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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم

 الهی انهم 

 تهیه و تنظیم:
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 :مقدهم

هک این کتاب را از کتاب  بوده است، بنده زمانی 1387است، هک ارخین چاپ ان رد سال  ت اهلل حسن حسن زاده املیآی ن آنویسنده الهی انهم کتابی است هک 

مل نشست اهی قدیمی پ  گارش نکنم، هب همین  ،انقدر زیبا بود هک اکش از چشمانم جاری شد، و ان را خواندم  میدا رکدم کا حیفم ادم ان را رد اقلب وورد و پی دی اف ن

 این جاست هک این نسخه را با فونت جالبنکته  ندن ان لذت ببرند.ات دیگران هم از خوا بگیرد،دلیل تصمیم رگفتم، نسخه پی دی اف ان را رد اختیار عموم رقار 

گارش رکدیم ات  اریان تستعلیق گان بوده و رد بستر اینترنت  حیف است هک این اشعار انب و خالص با  فونت ساده نوشته شود،.جلوه خاص و زیبایی ببخشدن این نسخه رای

  اقبل دانلود می باشد.

 سپاس بیکران.
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 :از زندگی آیت اهلل حسن حسن زاده آملیگوهش ای 

( ، ایرا، آمل، مازندران۱۳۰۷زاده )زاده آملی زاده آملی و عالمه حسنحسن طبری آملی مشهور به حسن حسن

است. وی را عالمه ذوالفنون و عالمه  و مدرس دروس حوزوی مجتهد، عارف، اخترشناس متأله، روحانی فیلسوف

وی  ای نیز دارد.تبحر و از خود اشعار حکیمانه و طب ریاضی، هیئت یات، علوم غریبه،و وی در ادب نامنددهر نیز می

های فارسی، نیز تسلط دارد. اشعاری نیز به زبان و عربی به زبان فرانسوی و زبان مازندرانی به غیر از زبان فارسی

  است.طبری و تازی سروده 

متولد شد. وی در سن شش  آمل الریجان روستای ایرای هجری خورشیدی در ۱۳۰۷زاده آملی در اواخر سال حسن

های آن زمان را تعدادی از جزوات متداول در مکتب خانه. سالگی، به مکتب خانه رفت و خواندن و نوشتن یادگرفت

هجری شمسی  ۱۳۲۳مهرماه سال  علمیه حوزه به وی ورود تاریخ. شد حوزوی دروس ابتدایی خواند. سپس وارد دوره

 .بود

نزد آیات و واعظان محمد غروی، عزیزاهلل طبرسی، احمد اعتمادی و عبداهلل  زه را در آملحو درس ابتدائیه متون

آغاز به تدریس چند کتاب  اشراقی و ابوالقاسم رجائی و میرزا ابوالقاسم فرسیو و اساتید دیگر فرا گرفت و در آمل

 :شودکه اینگونه آغاز می مشهوری از وی منتشر شده است نامهزندگی خود. مقدماتی نمود
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 العالمین""بسم اهلل ارلحمن ارلحیم الحمد هلل رب  

با تحیّت و سالم: ارباب معرفت دانند که احیای آثار و تراجم احوال بزرگان علم تا چه اندازه برای همه طبقات اجتماع 

 سزاوار تصنیفی نه و دارد، تعریف شایان تألیفی نه که بنگارد چه خود از هر حیث مفید است ولی این کمترین درباره

نه اهل حلّ و عقد ای را به بنان خود گشوده است، و نه مشکلی را به بیان خود حلّ کرده است. تحسین. نه عقده

 :آمد گفته وی ای از او حاصل. گویی دربارهاست، و نه مرد رتق و فتق. نه بمقامی واصل شده است، و نه بهره

 ای، هن ربگی، هن ثمر، هن ساهی دارمهن شکوهف کار کشت ما را همه حیرتم هک دهقان هب هچ 
 :مهارجت هب تهران

ابوالفتح به سر برد و باقی کتب حوزوی  حاج خورشیدی به تهران آمد و چند سالی در مدرسه ۱۳۲۹وی در شهریور 

و ابوالحسن  محمدتقی آملیبه سر برد و زیر نظر  مروی را نزد سید احمد لواسانی خواند. چندین سال در مدرسه

 .داشت دریافت اجتهاد ٔ سال درس خواند و از او اجازه ۱۳به مدت  شعرانی

 :مهارجت از تهران هب قم
را ترک گفته و پس از ورود به قم، آغاز به تدریس معارف  هجری شمسی به قصد اقامت در قم، تهران ۱۳۴۲در سال 

 عالمه سید محمدحسین طباطبایی، و به سفارش وی از سید محمدنمود. ایشان در قم نزد  حوزوی و فنون ریاضی

 حسین طباطبایی سال از محضر سید محمد ۱۷زاده آملی به مدت استفاده برده است. حسن حسن الهی طباطبایی

