٰى

رنگ کرده سر انگشت را  ، پس نیست مردوری پیمان او را فرماید: هراینه اگر سوگند خورد زن که نشکند می
، پس به درستی که او مر غري ترا از دوستان خود زود نرم شود. هیچ سوگندی. و اگر او بخشد ترا نرمی کردن

 ، آن وقت که جدا شود. تو اندوهی در سینه ه نباشد برباید ک، مادام که یاری کند ترا. و شو به اوبرخوردار 
 »شارح«

 بنیادست عهدی که زنان کنند بی
 مردی که ز قید نیک و بد آزادست

 

 

 وز دست زنان بهر طرف فریادست
 داند که حدیث این جماعت بادست

 

 

 اظهار حرمان در عني وصال

 و دم زدن از عطش در میان زالل
 ک مقْتَرِب قالُوا حبِیبک دانَ منْ

 قُلْت قَدْ یحمل الْماء الطَّهور علٰى
 

 

 و انْت ذُو ولَه فی الْحب حیرانُ
 ظَهرِ الْبعريِ ویسرِی وهو ظَمآنُ 

 

 : شرت.بعري: ما یتطهر به. و الطَّهور. وة: الحیرالولَه
، و تو خداوند حريتی در دوستی سرگشته. نزدیک شونده است ،فرماید: گفتند: دوست تو نزدیک است از تو می

 »شارح«، و او تشنه باشد. گفتم: به حقیقت بار کرده شود آب پاک کننده بر پشت شرت و رود
 آن مه که چو روز روشنی یافت شبش
 مانند شرت که آب دارد دربار

 

 

 نمایم طلبش در عني وصال می
 وز غایت تشنگی رسد جان بلبش

 

 

 صواب حقایق مآب خطاب

 به عمر بن خطّاب
قَةلٰى ثنّا عال ا یکزنّا نُعا 
هتیدَ معب ٰى بِباقزعفَال الْم 

 

 

نَّةُ الدِّینس نٰلکو یاةالْح نم 
نيلٰى حعاشا ا لَوی وزعال المو 

 

٤٥۷ 



  

، ولیکن عزا دادن سنت دین است. تمادیم از زندگی، نه آنکه ما بر اعدهیم ترا فرماید: به درستی که ما عزا می می
 »شارح«، و اگر چه زندگانی کنند تا زمانی. پس نه عزاداده باقی است بعد از مرده خود و نه عزا دهنده

 ای بهر عزا سیاه پوشیده چو دود
 بسیار مخور غم که فالن شخص بمرد

 

 

 وز فعل تو گشته اهل حق ناخشنود
 و خواهی بوداو رفت و تو هم در پی ا

 

 

 نهی از ارتکاب غربت

 که مؤدی است به تفرقه و کربت
 ربة ابداً قَوم ال تَرغَبوا فی غُیا 

 

 

 انَّ الْغَرِیب غَرِیب حیث ما کانا
 

 : از وطن جدا شدن.غُربة
 »شارح«هست.  به درستی که غریب غریب است آنجا که ؛، رغبت مکنید در غربت هرگزفرماید: ای قوم من می

 ای چشم مرا ز ماه رخسار تو نور
 خاىل ز کدورتی ندیدم غربت

 

 

 زنهار که از خانه مشو هرگز دور
 باشد همه جا شام غریبان مشهور

 

 

 شکایت از فسق فاسقان

 و فجور منافقان
 لَوَ  الَّذِین لَهم وِرد یقُومونا
 اًتَدَکْدَکَت ارضکُم من تَحتکُم سحر

 

 

 وآخرونَ لَهم سرد یصومونا
 نَّکْم قَوم سوء ما تُطیعونا

 

، ، وهی روابٍ من طنيالجِبال: أی صارت دکّاواتٍ تَدَکْدَکَت: پیاپی روزه داشنت. و سرد نوبت. و»: بکسر« وِرد
 واحدُها دکّاء.

خیزند و دیگران که مریشان راست پیاپی روزه  بتی که برمیاگر نبودندی آنانکه مریشان راست نو فرماید: می
برای آنکه شما قومی بدید که فرمان  ؛، تلها شود زمني شما از زیر شما در سحریگريند داشتنی که روزه می

 »شارح«برید.  نمی
 جماعتی عبادت باهم دارند

 گر طاعت این طایفه مانع نشود
 

 

 وز غایت طاعتند دایم خرم
 زلزله باشد هر دم در روی زمني

 

 

 نفی تأثري نجوم

 در اهل حقایق و علوم
ومی بِالنُّجندِّدهی یتانا 
وما النُّجمفَا خافذُنُوبِی ا 

 

و  نکائ هشَر نم وما ه 
 نها آمشَر نی منَّنفَا 

٤٥۸ 



  

  
، آن را یان آفتاب و ماه باشدم، و این حال اگر اجتماع دو کوکب در یک نقطه از دایره بروج»: قرآن«
آن کوکب گویند. و  »احرتاق«، آن را ره باشدخوانند و اگر میان آفتاب و یکی از کواکب خمسۀ متحی »اجتماع«

رسد که کواکب در او اثر  ای می ، آری انسان کامل به مرتبهاز این دو بیت توهم نکنی که کواکب را هیچ اثر نیست
نیده باشی که بعضی از صحابه زهر خوردند و دریشان اثر نکرد. و در بعضی نسخ ، چنانچه شتوانند کرد نمی

 ثانیه. ۀو این انسب است به قافی» کامن«بجای کائن 
فرماید: آمد منجم به من که برتساند مرا به ستارگان و آنچه از شر ستارگان شونده است. گناهان خود را  می
 »شارح«ی که من از شر ایشان آمنم. ، پس به درست، پس اما ستارگانترسم می

 جمعی بنجوم میل بسیار کنند
 چون روز شود خطای ایشان ظاهر

 

 

 دایم سخن از عالم اسرار کنند
 گر کشف حجاب وهم و پندار کنند

 

 

 تحسني فال سعادت مآل
 تَفَاَّل بِما تَهوٰى یکُن فَلَقَلَّما

 

 

 یقال لشَیء کانَ اّ تَکَونا
 

و » تفأّل بِما تَهوٰى یکُن.«فرمود: ملسو هيلع هللا ىلص س گوید: مصطفی ا: هست شدن. و ابن عبتَکَون: فال زدن. و اُّلتَفَ
 مرتضٰى این بیت فرمود.

، مگر که اندک باشد که گفته شود مر چیزی را که شد، تا بشود. پس فرماید: فال زدن به آنچه دوست داری می
 »شارح«بشود. 

 لم غیبزنند از عا هر فال که می
 چون فال بهر طریق دارد اثری

 

 

 شبهه و ریب ناگاه کند ظهور بی
 شک نیست که فال بد زدن باشد عیب

 

 

 دم زدن از شرف و حسب

 و اظهار علو نسب
 رامنُو الْکب رامالْک ننَح 
 دَ اللِّئامذا قَعنّا اا 

 

 

 وطفْلُنا فی الْمهدِ یکْنٰى
 مناعلٰى بِساط الْعز قُ

 

، و هو الذی ال یقصدُ به األعالم علٰى ثالثة أضربٍ: إما اسم«، و قال الرضی: : کُنْیه کردنکنایة : گهواره. ومهد
و ال ذم ؛، کزیدٍ و عمروٍمدح دُ به أحدُهماأو لقبقصأو أو کُنیةٌ ؛، کالمصطفٰى والمرتضٰى، و هو ما ی وهی األب ،

بِ ق، والفرق بینَها و بني اللَّ، نحو أبو الحسن و أم کُلْثُوم و ابن آوٰى و بنت وردانمضافات ت نن أو الباألم أو االب
، بل ، فإنّها تعظیم ال به معناها، به خالفِ الکُنیةالملقَّب به أو یذم به معنٰى ذلک اللَّفظ حمعنی أنّ اللَّقب یمد

باالسم التَّصریح هابعدمباسم أنْ تُخاطَب نم تأنف النُّفوس غرِ، فإنّ بعضکنٰى فی الصألن یعیشَ تفأّ ، و قد ی ال
 : شادروان.بِساطو  »حتّٰى یصري له ولدٌ اسمه ذلک.

٤٥۹ 



  

٤٦۰ 

، چون بنشینند درستی که ماشود. به  ، و کودک ما در گهواره کُنْیه نهاده میفرماید: ما بزرگانیم پسر بزرگان می
 »شارح«، برخیزیم. ان بر شادروان عزتناکس

 امروز کسی نیست بعالم چون ما
 این نکته یقني بدان که یک شخص دگر

 

 

 در فضل و کرم نبود حاتم چون ما
 پیدا نشود ز نسل آدم چون ما

 

 

 معما به اسم شریف محمد

 بر وفق حساب ابجد
 سٰى مرتَینودَ مخذْ وعاال 

 رنْج فَخذْهاو سکَّةُ خانَ شَطْ
 م من یهواه قَلْبِیلک اسفَذٰ

 

 

نذَی تتَح عالطَّبائ لصا عضو 
نیجدْرالْم نذَی نیب رِجدا و 
نقَیی الْخافف نم یعمج قَلْبو 

 

واعدْنَا موسى اربعني  واذْ«میم که به حساب ابجد چهل است و حق تعالٰى فرموده:  وعد موسٰىمراد از 
: خانگوی و »: به کسر« سکّةچه آن عناصر است و عناصر چهار است. و  ؛دال أصل الطَّبائعو مراد از  ١»لَيلَةً

شطرنج صغري که صهصهة بن داهر ساخته برای یکی از سطاین هند که به حرب  شَطْرنْجکاروانسرای. و مراد از 
چه هر صف از صفوف شطرنج هشت  ؛حاءسکَّةُ خانَ شَطْرنْج  رض نداشته. و مراد ازمعتاد بوده و هیچ معا

، محمد مصطفٰى است م: افقا المشرق والمغربِ. و این معما به اسالخافقان: در نور دیدن. و ادراج است و
 یا به اسم محمد مهدی. ملسو هيلع هللا ىلص
، پس فراگري آن را در زیر این دو. و گوی خان شطرنج فرماید: فراگري وعده موسٰى را دو بار و بنه بیخ سرشتها می
دارد او را دل من و دل  ، و درج کن در میان این دو درج کرده شده. پس آن نام آن کس است که دوست میرا

 »شارح«همۀ کسان که در مشرق و مغربند. 
 گاهی که زکوی او شوم آواره

 ش سازممحراب بخون دل منقّ
 

 

 اره افتم بدرون مسجدی بیچ
 تا بار دلم سبک شود یکباره

 

 

 خطاب به فاطمه برای اطعام مسکینی غم خورده

 که سوره هل اتٰى به سبب او نزول کرده
نيقالْیدِ وجالم ذات مفاط 
 اما تَرین الْبائس الْمسکني

 ی اله ویستَکني یدْعو الَ
 نيهر بِهبِکَس رِیءام کُل 

ملِّیع نَّةی جف دْهعوني 

 

 نيعمجا رِ النّاسیخ یا بِنْت 
نينح بِالْبابِ لَه قَدْ قام 
 زِینعاً حنا جائلَیشْکُو ای 
دِینی نراتِ میالْخ لفاع و 

ها الهمرح نينلَی الضع 

 .۵١البقرة:  - ۱
                                                 



  

زِینح فقوم یلخلْبلو 
 نيلسالْغو یممالْح هشَراب 

 

نيجلٰى سا النّار وِی بِهتَه 
نينالسو رالدَّه یهف کُثمی 

 

، و غُرفه»: به ضم عني و تشدید الم« علِّیة: وام دادن. و دین: فروتنی کردن. و استکانَة: سختی رسیده. و بائس
الجنانُ «بکر است و مضاعف. و قال ابن عباس:  »علّیة«، و بعضی گویند »علُو«و مشتق از  »علّیوة«اصلش 

: سججنيو » نّة النَّعیم و دار الخلْد و جنّة المأوٰى و دار السالم و علّیون.جسبع جنة: الفردوس و جنّة عدْن و 
 : آنچه از دوزخیان رود.غسلني ، و بعضی گویند چاهی در دوزخ. وطبقۀ هفتم زمني

، به بینی سختی رسیده درویش را ، می، ای دخرت بهرت مردم همه، خداوند بزرگی و یقنياطمهفرماید: ای ف می
کند بما گرسنۀ اندوهناک.  ، گله میکند کند بخدا و فروتنی می می، مرو راست ناله. دعا حقیقت ایستاده است بدَر

، حرام هاست او در بهشت غرفهه دهد بخدا. وعدگا ، و کننده خريها وام میمردی بکار گرو کرده شده استهر 
، اندازد آتش او را به طبقۀ هفتم زمني. مر بخیل راست جای ایستادنی درشتکرده است آن را خدا بر بخیل. و 

 »شارح«، درنگ کند دران روزگار و سالها. او آب گرم باشد و آنچه از دوزخیان رودشراب 
 ای یافته از فضل خدا تمکینی

 از توباید که نوازشی بیابد 
 

 

 گاهی که شوی دوچار با مسکینی
 وز جود رسانی بدلش تسکینی

 

 

 جواب فاطمه بر وجه اطاعت

 به امید بهشت و شفاعت
هطاعو ْمع نا ابی عمس کرما 

 تعشْبذا او اجرا  هجاعذَا الْم 
 

 

هاعی السبالال او همطْعا 
 شَفاعه انْ ادخل الْخلْدَ ولی

 

 : گرسنگی.مجاعة: سري کردن. و اشّباع به معنی مفعول. وطاعة و  سمع
 

 شکایت از مشرکان به ایذای عثمان بن مظعون

 و تهدید و تخویف آن قوم مطعون
 ونلْعرِ مغَی متَذَکُّرِ قَو نما 
فَهذَوِی س قْوامتَذَکُّرِ ا نما 

الْفَح ننَ عونْهواال یرمما ا شاء 
رال یاومهریخ هال قَلنَ ا 

 قْلَتَهنَ مشَوخال یونَ ولْطَمذْ یا 
 

 

ونزحمی لکباً تَبکْتَئم تحبصا 
 لَی الدِّینو ادْعی نم غْشُونَ بِالظُّلْمی 
 ونمارِ مغَی بِیلس یهِمف الْغَدْرو 

 ا لعثْمانَ بن مظْعون انّا غَضبنَ
 ونهوم رباً غَیرض ناً دِراکاً وطَع 

 

خطاب با نفس خویش. و  اصبحت برای تنبیه بر کراهت لعنت. و ملْعونبه غّیر قَوم : یاد کردن. و وصف تَذَکُّر
بن حبیب بن » به ظاء معجمه«ن : ابوالسائب پسر مظْعوعثْمان: اندک کردن. و اقْاللکاری. و  : زشتفَحشاء

». از ثانی«: طپانچه زدن لَطْم ، و او را از اکابر صحابه بود و در بقیع مدفون است. ووهب بن حذافة بن جمح
: پیاپی کردن. و بیت خامس اشارت به آنکه ولید بن دِراک : شحمةُ العني الّتی یجمع البیاض والسواد. والمقْلَةو

٤٦۱ 



  

٤٦۲ 

که مسلمانان مغلوب کفار قریش بودند عثمان بن مظعون را به جوار خود گرفت و از شر کفار مغريه در وقتی 
، برای موافقت با ایشان جوار ولید را رد کرد و هرچند که دید که صحابه در زحمتند ، لیکن چون میسالمت یافت

 خواند: ، نشنید و دران مجلس لبید بن ربیعه میولید مبالغه کرد که جوار مرا رد مکن
 باطل هما خال ال شیء أال کل 

 

 

حالةً زائلال م نَعیم وکل 
 

ای بر روی  ، و نزاع شد و جوانی از قریش طپانچهعثمان مصراع اول را تصدیق کرد و مصراع ثانی را تکذیب
غنیةً و کنت فی ذمة ، کانت عینُک عما أصابها لیا ابن أخ«عثمان زد و چشم او کبود شد و ولید با عثمان گفت: 

.ه«عثمان گفت:  »منیعةه.والحیحةَ لفقريةٌ إلٰى ما أصاب أختَها فی النی الصیإنّ ع ،« 
گریی برای اندوهناکی؟ آیا از یاد  فرماید: آیا از یاد کردن گروهی غري نفرین کرده گشتی تو اندوهناک که می می

ایستند از  خواند بدین؟ باز نمی به ستم کسی را که می آیند خردی که درمی کردن قومهای خداوندان بی
 –بینند  ، و شکسنت پیمان در میان ایشان راهی است غري ایمن شده. آیا نمیشوند ، مادام که فرموده میکاری زشت
ترسند از  زنند و نمی ای عثمان پسر مظعون؟ چون طپانچه میریم بتما خشم گرف! که کناد خدا خري ایشان راکم 

  »شارح«، زدنی پیاپی و زدنی غري سست. او که کور شودچشم 
 جمعی که بجان شدند دشمن ما را
 ما نیز به قتل این جماعت کوشیم

 

 

 پیوسته کنند قصد کشنت ما را
 تا هست رگی ضعیف در تن ما را

 

 
الجع تنَم نْ لَما زِیهِمنَج فوفَس 

 وقَفُوااو ینْتَهونَ عن اْمرِ الَّذِی 
تَنا ویمضو هجری نم میالض نَعنَم 

 و مرهفاتٍ کَانَّ الْملْح خالَطَها
 ملَه لُومال ح رِجال رقتّٰى یح 
 او یومنُوا بِکتابٍ منْزل عجبٍ
جورِ ذِی عغَی یلرٍ جمی بِاتای 

 

 

م رغَی زاءج لبِکَی الکَیونغْب 
نّا بِالدُّوننَ موضری و یهف 
 نُونسم ی الْکَفطَّرِدٍ فم بِکُل 
نيجانالْم هام نم ا الدّاءنَشْفی بِه 
 اللَّنيو ماحسْبِا ةوبعدَ الصعب 
 کَذِی النُّون ووسٰى اکَم لٰى نَبِیع 
 نيی آیاتِ یاسف نیکَما تَب 

 

ة: زیان کردن در خریدن و فروخنت. و نغَبیمضستم کردن. وه :ده بعضاً و جرٰى. و  اطَّرتبع بعض :ءالشَّی نس
 ونذِی النُّو مراد  ؛: ماهینُون منقاد گشنت. و: اسماح : سرکشی کردن. وصعوبة الحدیدِ إسالتُه و تحدیدُه. و

، قوم او انکار نمودند و ، و چون پیغمرب شدش از نسل الوی بن یعقوب، و متّٰى مادر او بود و پدریونس بن متّٰى
 در شأن ایشان دعا کرد و حق تعالٰى ابری پر آتش بر سر ایشان فرستاد.

 کشد بر آسمان ابری ز دود آه من سر می
 

 

 ترسم که بارد آتشی زان ابر و گريد در جهان
 

، یافتند ، نیابند و ایشان چون او را نمیویند که ایمان آورندج و یونس بکشتی نشست و بگریخت تا اگر قوم او را
. و همه توبه کردند و حق تعالٰى توبۀ ایشان بپذیرفت و ، خدای یونس حاضر استگفتند: اگر یونس غایب شد

عذاب مندفع شد. و حق تعالٰى به سبب گریخنت یونس برو غضب کرد و کشتی او را در غرقاب افکند و مردم سه 
اندازند و هر بار قرعه به نام یونس آمد. دانست که خشم خدا رسیده است. و  بقرعه زدند که بعضی را در آبار 

ان َّ الَه «خود را به دریا انداخت و ماهیی او را فرو برد و چهل روز در شکم ماهی بود و استغفار کرد و فرمود: 
الظَّال نم نِّي كُنتانَكَ احبس نتا َّانيتعالٰى توبۀ او را قبول کرد و از شکم ماهی نجات داد و  ١»م و حق

 .٨٧األنبیاء:   ١-
                                                 



  

٤٦۳ 

چهل روز دگر بر کنار دریا به سبب ضعف بماند. پس پیش قوم آمد و نبوت او را تصدیق کردند و در حدود کوفه 
و بالفتح فی  ،بةً: بکسر العني فی المعانی و األعیان ما لم یکُن منتصالعوج: روشن شدن. وجالءمدفون است. و 

المنتصبة مح. و األعیانوالر ن، کالحائطیني: هویدا شدن. و تَبمکی که پیغمرب یاس در شأن او ملسو هيلع هللا ىلص : سوره
٭ انَّكَ  ٭ والْقُرآن الْحكيم  يس«و بیت اخري اشارات به آیات » إنّ لکُل شیء قَلْباً و قَلْب القرآن یس.«فرموده: 

سرالْم نلَمنيل يمتَقسم اطرلَى ص٭ ع  يمحزِيزِ الرالْع لُونَ٭ ٭ تَنزِيلغَاف مفَه مهاوآب نذِرا اا ممقَو تُنذِر٭  ١ل
بِنيآنٌ مقُرو ذِكْر َّا ونْ ها ي لَهغنبا يمو رالشِّع نَاهلَّما عمیاسني باشد.تواند بود که مراد مطلق  و می ٢»و 

، پیمودنی به پیمودنی جزائی غري زیان کرده. یا باز ریم به شتاب ، اگر نمیفرماید: پس زود جزا دهیم ایشان را می
منع کنیم از ستم کردن آن ، و راضی شوند از ما پس از این به مرتبۀ پست. و اند در او ایستند ازان کار که ایستاده

شمشريهای تیز کرده که گویا نمک آمیخته ، بهر تیغ روان در پنجۀ تیز کرده. و اکس را که امید دارد ستم کردن بر م
خردها  اقرار کنند مردانی که نیست هیچ، شفا دهیم به آن شمشريها درد را از تارک دیوانگان. تا است به آن