 .های زیادی خواندندبهره بردند و در نزد وی کتاب

 :تدریس
 :باشدشرح ذیل میبه  ،زاده آملی تدریس نموده استبعضی از دروسی که حسن
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 (۲۵۳چهار دوره اشارات با شرح خواجه )صفحه 

آبادی دکتر امامی نجف و آبادینجف مندری االسالمحجت برای قم علمیه به مدت هشت سال در حوزه مصباح االنس

 (.۲۵۵تعطیل شد. )صفحه  ۱۳۷۱آغاز و به دلیل کسالت وی در سال  ۱۳۷۰و دوره دوم تدریس آن که در سال 

نوشتند. )صفحه کرد و آنان میداوود بن محمود قیصری چهار دوره که برای شاگردان امالء می فصوص الحکمشرح 

۲۵۵.) 

 کرد حواشی و تعلیقات و شده تصحیح شیخ الرئیس که در ضمن تدریس از روی چندین نسخه یک دوره کامل شفا

 (.۲۵۴ صفحه)

 .(۲۵۴ صفحه. )انجامید طول به سال چهار حدود رهدو هر که قم علمیه در حوزه چهار دوره تمهید القواعد

 (.۲۵۶ صفحه) انجامید طول به قم علمیه که مدت سه سال در حوزه« اُکَر ماناالؤس»

 (.۲۵۷به تحریر خواجه طوسی )صفحه « اُکَر ثاوذوسیوس و مساکن»دو کتاب 

 (.۲۵۷صفحه ) اصول اقلیدس

 (.۲۶۳صفحه ) های ریاضیدروس هیئت و دیگر رشته

 دروس معرفة الوقت و القبلة

 .در ضمن تصحیح و اعراب گذاری اصول کافی نیز به درخواست عالمه شعرانی توسط ایشان صورت گرفته است

ه دیگران گا  :رد ن
از  ۱۳۹۰خرداد  ۱۹در  ،زمان امام جز نشناخت کسی را زاده حسن»: است گفته او درباره استاد وی عالمه طباطبایی

زاده آملی تجلیل ها و خدمات علمی عالمه حسن حسناسالمی قم، طی مراسمی از تالشسوی مجمع عالی حکمت 

ایشان از حکمای »زاده آملی را ستود و گفت: شد. در این مراسم، عبداهلل جوادی آملی، شخصیت علمی حسن

 نور و الدین نجم موفقال االجلّ موالنا: نویسدمی وی درباره میرزا ابوالحسن شعرانی. رودذوفنون معاصر به شمار می

لفظ و معنایش، باطن  :مصباح العلم و شمس الهدایه شیخ حسن آملی معروف به حسن زاده در علم قرآن و الصبایه
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و ظاهرش، قرائت و کتابتش و دیگر امور متعلق به آن بر اقران خویش فائق و در تتبع احادیث و علوم ادبی مورد نیاز 

آور اعراب است. کلمات کتاب شریف کافی را ضبط کرده و آن را به نحوه شگفتدر آن بر غیر خویش برتر گشته 

گذاری کرده است. در علم نجوم و ریاضیات وابسته ید طوالیی دارد و در استخراج افالک و کسوفین دارای مهارت 

فروع از اصول توانا  است. او در علوم شرعیه عقلیه و نقلیه سوار کار ماهر میدان مسابقه است. من او را بر استنباط

 .دیدم و به او اجازه دادم روایاتی که نقل آن برای من صحیح است، از من روایت نماید
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 :اعتدال رعافنی
کنند. در مراتب سلوکی نیز اصل نزد وی بر وی در تبیین آثار عرفانی عمیق همچون اشعار از خط تعادل عدول نمی

 .اعتدال است

 داهن:
تان را اهلل است، صادرات و وارداتش را کنترل کنید، دهان گوش جان است، سعی کنید چانه دهان باب: و عقل دهان

عقل بچرخاند. انسان دو دهان دارد؛ یکی گوش که دهان روح او است و دیگر دهان که دهان تن او است. این دو 

دات اینها را خیلی مراقب باشد. انسان باید خیلی مواظب آنها باشد. یعنی باید صادرات و وار. دهان خیلی محترم اند

 .شوندشوند، هرزه گو میشوند، هرزه کار شده و کسانی که هرزه شنو میکه هرزه خوراک میآنهایی

 تجارب روحی معنوی:
در عنفوان جوانی و آغاز درس زندگانی که در مسجد جامع آمل سرگرم به صرف و تهجد عزمی  :مکاشفه .۱

یای مبارک سحری به ارض اقدس رضوی تشرف حاصل کردم و به زیادت راسخ و ارادتی ثابت داشتم؛ در رؤ