جب بر پیغمربی چون ع ایمان آورند بکتابی فرو فرستاده ، بعد از سرکشی به فرمان برداری و نرمی. یا مریشان را
 »شارح«، چنانچه روشن شد در آیتهای یاسني. آورد امری روشن غري خداوند کجی موسٰى یا یونس که می

 امروز که شد صبح نبوت طالع
 خورشید صفت بر همه کس تیغ کشیم

 

 

 وز جانب ما فتح و ظفر شد واقع
 تا نور خدا شود ز هر سو المع

 

 حکایت
 ، فرمود: بن مظعون زدند و چشمش کبود شد چون طپانچه بر روی عثمان

 فإنْ تک عینی فی رضا الرب نالَها
 هثَواب نحمالر ضوفقد ع 

 ی و إنْ قُلْتُم غَوی مضلَّل إنّ و
دینناا والحق هال ریدُ بذاک 

 فَمهال بنی فهر فال تنطقوا الخنا
و أنتُم حیمفی الج لیو تدعوا بو 

 ا ما دعوتُم بالشّرابِ سقیتمإذ
 

 

 یدا ملحدٍ فی الدِّین لیس بمهتَدِ 
 و من یرضه الرحمن یا قَوم یسعدِ 
 سفیه علٰى دِین الرسول محمدِ 
 علٰى رغْم من یبغی علَینا و یعتدی
 فتستو خموا غب األحادیثِ فی غَدِ 
 لَدٰى مقعدٍ فی ملتقَی النّارِ موصدِ 
 حمیماً و ماء آجِناً لم یربدِ 

 

حافظ اسمعیل گوید: این اول شعری ، این ابیات برای تعصب عثمان گفت. و هيلعو دران وقت حضرت مرتضٰى 
 است که آن حضرت فرموده.

 

 تهدید کفّار نگونسار

 در بدر سعادت آثار
 قَدْ عرف الْحرب الْعوانُ انِّی

 ی جِنِّیسنَحنَح اللَّیل کَانِّ

 

 یعام بازِل نس دِیثح ن 
فَن بِکُل برالْح تَقْبِلسا 

 .۶ -١یس:  - ١
 .۶٩یس:  - ٢

                                                 



  

٤٦٤ 

 معی سالحی و معی مجنِّی
 اقْصی بِه کُل عدُو عنِّی

 

غْنض کَل بذْهی صارِم و 
 لمثْل هذا ولَدَتْنی امی

 

: سنآید. و  که شرت تیش بر آمده است در این دو سال برمی لبازِ چه نیش  ؛سال هشتم و نهم نعامیمراد از 
: الواحدُ من الفَن: الواحدُ من الجن. والجِنِّی : العریض الّذی یسنح کثرياً لألعداء. والسنَحنَحدندان و زاد و

ذْهاب ، و هی األنواع. والفُنونوی در: بردن. و توهم نکنی که ااختالف ر یاچه  ؛ایر قوافی غلط استو س م
رج نزد اهل عروض مسما است به خمخرج میم قریب است به مخرج نون و مثل این اختالف به اقرب م

 و آن را جایز دارند و از عیوب قافیه شمارند.» اکْفاء«
نهم فرماید: به حقیقت آن حرب که در او چند بار مقابله واقع شد که من شرت نیش برآمده دو سال هشتم و  می

روم حرب را بهر نوعی. با من است آلت حرب من و با  ام پیش باز می گویا من جنّی،نوسنّم. ظاهر شونده شبم
، برای مانند این کنم به آن هر دشمن را از خود ر میبرد هر کینه را. دو ، و شمشريی بنده که میمن است س من

 »شارح«زائیده است مرا مادر من. 
 ابل ما رادر حرب کسی نیست مق

 هر بار مه ما بجنگ بستیم کمر
 

 

 انواع شجاعت است حاصل ما را
 کردند نظر مردم کامل ما را

 

 

 تحریف یکی از کفّار

 به تیغ ظفرنگار
 سیف رسول اله فی یمینی
 و کُل من بارزَنی یجِینی
الدِّین بِیلس نع دٍ ومحم 

 

 

و عسارِی قاطی یف نيتالْو 
 اضرِبه بِالسیفِ عن قَرِینی
 نيالبِ الْعط نع یلذا قَله 

 

، القلبِ یسقی الکبدَ و إذا انقطع : عرق فیالوتنيذوالفقار که در بدْر به پیغمرب رسید. و سیف رسول الهمراد از 
، نَّظم حذف الم األمرِ فی فعل غري الفاعل المخاطبجاء فی ال«امر غایب و قال الرضی:  یجِیمات صاحبه. و 

 نحو:
 نفس ک کلمحمد تَفْدِ نفس 

و  ١»قُل لِّعبادِي الَّذِين آمنُواْ يقيمواْ الصالةَ «، قال اله تعالٰى: ، نحو: قُل له یفْعاْو أجاز الفراء حذفَها فی النَّثرِ
: »به کسر« عني ، و: فراخ چشماعین ، مثل جِیاع و جائع. وجمع طالب»: کسربه « طالب: الصاحب. و القَرِین

 جمع او.
هر که ، و در دست چپ من است برنده رگ دل. و فرماید: شمشري فرستاده خدا در دست راست من است می

برای راه دین.  زا، و ، محمد، که بیاید به من تا بزنم او را به شمشري از برای هم صحبت خودمبارزت کند با من
 »شارح«طالبان فراخ چشمان بهشت.  زاندک است ااین 

 روزی که چو آفتاب بردارم تیغ
 شود خصم دوچار ای که می در معرکه

 

 

 رانم همه دشمنان خود را چون میغ
 تیغیست مرا در کف و آن نیست دریغ

 

 .٣١ابراهیم:  - ١
                                                 



  

 

 تهدید یکی از اشرار

 بار به تیغ آتش
 ینیالْیوم ابلُو حسبِی و دِ

 

 

 بِصارِم یحملُه یمینی
 

 عنْدَ اللِّقا احمی بِه عرِینی
دارد آن را دست راست من. نزد کارزار  و دین خود را به شمشري برنده که برمی آزمایم بزرگی فرماید: امروز می می

 »شارح«نگاه به آن بیشۀ خود را. 
 امروز بدشمنان نمودم خود را

 تم در میدانچون همسر خود نیاف
 

 

 در جنگ و مصاف آزمودم خود را
 بسیار بهر گونه ستودم خود را

 

 

 نقش تیغ او که مرآت قدرت بوده

 نموده و چهره نصرت دران می
 بِصارِم ولصدٍ یسلٰى ادٌ عسا 

 

 

 مانی نيمی یف مانبٍ یضع 
 

 »شارح«تیز یمنی در دست راست مردی یمنی.  ، به شمشريی برندهکند فرماید: شريی بر شريی حمله می می
 تیغم که بقتل دشمنان باشد تیز

 رو شود روز مصاف آهن دل و سخت
 

 

 با مردم بدنفس کند جنگ و ستیز
 ریز وز غایت قهر و کینه گردد خون

 

 نکته
گویا چه آن حضرت یمنی نبوده و  ؛مشعر است به آنکه این بیت شعر مرتضٰى نیست» فی یمني یمان«قرینۀ 

شده و محل ارتسام این بیت بوده. و متحمل است که ساخنت شمشري  شمشريی از اهل یمن به آن حضرت منتقل
، مرتضٰى را به یمن فرستاد و برای تودد با اهل ملسو هيلع هللا ىلصن در سال دهم هجری بوده که مصطفٰى راو رسم این بیت ب

، چنانچه معنی ، به معنی صاحب یمناستثانی بضم یاء » یمان«گوئیم یمن خود را به یمن نسب فرموده. یا 
 :فاء عظیم و عقیم و جمیل است. و قال الجوهری مال بضمقام و جظام و عه فهو میمونٌ«عیمن فالنٌ علٰى قوم ،

نوشأم.إذا مبارکاً علیهم و یمنهم فهو یا م ممثل شُئ ،« 
 

 خطاب در حرب جمل به محمد بن حنفیه

 تّحیةعلیه أصناف السالم وال
نَّهسْا تَنالَک فَلَن مقْحا 

 

 

نَّهج کلَیتِ عولْمنَّ لا و 
 

 : درآوردن چیزی در چیزی به عنف.اقْحام
 »شارح«، و به درستی که مر مرگ راست بر تو سی. ، که نرسد به تو سرهای نیزهفرماید: درآور خود را می
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٤٦٦ 

 ای برده ز روی دشمنان تیغ تو رنگ
 ی که چو شري عزم میدان داریگاه

 

 

 آورده کفت دامن مقصود بچنگ
 باید که دلري و تند باشی در جنگ

 

 

 خطاب عمرو بن عاص در صفّني

 به مردم کوفه و لشکر امريالمؤمنني
 الْکُوفَة من اهل الْفتَن یا قادةَ 

 کَفٰى بِهذا حزناً من الْحزنْ 
 

 

 موتَمنیا قاتلی عثْمانَ ذاک الْ
 نسا الْحبرٰى اال او کُمرِبضا 

 

: »به فتح الزاء المعجمه«والحزن  ١».وكَفَى بِاله شَهِيدًا«، مثل : پسر عفّان رضی اله عنه. و باء زایدعثْمان
تحۀ سابعه ، و وجه نسب قتل عثمان به لشکر مرتضٰى در فاهيلع: کُنیت مرتضٰى ابو الحسنخالف السرور. و 

 گذشت.
 

 جواب او به احسن عبارات

 و ابني استعارات
نتَموالْم یشالْقُر مامْنَا اا 
 نمالْی لها نةُ مادالس ٰى بِهضری 

 

 

 کَالْقَطَن ثلَی لَجبْالماجِدُ ا 
 من ساکنی نَجدٍ و من اهل عدَنْ 

 

لَمفَاع نیسو حبانسو حب و ن 
یشقاف« :قُر منسوب به قریش. و»: به ضم البنی أسد. و قَطَن : گشاده ابرو. ولَجب ة. جبلد. و سادجمع سی :

مواسعةٌ من عمان إلٰى نجران. ونالی د : بالدد العربِال: من بِنَج الغَو الفهو تهامةرِ، وهو خ رما ، والغَو و کل ،
 : مدینةٌ علٰى ساحل بحرِ الهند من ناحیة الیمن.ندَعض العراق فهو نجدٌ. و ارتفع إلٰى أر

اند به  ، شريی چون کوه قَطَن که راضیفرماید: من پیشوای منسوب به قریش امني داشتۀ بزرگوار گشاده ابرویم می
 »شارح«حسن.  و پدر –پس بدان  –پدر حسني  ؛، از ساکنان نَجد و از اهل عدَناو مهرتان از اهل یمن

 امروز منم ز روی تحقیق امام
 گردون که کند حلقۀ مهرم در گوش

 

 

 وز دولت من خانۀ دین گشت تمام
 خواهد که مرا شود باخالص غالم

 

 حکایت
شناختند در صفني به میدان آمد و مبارز جست و عمروبن عاص  ابن اعثم گوی: مرتضٰى به صورتی که او را نمی

رفت و عمرو جأت نموده پیش  ن دور کند و به عقب میاخواست که او را از صف شامی میپیش رفت و مرتضٰى 
خواند. ناگاه مرتضٰى بازگشت و این پنج مصراع بخواند و عمرو آواز مرتضٰى بشناخت  آمد و آن دو بیت می می

 و بگریخت و مرتضٰى از عقب او بیامد و نیزه بزد و او را از اسب بینداخت و بازگشت.
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 تخویف معاندان و مخالفان دین

 بعد از قتل حریث غالم معاویه در صفّني
نسا الْحبا بِکُمری حوا فذَراح ّا 
 نالطَّح قد دُقُّکُمی نَّهفَا 

 

 

 وموه فَذا من الْغَبن تَروال 
 نهو نم ی الْهِیاجف خافال یو 

 

 ساقَدْ غُذِی بِالْبو نقْتِ اللَّبی وف 
»: بالفتح« الوهن: آرد. وطَحنو ». از اول«: کوفنت دق : بالتّسکني فی البیع و بالفتح فی الرأی. و الغنب

 : شري. و حکایت قتل حریث در باء موحدّه گذشت.لَبن الضعف. و
چه به  ؛ن جسنت از زیان کردن استچه ای ؛، و مجوئید او رادر کارزار خود از ابوالحسن فرماید: بهیزید می

ترسد در وقت مقاتله از سست شدن. و به حقیقت پرورده شده  ، و نمیکوبد شما را کوفنت آردها درستی که او می
 »شارح«است به سختی حرب در هنگام شري. 

 دشمن که زجان خویشنت گردد سري
 لیکن چو شویم روبرو در صف جنگ

 

 

 ناگاه بحرب من شود تند و دلري
 باشد بمثل چو گربه در پنجۀ شري

 

 

 خطاب عبداله بن وهب راسبی در نهروان

 حیة والرضوان، علیه التّبه لشکر مرتضٰى
 نسا الْحبرٰى اال او کُمرِبضا 

 

 

کَنلَی الدُّنْیا را الَّذِی ظَل ذاک 
 

 ».از اول«: سوی کسی چسبیدن رکُون
 

 جواب او باملح اشارات

 فصح عباراتو ا
افْتَتَن نیا م شْرِکا الْمهییا ا 

 

 

 نسا الْحبرٰى انْ ینِّی اتَمالْمو 
 

 نلْقَی الْغَبنا ییا فَانْظُر لَیا 
 : به فتنه افتادن.افْتتانچیزی. و  : انباز کردن کسی را دراشْراک

، به ، و آرزو کننده که ببیند ابوالحسن ران کس که افتاد به فتنه، ای آفرماید: ای انباز کننده خود را در امامت می
 »شارح«بیند زیان.  من پس بنگر کدام از ما می

 بینم امروز ترا زار و زبون می
 بینم افتاده ترا بخاک و خون می

 

 

 بینم وز حلقۀ اهل دل برون می
 بینم وز اسب مراد سرنگون می
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 حرف الواو
 
 

 ضالل بیان اعتالی ارباب

 و ابتالی اصحاب کمال
 حمراً تَرعٰى و تُعلَف ما تَهوٰى ارٰى

منالُونَ قُوتَهما ی مقَو شْرافاو 
 سابِق قالئالْخ قْخل قَضاء 
 فَهرص ونَ ووالْخ رالدَّه فرع نم و 

 

 

 و اسداً جِیاعاً تَظْما الدَّهر ما تَروٰى
 لئاماً یاکُل الْمن والسلْوٰى و قَوماً

 ولَیس علٰى رد الْقَضا احدٌ یقْوٰى
 تَصبر للْبلْوٰى ولَم یظْهِرِ الشَّکْوٰى

 

: جمع شریف. اشْرافو ». از رابع«: سرياب شدن ری: جمع او. و »به ضم حاء و میم«حمر ، و : خرحمار
فقد قیل هو شیء کالطَّل فیه حالوةٌ یسقطُ علی  ١»وانزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى« : فی قوله تعالٰى:المنو

، و قیل المن و السلوٰى: کالهما إشارةٌ إلٰى ما أنعم اله به علیهم و هما بالذّاتِ شیء : طائرالسلْوٰى، والشّجر
 ، و سماه سلْوٰى من حیث أنّه کان لهم به التّسلّی.علیهم  به ، لکن سماه منّاً من حیث أن امنت واحدٌ

، و شريان گرسنه را که تشنه خواهند ، آنچه میشوند چرند و علف داده می بینم خران را که می فرماید: می می
 ، و گروهی ناکسان را کهیابند قوت خود را بزرگان قوم که نمیشوند. و  ، سرياب نمیباشند در روزگار می
، و نیست بر ها را که پیشی گرينده است قضائی است مر آفریننده آفریده خورند من و سلوٰى را. این می

، صرب کند برای بال و او را بازگردانیدن قضا یکی که نريومند باشد. و هر که شناخت روزگار خیانت کننده و حادثۀ
 »شارح«آشکارا نکند گله را. 

 امروز خران صاحب جاهند همه
 عی که سزاوار مناصب باشندجم

 

 

 نما بشکل ماهند همه انگشت
 پیوسته اسري بند و چاهند همه
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 حرف الهاء
 
 

 خطاب به فرقۀ باغیه

 مشتمل بر مذمت معاویه
 هعاوِیرٰى مال او کُمرِبضا 
ههاوِی می النّارِ اف بِه توه 

 

 

 یهاْخزر الْعین الْعظیم الْحاوِ
هعاوِی البیها کف هرجاو 

 

 بانگ کردن سگ و گرگ.»: به ضم« عواء: أی ثاکلةٌ. و هاوِیةفهی  مههوت ا ب روده. و : چرحاوِیة
بینم معاویۀ تنگ چشم بزرگ روده را. بینداز او را در آتشْ مادرِ بچه مرده.  زنم شما را و نمی فرماید: می می

 »شارح«تش سگهای بانگ کننده. آدر همسایه باشد او را 
 ل کردنتا چند توان صرب و تنز 

 خواهیم زدن بر صف دشمن امروز
 

 

 وز مردم بداصل تحمل کردن
 خوش نیست دگر فکر و تأمل کردن

 

 حکایت
ر ابن اعثم گوید: این دو بیت نظم عبداله بن بدَیل ورقاء خزاعی است که در روز قتل خویش گفته و معاویه د

 »، لفعلَت.، أما واله لو استطاعت نساء خزاعة أن تُقاتلَنا فضال عن رجالهاله دره و در أبیه«شأن او گفت: 
 

 ارشاد به تحمل و شکیبائی

 و هدایت به طریق دانائی
 مکارِه بِالعزاء مقَطَّعاً لْن لکُ

 تالْفَتْٰى فَتَنافَس تَتَرا اسمبفَلَر 
 سانَهل نَ الْکَرِیمتَزا اخمبلَرو 
 ولَربما ابتَسم الْوقُور من اْذٰى

 

 

هال تَرٰى ما تَکْر موی فَلَقَل 
 هوملَم نَّها ونُ ویالْع یهف 

الْج ذَروابِ حهفَولَم نَّها و 
 هفُؤاد و  هوتَای هرح نم 

 

تار : پاره پاره کردن. ویعتَقْطتسرغبت نمودن. وتَنافُس : در پرده شدن. وا : وِیهزان : تلبیس کردن. وتَمتخا :
: وقُورلضحک. ا: دونَ سامتاالب: زبان آور گردانیدن. و تَفْوِیه چیزی از بهر خویش در خزانه نگاه داشنت. و

 آهسته.
، پس هراینه اندک باشد روزی که نبینی آنچه دشوار داری. پس  پاره کنندفرماید: باشد مر ناخوشیها را به صرب می

، پس رغبت کند در او چشمها و به درستی که او هراینه رواندوده باشد. و هراینه بسیار در پرده شود جوانمرد
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ردانیده باشد. و آور گ ، و به درستی که او هراینه زباند بزرگوار زبان خود را از ترس جوابهراینه بسیار نگاه دار
 »شارح«، و دل او از گرمی آن ناله کند. هراینه بسیار تبسم کند مرد آهسته از رنج

 نوشم هر چند که من باده غم می
 چون وهم کنم که دشمنان شاد شوند

 

 

 جوشم وز آتش غصه هر نفس می
 پوشم از اهل زمانه حال خود می

 

 

 اظهار آثار تحمل و فروتنی

 ا مردم دنیو منع از انبساط ب
 اصم عن الْکَلم الْمحفظاتِ 
قالالْم لج کتْرَ نَّیاو 
یهفالس فاهس ترتَرا اجذا ما 

 

 

هشْببِی ا لْمالْحو لُمحا و 
 هکْربِما ا جابنْ ا 
فَهسْنَا انِّی افَا لَیع 

 

 : گشیدن.اجترار . وعظَمهمالشّیء  جل : مانسته شدن. وبهشَ و». از رابع«: کر شدن صمم
تر است. و به درستی که  ، و بردبار شوم و بردباری به من مانستهفرماید: کر شوم از سخنهای به خشم آورنده می

خرد  خردی بی برای آنکه جواب داده نشوم به آنچه دشوار دارم. چون کَشم بی ؛من هراینه ترک کنم بیشرتِ گفتار را
 »شارح«خردتر باشم.  ، پس به درستی که من بیرا بر خود

 جاهل که دهد همیشه دشنام ترا
 باید که جواب او نگوئی ورنی

 

 

 خواهد که کند سخره ایام ترا
 سازد بمیان خلق بدنام ترا

 

 
جالالر واءبِر فَال تَغْتَرِر 
رِینالنّاظ جِبعی فَتی نم فَکَم 

نامی  ماتکْرالْم رضذا حا 
 

 

 و انْ زَخرفُوا لَک او موهوا
 هجوا لَهو نلْسا لَه 
تَنْبِهسی ةنْدَ الدَّناءع و 

 

 : بیدار شدن.استنْباه : آراسنت. وزَخرفَة دیدار. و»: به ضم« رواء
بسیار جوانمردی که آرایند برای تو یا تلبیس کنند. پس ، و اگر چه فرماید: پس فریفته مشو به دیدار مردان می

، و نزد ، چون حاضر شود بزرگواریهاکند، مرو را باشد زبانها و مرو را باشد رویها. خواب خوش آید ناظران را
 خساست بیدار شود.

 »شارح«
 خواهند جماعتی که در کسوت شید
 گر هست ترا چشم بصريت روشن

 

 

 دمرغان هوا گرفته آرند بقی
 زنهار مشو بدام این طایفه صید

 

 

 هدایت به رعایت یاران محبت شعار

 در وقت دولت و مساعدت روزگار
 لَیس الْکَرِیم الَّذِی انْ نال منْزِلَةً

 

 اخوانه باهٰى او نال ماال علٰى
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 الْحر یزداد لْخوان تَکْرِمةً
 

فَض نْ نالالْطانالس نم جاها ال وا 
 

 : فرمان ده.سلْطان: گرامی کردن. و تَکْرِمةالمفاخرة. و  :المباهاة
، بر برادران خود مفاخرت کند. آزاده بیابد ماىل را ، یاای را فرماید: نیست کریم آن کس که اگر بیابد مرتبه می

 هی.، اگر بیابد احسانی را از پادشاه یا جاافزون کند مر برادران را گرامی کردن
 »شارح«

 ای پیش بزرگان راهی گر یافته
 باید که بحال خود نگردی مغرور

 

 

 یا هست ترا زفضل ایشان جاهی
 یاران قدیم را بس گاهی

 

 

 خطاب به حضرت مصطفٰى

 و اظهار اخالص و صفا
لَی الع لْقالْخ مکْریا ا ه 

 محمدُ الْمختار مهما اتٰى
 ر ال غَیره فَانْدُب لَه حیدَ

 من سیفهتَرٰى عماد الْکُفْرِ 
ّدٰى االْع لهتوع ذِئاب  

زهیسقْبِهلٰى عع عمالْج م 
 

 

 باهیوالْمصطَفٰى بِالشَّرفِ الْ
تَفْظَعسدَثٍ محم نی مناه 

 فَلَیس بِالْغُمرِ وَ الّهی
 منَکَّساً باطلُه واهی

م یعساه هنَفْس ناس کُل 
یبِحل رالنَّصدَرٍ وه 

 

 وهیسرنگون کردن. و  :تَنْکیس گول. و»: به ضم« غُمر : أی وجدتُه فَظیعاً. واستَفْظَعتُه: نو آوردن. و احداث
 لغةٌ فی العقب»: بالتَّسکني« بالعقْ: غافل شدن. وسهو: گرگ. و ذِىبالحائطُ: إذا ضعف و هم بِالسقوط. و 

 ورده آید خربی نو آده هرگاه که ی، محمد برگزتر خالیق بر خدا و برگزیده به بزرگی زیبا فرماید: ای گرامی می
چه نیست گول و نه بازی کننده. بینی تو ستون  ؛، نه غري او، پس بخوان برای آن حیدر راسخت شمرده باززننده

ون کرده که باطل آن سست باشد. نیستند دشمنان مگر گرگها که بانگ کنند با هر آدمی کفر را از شمشري او سرنگ
 ، و یاری دادن مر خدای راست. که نفس او غافل است. زود گریزانیده شوند آن گروه بر پاشنۀ خود به حیدر

 »شارح«
 حیدر که همیشه بود غازی ای دل
 آنجا که حدیث اهل معنی گذرد

 

 

 بازی ای دلجانبازی او نیست ب
 زنهار بغري او ننازی ای دل

 

 

٤۷۱ 



  

 
 

 حرف الیاء
 
 

 شمردن اخالق حمیده

 و صفات پسندیده
 کارِمنَّ الْمةٌ ارطَهم القخا 

 والْعلْم ثالثُها والْحلْم رابِعها
ها وسابِع الْبِرنُهااوثام ربلص 

 والنَّفْس تَعلَم انِّی ال اصادِقُها
 

 

 الدِّین اولُها والْعقْل ثانیهافَ
الْجسادِیهاوو لالْفَضها وسخام د 

 والشُّکْر تاسعها واللِّني یاقیها
 و لَست ارشُدُ اّ حني اعصیها

 

 ، قال الشّاعر:: السادِسالسادِی: قوتی است نفس ناطقه را که مبدأ علم است. وعقْل
 أربعةٌ فسال إذا ما عدَّ 

 

 

 فزوجکِ خامس و حموکِ سادِی
 

 
 : البقیة. الباقی، یقال: بر فی قوله و فی یمینه. وفی الصدق  البِر یستعملأراد السادس فأبدل من السني یاء. و 

دانش سوم  ، و، و خرد دوم آن، پس دین اول آن استفرماید: به درستی که بزرگیها خویهای پاک کرده است می
، و راستی هفتم آن  ،آنکه الزم باشد ششم آن ، و عطا بی غرضی پنجم آن ، و بخشیدن بی، و بردباری چهارم آنآن

کنم با او و  داند که من دوستی نمی نفس می، و نرمی با مردم بقیۀ آن. و ، و شکر نهم آنو شکیبائی هشتم آن
 »شارح«انی کنم او را. ، مگر آن هنگام که نافرمنیستم که راه راست یابم

 درویش که اخالق الهی دارد
 چون قدرت او زماه تا ماهی هست

 

 

 در ملک وجود پادشاهی دارد
 دانسنت چیزها کماهی دارد

 

 

 ذکر صفات ارباب کمال

 و نعوت اصحاب جالل
هنَفْس نم تَرِسحم و   زَلَّة فوخ 

 فْضٰى بِقَلْبِها و هیدرب فَقَلَّص 
نا والْخ و ةفاهالس بابسا جانَب 

 عن الْفَحشاء نَفْساً کَرِیمةً  و صانَ
 

 

 تَکُونُ علَیه حجةً هی ما هیا
 الَی الْبِر والتَّقْوٰى فَنال اْمانیا
 عفافاً و تَنْزِیهاً فَاصبح مالیا
 اابت همةً اَّ الْعلَٰى والْمعالی

 

: جمع او. »به تشدید و تخفیف« امانی، و آرزو»: به ضم همزه و تشدید یاء« امنیة بهم گرفنت جامه. و :تَقْلیص
 ، أی یمأل العني جاللةً و بهاء.العني مالی: پاک کردن. و یقال: شاب تَنْزِیهو 
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، مادام که می که باشد برو حجت آن لغزیدنفرماید: بسا نگاه دارنده خود از نفس خود از ترس لغزیدن قد می
، پس یافت آرزوها بهم گرفت دو جامۀ بردِ خود را و رسانید دل خود را به نیکوکاری و پرهیزکاریباشد آن. پس 

، پس گشت پرکننده چشمها کردن نفس دامنی و پاک خردی و زشت گفنت به پاک دوری کرد از سببهای بیرا. و 
 ، مگر بلندی و بزرگواریها را. کاری نفس بزرگوار را که مانع کند به همت داشت از زشتنگاه از  بزرگی. و 

 »شارح«
 ای گشته بنور معرفت ناظر خویش

 کند ایمان را چون نفس تو قصد می
 

 

 آشفته مکن بمعصیت خاطر خویش
 باید که شوی بجان و دل حاضر خویش

 

 
ا تَراهالصو لهبٰىذا ما طاشَ ذُو الْج 

 حازِم ةرامی صف لکَه لْمح لَه 
هِهجبِو نْهم الْماء فاءص وقری 
هفرصو مانبِ الزیلٰى روراً عبص 

 لَههةمه لٰى کُللُو عةٌ تَعم 
 ضله یرعٰى ذِماماً لجارِهو من فَ

 

 

 حلیماً وقُوراً صائن النَّفْس هادِیا
و یافساه ترصبا ترصبنْ اا نیی الْع 

 افَاصبح منْه الْماء فی الْوجه صافی
 مدارِیا کَتُوماً سرارِ الضمريِ 

 کَما قَدْ عَ الْبدْر النُّجوم الدَّرارِیا
 راعیا ظَل و یحفَظُ منْه الْعهدَ اذْ 

 

: أی یروقُنی صرامةً. و راقَنی الشّیء» بالضم«م ، و قد صرجلْدٌ شجاع ی: أصارِم : سبکسار شدن. و رجل طَیش
سمی القّوةُ الّتی یحفظُ بها ذلک ، و قد تُ: ما ینطوی علیه القلب و یدق عن الوقوفِ علیهالضمريعجبنی. وأ

 ، و قد تُکسر الدّال.ر لبیاضه، ینسب إىل الدُّ: الثّاقب المضیءالدُّریالکوکب ضمرياً. و 
دارنده نفس راه نماینده. مرو  ، بردبار آهسته نگاه، چون سبکی کند خداوند جهل و کودکیفرماید: بینی او را می

، بینی غافلی را. خوش آید صفای آب از او ، اگر بینیو در چشم ،را باشد بردباری دوموی در دلريی مرد بیدار
، مدارا ، پوشنده مر رازهای دل رابر سختی زمان و حادثۀ اوآب در روی صافی. شکیبا  ، پس گردد از اوبروی او

از تمام بر ستارگان روشن. و  ، چنانچه به حقیقت بلند شود ماهکننده. مرو را باشد همتی که بلند شود بر هر همت
 »شارح«گردد نگاه دارنده. ، چون احسان خود نگاه دارد پیمان مر همسایۀ خود را و نگاه دارد از او عهد را

 هستند جماعتی توانا ای دل
 گر چرخ فلک بر سر ایشان گردد

 

 

ت خویشند شکیبا ای دلکر هم 
 هرگز نکنند سر بباال ای دل

 

 

 مدح فقر و مستمندی

 و ارشاد به قناعت و خرسندی
 النَّفْس تَجزع انْ تَکُونَ فَقريةً

الْکَفاف وه نَی النُّفُوسغ و و تبنْ اا 
 

 

 والْفَقْر خیر من غنی یطْغیها
 فَجمیع ما فی فی اْرض ال یکْفیها

 

، اللّهم«، و فی الحدیث: أی أغنٰى ،، و هو ما کف عن النّاسالقُوت»: بالفتح« الکَفاف: برياه کردن. واطْغاء
 ».اجعل رِزْق آل محمدٍ کَفافاً
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راه کند نفس  ، و درویشی بهرت است از توانگریئی که بیکند از آنکه باشد درویش صربی می س بینف فرماید: می
 »شارح«، پس همۀ آنچه در زمني است بس نباشد او را. ، و اگر سر باز زندتوانگری نفسها قوت استرا. و 

 صد گونه صفات زشت در آدم هست
 آن دم که بقوت خود نگردی قانع

 

 

 و یک ماتم هستوز حرص ترا هزار 
 راضی نشوی بهر چه در عالم هست

 

 

 ترغیب به قناعت که اشرف اوصاف

 و واسطۀ علو اشراف است
 فُوس والْفَقْر فیهاالْغنَٰى فی النُّ

ّاو بِالْقُنُوع النَّفْس لِّلع 
ی الَّذِی لَمال فضٰى وی ما مف سلَی 

نْتنَّما اما  ا رِکمع طُول  ترممع 
 

 

 أنْ تَجزت فَقُل ما یجزِیها
 طَلَبت منْک فَوق ما یکْفیها
 یاتِ من لَذَّة لمستَحلیها
 بِالساعة الَّتی انْت فیها

 

 ريین شمردن.: شاستحالء چیزی مشغول داشنت. وه : بتَعلیل الشّیء: کفانی. و اجزانی : قناعت کردن. وتَجزی
، پس اندک باشد آنچه بس ست و درویشی در نفسها است. اگر قناعت کنندا فرماید: توانگری در نفسها می

دار نفس را بخشنودی. و اگر نه جوید از تو باالی آنچه بس باشد او را. نیست درآنچه باشد نفسها را. مشغول 
که  ، مادامتو در درازی عمر خودآن را. نیستی  ، هیچ مزه مر شريین شمارنده گذشت و نه درآنچه نیامده است

 »شارح«، مگر در ساعتی که تو درانی. زندگانی داده شوی
 مائیم که توفیق قناعت داریم
 چون شد بخالف نفس عادت ما را

 

 

 با لشکر نفس خود شجاعت داریم
 در چهره پاک نور طاعت داریم

 

 

 منع نفس از صفات ذمیمه

 بهیمه و گذرانیدن او از مرتبۀ
ذا ما شٰىاینْ تَحا تى 

 وال تَبخل  فَال تَحسدْ
 

 

 حیاةً حلْوةَ الْمحیا
 وال تَحرص علَی الدُّنْیا

 

 : زندگانی.محیاشريین. و »: بضم« حلْو
 ، پس حسد مرب و بخل مکن و حریص مباشد ب، زندگی شريین زندگانیفرماید: چون خواهی که زنده باشی می

 »شارح«دنیا. 
 از روح تو باز رسته از قید جسد

 خواهی گر لذت عیش و کام دل می
 

 

 وز روی شجاعت شده مانند اسد
 در بخل مپیچ و بگذار از حرص و حسد
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 منع از غبار حرص انگیخنت

 رو پیش هر کس ریخنت و آب
 جالالر کُفا تْکاظْمذا اا 
 فَکُن رجال رِجلُه فی الثَّرٰى

نائاً لبِیاةوذِی ثَر ل 
 ة ماء الْحیا فَانَّ اراقَةَ

 

 

 کَفَتْک الْقَناعةُ شَبعاً و ریا
 و هامةُ همته فی الثَّریا
 تَراه لما فی یدَیه ابِیا
 دونَ اراقَة ماء الْمحیا

 

»: شدید یاءتبه ضم میم و « محیایخنت آب و خون و مثل آن. و : راراقَة : پروین. وثُریا: تشنه کردن. و اظْماء
 روی.

، بس باشد ترا قناعت به سريی طعام و سريابی پس باش مردی های مردان فرماید: چون تشنه گرداند ترا پنجه می
بینی  ، و تارک همت او باشد در پروین. سرباز زننده مر بخشش خداوند توانگری را کهکه پای او باشد در خاک

چه به درستی که ریخنت آبِ زندگی فروتر است از ریخنت آبِ  ؛آنچه در دو دست اوست سرباز زنندهرای او را ب
 »شارح«روی. 

 گر هست ترا ز نور حق سیمائی
 هر کس که توکل بخدا دارد و بس

 

 

 زنهار که آب رو نریزی جائی
 هرگز نکند بغري حق پروائی

 

 نکته
آید و شرب آن موجب دوام و بقا است و آن  است که آب آن چشمه از بهشت می ای گویند در ظلمات چشمه

و اسکندر طالب آن آب بود و بکنار ظلمات آمد و ». آب حیات«خوانند و آن آب را » چشمۀ حیوان«چشمه را 
و  چراغ داشتند و در میان ظلمات بسر دو را رسیدند ، روان شدند و هر یک گوهر شبهيلعبه اتفاق خضر پیغمرب 

، و چشمه دران طرف بود که خضر رفت و به مقصود رسید و اسکندر خضر به راهی برفت و اسکندر به راهی
چهل روز در ظلمات سرگردان بود و بازگشت. و محققان گویند این مثل دو سالک است که از ظلمات فناء فی 

کی بواسطۀ ترک و تجرید و تهذیب ، و یاله آب حیات بقاء باله که بیان آن در فاتحۀ سادسه گذشت طلبند
، و گوهر شب چراغ ذکر است که اخالق به مقصود رسد و یکی بواسطۀ حرص و توجه به دنیا از مقصود بازماند

چه اگر چشم  ؛بینند و غلط است شود و مردم ساده پندارند که نور را به قوت باصره می نور آن مشاهد سالک می
 تواند بود که این مثل روح و نفس باشد. می، همچنان بینند. و بهم نهند

 

 هدایت نفس به رضا

 و تنبیه او به اطاعت قضا
 ال تَعتبن علَی الْعبادِ فَانَّما

ول الْقَضاء قبس نَّهفَکَا هقْت 
بِم قَنفَثنَّهفَا الْکَرِیم الکو 

 واشُع غناک وکُن لفَقْرِک صائناً

 

یهذَنُ فوی نيح رِزْقُک یکتای 
تایییهتتَا وقْتِ االْو ریخ ک 

ردِ ابلْعلنبٍ بِبا نم فا یه 
دِیهال تُب نْتاو شاکی حنضی 
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ی رفَالْح هدامعا همجِس لنْح 
 

یهفخی هفْسن نم نَّهفَکَا 
 

 الغر کردن. :انْحال : نزار کردن. واءاضن: آشکارا کردن. و اشاعة
، مگر آن هنگام که دستوری داده شود در آمدن. چه نیاید به تو روزی تو ؛ري بر بندگان خداگفرماید: خشم م می

استوار باشد به خداوند د به تو در بهرت وقت یا آئی تو به او. پس ی، پس گویا او آگرفت قضا مر وقت آن راپیشی 
تر است از پدر به پسران خود. و آشکارا کن توانگری خود را و  درستی که او مر بنده را مهربانچه به  ؛کریم خود

کند تن او را  و تو فاش نکنی آن را. پس آزاده الغر می تهیگاه ترا ، نزار کندباش مرد درویشی خود را نگاه دارنده
 »شارح«کند آن را.  ، پس گویا او از نفس خود پنهان مینایافنت او

 چند بیابان امل پیمودن تا
 هر چیز بوقت خویشنت در بندست

 

 

 بیهوده قدم بجست و جو فرسودن
 رسد نخواهد بودن تا وقت نمی

 

 

 تنفري نفس از دنیا که محل فنا است

 و ترغیب او به عقبٰى که منزل بقا است
 تملقَدْ ع لَی الدُّنْیا وی عکتَب النَّفْس 

 الْموتِ یسکُنُها ال دار للّمرء بعدَ
 فَانْ بناها بِخیرٍ طاب مسکَنُها
 این الْملُوک الَّتی کانَت مسلَّطَةً 

 

 

 انَّ السالمةَ منْها تَرک ما فیها
 اَّ الَّتی کانَ قَبل الْموتِ بانیها
 وانْ بناها بِشَر خاب ثاوِیها

 موتِ ساقیهاحتّٰى سقاها بِکَاس الْ
 

 : برگماشنتتَسلیط
دنیا ترک چیزی است که در دنیاست. هیچ سرای  گرید بر دنیا و به حقیقت داند که رسنت از فرماید: نفس می می

گر آن سرای که بوده است او پیش از مرگ بنا کننده آن. پس اگر بنا کرده ، ممر مرد را بعد که ساکن شود دران
آن بهره باشد مقیم آن. کجااند  ، بیو اگر بنا کرده است آن را بشر ؛باشد جای آرامیدن او، خوش است آن را بخري

 »شارح«ب داد ایشان را به کاسۀ مرگ ساقی ایشان؟ آ، تا پادشاهان که بودند برگماشته
 تا چند درین خرابه مسکن سازی
 گر اهل سعادتی بتوفیق خدا

 

 

 چون بوم بویرانه نشیمن سازی
 ا معني سازیج در باغ بهشت

 

 
لجلٰى وع نْ کانَتاو نَفْس کُلل 
 فَالْمرء یبسطُها والدَّهر یقْبِضها
 اموالُنا لذَوِی الْمرياثِ نَجمعها
 تینقَدْ ب فاقْی اف ندائم نم کَم 

 

 

 یهاال تُقَومن الْمنیة آم
 موت تَطْوِیهاوالنَّفْس تَنْشُرها والْ

 و دورنا لخرابِ الدَّهرِ نَبنیها
 امست خراباً و َدانَ الْموت اهلیها

 

 : شهر.مدِینَة: آنچه از مرده به وارث رسد. و مرياث : نريومند کردن. وتَقْوِیة
گسرتد  کند او را. پس مرد می می ، امیدها است که نريومند، و اگر باشد بر ترس از مرگفرماید: مر هر نفسی را می

 –نوردد آن را. مالهای ما  کند آن را و مرگ در می کند آن را. و نفس پراکنده می امیدها را و روزگار تنگ می
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کنیم آن را. بسا  برای ویران شدن در روزگار بنا می -سرایهای ما  ؛کنیم آن را برای خداوندان مرياث گرد می
 ، گشت ویران و جزا داد مرگ اهلهای آن را.که به حقیقت بنا کرده شده استهای جهان  شهرها در کناره

 »شارح«
 تا چند ترا طول امل خواهد بود
 تا چشم بهم زنی گریبان حیات

 

 

 اندیشۀ جاه یا عمل خواهد بود
 ناگاه بقضیۀ اجل خواهد بود

 

 حکایت
 میتٍ  اشرتٰى اهذا م«ویسد و او نوشت: ای خرید و کاغذ به مرتضٰى که قباله بن گویند یکی در کوفه خانه

، الحدُّ األول منها ینتهی إىل الموتِ والثاّنی إىل القربِ والثالث إىل الحسابِ داراً فی بلدة المذنبني و سکّة الغافلني 
 پس این ابیات نوشت.» الجنّة و إما إىل النار.والرابع إما إىل 

 

 تخویف نفس به حشر

 رو تهدید او به نش
 ولَو انّا اذا متْنا تُرِکْنا
 ولٰکنّا اذا متْنا بعثْنا

 

 

یح ةَ کُلراح تولَکانَ الْم 
شَی کُل نع دَهعب لانُسو 

 

، هراینه باشد مرگ آسایش هر زنده. ولیکن ما چون ، ترک مرده شویمفرماید: اگر باشد آنکه ما چون بمريیم می
 »شارح«یخته شویم و پرسیده شویم بعد ازان از هر چیز. ، برانگبمريیم

 گر عالم آخرت نبودی ای دل
 لیکن چو حساب و حشر خواهد بودن

 

 

 از مرگ شدی راحت مردم حاصل
 اندیشه بکن که هست مردن مشکل

 

 

 آرزو کردن عدم

 از غایت محنت و الم
 تلَیاًابِیص ی کُنْتتَنی لَیدْنتَل ی لَمم 

 

 

 یتَنی کُنْت حشیشاً اکَلَتْنی الْبهم نیالَ
 

 : خام.نی : صغار الغنم. والبهم: گیاه خشک. وحشیش
من بودمی گیاه خشک که بخوردی مرا گوسفندِ ! کاج من بودمی کودک! کاج فرماید: کاج مادر من نزادی مرا می

 »شارح! «خرد خام
 از چرخ روا نشد مرادی ما را

 کاج که آسمان نکردی پدری ای
 

 

 شود گشادی ما را وز دهر نمی
 تا مادر ایام نزادی ما را
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٤۷۸ 

ستا شکایت از روزگار که مظهر شور و شر 

 آید از روز سابق بدتر است و هر روز که می
 

 هی حالَتَیمانَ فلزباً لجع 
 موی بارفَلَم نْهم تکَیب 

 

 

م تعفد الءب وهلَیا نْه 
 هلَیع تکَیب رِهی غَیف ترص 

 

 ١».فَادفَعواْ الَيهِم اموالَهم«، نحو قوله تعالٰى: قتضٰى معنَی اإلنالةا، إذا عدِّی بإلٰىالدَّفْع منادٰى. و عجباً
ن بال. بسیار آم از زمان به ، و بالئی که افکنده شدفرماید: ای عجبی مر زمان را در دو حال خفض و رفع او می

 »شارح«، گریستم بران. ، پس چون گشتم در غري آنروزی گریستم ازان
 در ملک جهان منفعت و سودی نیست

 ترست هر روز ز روز پیشرت تريه
 

 

 آسایش نفس هیچ موجودی نیست
 وز دهر امید خري و بهبودی نیست

 

 

 برانگیخنت نفس به جانب عبادت

 سعادتو توجیه دل به قبلۀ 
ی فَقَدْ قامقُوم رٰى  یا نَفْسالْو 

 وانْت یا عین دعی عنِّی الْکَرٰى
 

 

 انْ ینَم النّاس فَذُو الْعرش یرٰى
 عنْدَ الصباح یحمدُ الْقَوم السرٰى

 

 : خواب. و مصراع اخري مثَل.کَرٰى
بیند.  ، پس خداوند عرش میخالیق. اگر خواب کند مردمچه به حقیقت برخاست  ؛، برخیزفرماید: ای نفس می
 »شارح«ستایند قوم رفنت شب را.  نزد صباح می ؛، بگذار از من از خواب را، ای چشمتوو 

 تا چند چنني بخواب غفلت باشی
 برخیز که کاروان گذشتند همه

 

 

 مغرور بمال و جاه و دولت باشی
 فردا که شود بتاب خجلت باشی

 

 

 تکلّماستدالل از 

 بر شرافت و خساست مردم
 من لَم یکُن عنْصره طَیباً
 نَّهلٰکفٰى وخالْفَتٰى ی لصا 

 

 

الطَّی جرخی لَمیهف نم ب 
یهما ف فرعی هلعف نم 

 

 اول به معنی فَمه  فیه: اصل مردم و غري آن. عنْصر
، ولیکن او جوانمرد پنهان باشد، بريون نیاید سخن پاک از دهان او. اصل پاکفرماید: هر که نباشد اصل او  می

 »شارح«از کردار او شناخته شود آنچه در اوست. 
 هر کس که سرشت او باخالق نکوست

 

 آئني محبت و وفا دارد دوست

 .۶النّساء:  - ١
                                                 



  

٤۷۹ 

 از مردم بد غري بدی چشم مدار
 

 کز کوزه همان برون تراود که دروست
 

 

 یات استبیان آنکه حرص تابع ح

 و حرمان الزم ممات
لُودِهنْدَ وع الطِّفْل کَف ضی قَبفو 
 وفی بسطها عنْدَ الْمماتِ مواعظٌ 

 

 

 یی الْحکَّبِ فرالْم صرلَی الْحع یللد 
 بِال شَی تجری قَدْ خونال فَانْظُرا 

 

 : چیزی در چیزی نشاندن.تَرکیبو  ١.»بِضونَ ايدِيهميقْ«، قال اله تعاىل: : فرا گرفنت پنجهقَبض
فرماید: در فرا گرفنت پنجۀ کودک نزد بزادن او دلیل است بر حرص ترکیب کرده شده در زنده. و در گسرتدن  می

 »شارح«چیزی.  گوید: پس بنگرید مرا که به حقیقت بريون رفتم از دنیا بی ، میتکف نزد مرگ پندهاس
 آدمی خدا حرص نهاددر طینت 

 اش یافت گشاد وانگاه که مرد پنجه
 

 

 زانست کفَش بسته دران وقت که زاد
 یعنی که مرا نیست بکف غري از باد

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمرثیۀ سید عالم
 بِلَیل فَراعنیاال طَرق النّاعی 

لَه تٰى فَقُلْتالَّذِی ا تیاا رلَم 
 م یبل فَحقَّق ما اشْفَقْت منْه ولَ 

 شَتدُ ما ممحا نْساکما ا هال فَو 
 وکُنْت متٰى اهبِطُ من اْرض تَلْعةً 

 

 

 ما استَهل منادِیاوارقَنی لَ
غَییااناع تحبصا هال ولسر ر 

 خلیلی عدَّتی و جمالیا  و کانَ
زْتجاو ماً ووی یسالْع وادِیا بِی 

 ارٰى اثَراً قَبلی حدِیثاً و عافیا
 

، تکونُ بالوهم کما تکونُ بالعني الرویةالصبی: إذا صاح عندَ الوالدة. و استَهل: بیخواب گردانیدن. وتَارِیق
له تعالٰى: والتَّخیقال ال ،»واْ الْمكَفَر فَّى الَّذِينتَوذْ يى اتَر لَوكَةُوترسیدن. و أصل إشْفاق و ٢».آلئ : لبی لَم 

»بالاالستعمال. و»لم ی تخفیفاً لکثرة مال ، حذفوا األلفالج»یسالجمیل. و»: بالضمبالکسر« الع« اإلبل :
رو آمدن : فهبوط: از چیزی گذشنت. و ةمجاوز، واحدُها اعیس. و ةالبِیض الّتی یخالطُ بیاضها شیء من الشُّقْر

 : کهنه.عافی، و هو من األضداد. و: ما ارتفع من األرض و ما انبهطَ منهاالتَّلْعةو». از ثانی«
، چون آواز برداشت بانگ کننده. ، پس ترسانید مرا و بیخواب کرد مرافرماید: درآمد خرب دهنده مرگ به شب می

فرستاده خدا را گشتی خرب مرگ دهنده؟ پس درست  ، چون خیال کردم آن چیز را که آمد: آیا غريپس گفتم مرو را
، و بود دوست من سازِکار من و جمیل در روزی از روزها و مادام که گذرم کرد آنچه ترسیدم ازان و باک نداشت

 »شارح«، بینم نشانی پیش از خود نو و کهنه. ای را از رودخانه. و هستم من که هرگاه که فرو آیم از زمني پشته
 رفتی و در آغوش نئیهر چند که 

 چون روح تو از حجاب تن یافت خالص
 

 

 باله که یک زمان فراموش نئی
 در دیده اهل کشف روپوش نئی

 

 .۶٧التوبه:  - ١
 .۵٠األنفال:  - ٢

                                                 



  

 
 جواد تَشَظَّی الْخیل عنْه کَانَّماً 
 من اْسدِ قَدْ احمی الْعرِین مهابةً 
 دَّرصدٌ مدْرِ نَهالص رِیشَدِیدٌ ج 

 اله خیل مغريةٌ  رسوللیبکِ 
ولسکِ ربیل قَدَّمم فص هال 

 

 

 بِه لَیثاً علَیهِن ضارِیا  یرونَ 
 تَفادٰى سباع اْرض منْه تَفادِیا
 هو اللَّیث معدِیاً علَیه و عادِیا
 تُثري غُباراً کَالصبابة کابِیا

 ب الْهام نَقْفاً تَفالیاضر  اذا کانَ
 

تَشَظُّی : جوانمرد. وادوج  :ر شَظایاالشّیءة، و إذا تطاییلْقة من العصا و نحوها. و الشَّظأی باء برای تجرید: الف ،
ی أ»: بالفتح« ینْهدُإىل العدو   نَهد: دد. و عسب: رهائی جسنت. و تَفادِی : حمایت کردن. واحماء برؤیته. و

، یاء را بدَل در اصل معدومعدِی : سخت سینه. و مصدَّر: أی کریم ینهدُ إلٰى معاىل األمور. و نَهدٌ، و رجل نهض
 ، قال الشّاعر:و او ساختند به شبب ثقل

 و قد علمت عسی ملَیکَةُ أنَّنی
 

 

 أنا اللّیث معدیاً علیه و عادیا
 

 : سر یکدگر بازجسنت.تَفالی: شکسنت سر. و نَقْف: برانگیخنت گَرد. و اثارة: شتافنت. و اغارة و
، شکارکننده دیدند به دیدن او شريی مسلطّ بریشان ، گویا که میفرماید: جوانمردی که گریختندی سواران از او می

سخت دلري  ؛یاز شريها که به حقیقت حمایت کند بیشه را به شکوه. رهائی جویند ددهای زمني از او رهائی جستن
سینۀ بزرگوار سخت سینه. او شري بود حمله کرده برو و حمله کننده. باید که بگریند بر فرستاده خدا سواران 

، چون بود زدن انگیزند گَردی چون ابر افتاده. باید که بگریند بر فرستاده خدا صف پیش داشته شتابنده که می
 »شارح«تارک بشکسنت سرِ یکدگر بازجسنت. 

 ن شاه که اسب چرخ را زین کردیآ
 مطلق شد و از قید بدن گشت خالص

 

 

 رزین کردیفها ب در عرصه پیاده
 وان رفت که راه شرع تعیني کردی

 

 اند: به این قافیه فرموده ملسو هيلع هللا ىلص، مرثیۀ حضرت رسالت هيلعحضرت فاطمه 
 ماذا علی من شم تربة أحمدٍ 

 علی تبلو أنّها ص مصائب 
 

 

م یشم ّیاأغَوال ماندَی الز 
 صبت علَی األیام صرنَ لَیالیا

 

 

 مفاخرت به عالقۀ فاطمه و حسن و حسني

ردْو به شجاعت در ب د و حنَو اُحنی 
رِ الْفَخنَا لالَییها ها وتَّقی ابِنَفْس 
 ی حتَرٰى ف لَنیها شَبِیهاًوی فل جاءیالْه ةم 

 ربةُ انْ قام شَرِیف ینْتَمیهاولی الْقُ
 ولی الْفَخر علَی النّاس بِعرسی و بنیها

 

 

 نعمةً من سامکِ السبع بِما قَدْ خصنیها
 ولی السبقَةُ فی اْسالم طفْال ووجِیها
 زَقَّنی بِالْعلْم زَقّاً فیه قَدْ صرت فَقیها

 یهاثُمنجذْ زَوا هال ولسرِی بِرفَخ 
 

ترفأفخرنی علیه تَفاخ ها و ضمري .أنا و صاحیب إلٰى فالنلَیةً راجع به مبهم مفسر به امعمثل برای تفخیم ن ،
ا: أی جعلَه فالنٌ بکذ اتَّقَٰى، وملسو هيلع هللا ىلص، ، و مراد حضرت رسالت»أبعدَه. یا لَه مراماً ما«قول مرتضٰى در نهج البالغه: 

: دانه زَق : روی شناس. ووجِیه: خاص کردن. و خصو  خصوصهفت آسمان. و  سبعمراد از وقایةً لنفسه. و 
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نکه امام غزاىل در رسالۀ لدنّیه از مرتضٰى روایت کند که آدادن مرغ بچه را به منقار. و مصراع سادس مطابق 
و در دل من هزار باب علم مفتوح شد و از هر باب هزار باب  ، زبان مبارک خود در دهان من کردملسو هيلع هللا ىلصمصطفٰى 

 ».خالق العرش« سامکِ السبهدر بعضی نسخ بجای دگر مفتوح گشت. و 
، نعمتی بر من از بلند کننده هفت دارم او را روم بسوی او و به نفس خود نگاه می من برای فخر می فرماید: می

، و مراست پیشی د مرا به او. نبینی د رجای کارزار مرا در کارزار مانندی، به آنچه به حقیقت خاص کرآسمان
، اگر برخیزد شناس بودم. و مراست خویشی ، در حاىل که کودک بودم و در حاىل که رویگرفنت در مسلمانی

م بزن مراست فخر بر مرد، دانه دادنی که دران گشتم دانا. و داد مرا به علمبزرگی که نسبت جوید به او. دانه 
 »شارح«، چون زن داد به من او را. ، پس فخر من به فرستاده خداستخود و پسران او

 تا من ز هوای نفس خود دور شدم
 چون کرد نبی زبان خود در دهنم

 

 

 در هر دو جهان چو چشمۀ نور شدم
 در روی زمني بعلم مشهور شدم

 

 
 لی مقامات بِبدْرٍ حني حار النّاس فیها

 الْحامل للرایة حقّاً احتَوِیها وانَا
 واذا اضرم حرباً احمدٌ قَدَّمنیها
 وانَا الْمسقی کَاساً لَذَّةُ اْنْفُس فیها

 

 

 و بِاحدٍ و حنَین لی صوالت تَلیها
 وانَا الْقاتل عمرواً یوم حار النّاس فیها

 رسول اله نَحوِی قُلْت ایهاواذا نادٰى 
 هبةُ اله فَمن مثْلی فی الدُّنْیا شَبِیها

 

: نزدیک شدن. ولْیای میان مکه و طائف و تا مکه شش منزل است. و  : رودخانهحنَین: جبل بالمدینة. و احد
: أی زِد فی الحدیث. و مصراع سابع ایه که غزای خندق به دست مرتضٰى کشته شد. و : پسر عبدالودعمروو 

 نوشیده. اشارت به مشرب عاىل که ناظم را در توحید بوده و در مصطبۀ شوق و مرتبۀ ذوق باده بقا از جام فنا می
ها  ، و به اُحد و حنَین مرا بود حمله، آن هنگام که سرگردان شدند مردم در اوفرماید: مرا بود ایستادنها به بدر می
من کُشنده بودم ، گردبرگرد گرفتم آن را. و ه نزدیک باشد به آن ایستادنها. و من بردارنده بودم مر علم را بحقک

، پیش دارد مرا عمرو را روزی که سرگردان شدند مردم درو سرگردان شدنی. و چون بافروزد حربی را احمد
ای که  منم آب داده شده به کاسهن در سخن. و ، گویم: زیاده کو چون بانگ زند فرستاده خدا به جانب من ؛دران

 »شارح«مزه جانها دروست. این عطای خداست. پس کیست مثل من در دنیا مانسته؟ 
 از گوهر تیغ ما جهان دارد زین
 دادند بما از می وحدت جامی

 

 

 در ذمت دین حقوق ما باشد دین
 آن روز که آمدیم از علم بعني

 

 حکایت
، متوجه کفار هوازِن و ثَقیف شد و لشکر پیغمرب ده هزار یا دوازده هزار یا ه فرمود، فتح مکملسو هيلع هللا ىلصچون پیغمرب 

شانزده هزار بودند به اختالف روایات و لشکر کفّار چهار هزار بودند و حنَین حرب کردند و اول مسلمانان غالب 
د و در وسط مغلوب و گشتند و در وسط مغلوب و متفرق شدند و علی و فضل و عباس و ابوسفیان غالب گشتن

متفرق شدند و علی و فضل و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و ربیعة بن حارث و ابوبکر و اُسامة بن زید 
 خواند: پیش رسول اله بماندند و پیغمرب می

 ال کَذِب أنا النّبی 
 

 

 بعبدِالمطَّل أنا ابن 
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ورد و هزیمت بر لشکر کفار افتاد و گویند مهاجرین نزد آبه قتل  دار کفار بود و حضرت مرتضٰى ابوجرول را که علم
أنت کما و «، گفت: ملسو هيلع هللا ىلصکردند به آثار خویش و مرتضٰى این ابیات فرمود و مصطفٰى  ، تفاخر میملسو هيلع هللا ىلصپیغمرب 

 »صفت و فوق ما تصف أعداؤک المنافقونَ و أولیاؤک المؤمنون.
 

 دم زدن از شجاعت سعادت آثار

 فّاردر وقت قتل یکی از ک
 انَا مذْ کَنْت صبِیا
 ابطل اْبطال قَهراً 

 باعی یا سرِیف رالْب 
 

 

 ثابِت الْقَلْبِ جرِیاً 
 م ال افْزع شَیاثُ

 و کُلی ذَا اللَّحم نیا
 

 یف.الماشیةُ: أی رعتِ الر رافَتِ: دشت. و بر: غلبه کردن. و قَهر: باطل کردن. و ابطال
، پس نرتسم از چیزی. ای ، باطل کنم دِلريان را به قهرفرماید: من از آن هنگام که بودم کودک استوار دل دِلري می

 »شارح«، بچرید و بخورید این گوشت را خام. ددان دشت
 آن روز که من بسال کودک بودم
 از تندی و تیزی که مرا بود مدام

 

 

 چون اشک بچشم خلق کوچک بودم
 دشمنان چو ناوک بودم در دیده 

 

 

 خطاب یکی از اهل عداوت

 به لشکر مرتضٰى از غایت شقاوت
 اضرِبکُم ولَو ارٰى علیا

 

 

 الْبِسه ابیض مشْرفیا
 

و صاحب کشف الغمه گوید: این در حرب نهروان ». عممتُه «الْبِسه : پوشانیدن. و در بعضی نسخ بجای الْباس
 بود.

 

 جواب او به الفاظ فصیحه

 و عبارات صحیحه
 یا ایهذَا الْمبتَغی علیا
 قَدْ کُنْت عن لقائه غَنیا

 

 

 انِّی اراک جاهال غَبِیا
 هلُم فَادنُ ههنا الَیا

 

لُ: گول. و غَبِیهشتاب کن.م : 
 ،نیاز. بیا حقیقت بودی از دیدن او بینم ترا نادان گول. به بی ، به درستی که من میفرماید: ای جوینده علی را می

 پس نزدیک شو اینجا به من.
 »شارح«
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 ای آنکه بجان در طلب جنگ منی
 چون تیشه بپای خود زدی صربی کن

 

 

 این نیست مگر عالمت طبع دنی
 تا من ز سرت برون کنم کرب و منی

 

 

 ارشاد به تفویض و توکّل

بر خالق و جز و کل 
 م له من لُطْفٍ خفی و کَ

رٍ اسی کَم رٍتوسدِ ععب نٰى م 
 و کَم امرٍ تُساء بِه صباحاً
 اذا ضاقَت بِک اّحوال یوماً 

 

 

یالذَّک مفَه نع فاهخ دِقی 
ةَ الْقَلْبِ الشَّجِیبکُر جفَر و 

ةُ بِالْعرسالْم یکتتَا ویش 
 یلدِ الْعالْفَر ازِقبِالر قفَث 

 

 : حدّةُ الفؤاد.الذَّکاءو». از ثانی«یک شدن ر: بادِقَّة
بسیار مر خدا راست از لطف پنهان که باریک است پنهانی آن از فهم زیرک. و بسیار آسانی آید از  فرماید: می

دوهناک کرده شوی به آن در صباح و آید ترا شادی بسیار کاری ان، و بازبرد اندوه دل اندوهناک. و پس دشواری
 »شارح«،  پس استوار باش به روزی دهنده یگانۀ بزرگوار. در شبانگاه. چون تنگ شود به تو حالها روزی

 ای پیش تو آید ای دل گر واقعه
 باید که بحق کنی توجه شب و روز

 

 

 زنهار مشو بناامیدی مایل
 تا غصه و غم شود بفضلش زایل

 

 فتح
یاحني فرماید که پادشاهی گوهری به مالزم خود سد و طفل او آن گوهر را الر  در روض ، قدس سرهامام یافعی

چون » این چهار بیت به صدق و اخالص بخوان.«بشکست و مالزم اضطراب عظیم داشت. درویشی گفت: 
اند که گوهر را صالیه کنند و  دهجاریۀ پادشاه را مرضی طاری شده و طبیان فرمو«، شخصی آمد و گفت: بخواند

 »فرماید که گوهر را زود بشکن و صالیه کرده بیاور. به او دهند و پادشاه می
صفر سنۀ تسعني و ثمانمائه » فیض نشان«الشّان  یمن همت درویشان در تاریخ رفیعه تمام شد این ارقام پریشان ب

الىل که زمان قران برجیس و کیوان است در عقرب و ، موافق اسفند سنۀ ست و اربعمائۀ جملسو هيلع هللا ىلصاز هجرت خاتم 
امید آنکه از غري محرم محفوظ و از نظر  ؛اوان اجتماع سبعۀ سیاره است غري بهرام دران برج سعادت انجام

 ، و رابطۀ رفعت درجات شود.درویشان محفوظ باشد و در آخر واسطۀ خالص و نجات
 

محم إنّ النّبی هداً ووصی 
 باء و إنّنی بوالئهمأهل الع

 و أرٰى محبةَ من یقول بفضلهم
 أرجو بذاک رِضا المهیمن وحده

 

 

 هنَیوابنتَواب الطّاهره ه تولالب 
 أرجو السالمةَ والنَّجا فی اآلخره
 سبباً یجري من السبیل الجائره
 یوم الوقوفِ علٰى ظهورِ الساهره

 

 ٭٭٭٭
ل کم یا آلرد یاسینا ه 

 ال قبلکمال یتفی محب ّإ ه 

 

 مالهدٰى فینایا أنج أعالم الحق 
 أعمال عبدٍ وال یرضٰى لَه دِینا
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 جاةَ بِکُم یوم المعادِ و إنْ أرجو النَّ
 الذُّنوبِ بِکُم أعباء بلٰى أخفّف 

فی ال کُمواللم ی نم نم رلم ی ه 
قَتلقد خ األفالک دِّکُمج ألجل 
 یحصی مناقب أهل البیتِ حاصرها

عقدٌ م ما تراصفههممدِیحم ن 
 

 جنِّت یدای من الذِّنبِ االفانینا
 بلٰى اثقّل فی الحشرِ الموازینا
 فیح اللَّظٰى و عذابِ القربِ تسکینا
 لو اله ما اقتضتِ األقدار تکوینا

 لمرِینا لو کانَ یضبطُ عدّاً ربی 
 فی نظمه ود زهر الجو تضمینا

 

 

٤۸٤ 
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