علیه و علی آبائه و ابنائه آالف التحیه و  -اهلل اعظم، ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا آرای ولیجمال دل

 .نائل شدم -الثناء 

صبح در اربعینی بعد از ادای نافله شب و نافله و فریضه  ۱۳۴۸مردادماه  ۵در سحر شب یکشنبه : خلع بدن .۲

را هر روز بعد از نماز صبح به عددی خاص داشتم، بعد از این ذکر به توجه نشستم که « اهلل»که ذکر جالله 

لرزید، آن چنان صدایی که مثالً تراکتور ناگهان جذبه و حالتی دست داد و بدن طوری به صدا درآمد و می

انم از بدنم مفارقت کرد و متصاعد شد ولی در رود، دیدم که جهای درشت و جاده ناهموار میروی سنگ

 .بدنی مثل بدن عالم خواب قرار دارد، تا قدری باال رفت
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 ، هب حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آرفینت نورم ده!الهی
 ، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشواررت.الهی
 از زحمت کثرتم و اراهن و رحمت  وحدتم ده!، "یا من یعفو عن الکثیر و یعطی الکثیر  بالقلیل" ، الهی
هجری قمری.   1390، سالیانی  می پنداشتم هک ما حافظ دین توایم ، "استغفرک  اللهم!" رد این لیله  ارلغائب الهی

 )احمدک اللهم!(، فهمیدم هک دین تو حافظ ماست
 رخد دمهوش و بیهوش است.، چگوهن خاموش باشم هک دل رد جوش و رخوش است، و چگوهن سخن گویم هک الهی
 ، ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای، و ما همه چیه کاره ایم و تنها تو کاره ای.الهی
 ، از اپی ات رفقم، رد نور تو رغقم. "یا نور السموات و االرض ، انعمت زفد!"الهی
کلِم این همه کلمات ، شان این کلمه کوچک هک هب این علو و عظمت است، پس "یا علی یا عظیم" ، الهی شاِن مت

 شگفت التتناهی چون خواهد بود؟
 ، وای رب من ارگ دانشم، رزهنم شود و کتابم حجابم!الهی
 ، چون تو حارضی هچ جویم، و چون تو انرظی هچ گویم.الهی
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 ، چگوهن گویم نشناختمت هک شناختمت، و چگوهن گویم شناختمت هک نشناختمت.الهی
شم بسته و تن خسته ام، راه بسیار می روم و مسافتی نمی پیمایم. واِی من ارگ دستم ، چون عوامل طاحوهن، چ الهی

 نگیری و رااهیی ام ندهی!
 ، خودت آگاهی هک ردیای دلم را زجر و دم است: یا "باسط" بسطم ده، و یا "اقبض"  قبضم کن!الهی
 بیدی!" "یا باسط الیدین بارلحمه، خذ، دست با ادب رداز است و اپی بی ادب، الهی
، بسیار کسانی دعوی بندگی رکده اند و دم از رتک دنیا زده اند، ات دنیا بدینشان روی اورد، زج وی  همه را الهی

 پشت اپ زده اند. این بنده رد معرض امتحان رد نیادمه رشمسار است، هب حق خودت"ثبت قلبی علی دینک!"
 و رزهنهای بسیار رد کمین  و بار رگان رب دوش.، انتوانم و رد راهم و رگدهن اهی سخت رد پیش است الهی

 یا اهدی، "اهداان الصراط المستقیم" *رصاط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضالین!*
، از روی افتاب و ماه و ستارگان رشمنده ام، از انس و جان  رشمنده ام، حتی از روی شیطان الهی

 ارند و این سست عهد، اناپیدار.رشمنده ام، هک همه رد کار خود استو
 ، رجب بگذشت، و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر!الهی
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 ، عاقبت هچ خواهد شد و با ابد هچ باید رکد؟الهی
 ، عارافن گویند "رعفنی نفسک" این  جاهل گوید )رعفنی نفسی!(الهی
 دست تصرفی هِن!، اهل ادب گویند هب صدرم تصرفی بفرما، این بی ادب گوید رب بطنم الهی
 ، رد راهم، ارگ ردباره ام گویی "لم َنِجد هل ََعما" هچ کنم؟الهی
 ، آزمودم ات شکم داری است، دل باری است. "یا من یحیی االرض المیته" دل داریم ده!الهی
 ، همه گویند خدا کو، حسن گوید زج خدا کو.الهی
 ، همه از تو دوا خواهند ، و حسن از تو ردد/الهی
 ن خواهم هک چیه نخواهم.، االهی
 ، ارگ تقسیم شود هب من بیش از این هک دادی نمی رسد، "فلک الحمد"!الهی
 ، ما را یارای دیدن خورشید نیست، دم از دیدار خورشید ارفین چون زنیم؟!الهی
 ، همه گویند بده، حسن گوید بگیر.الهی
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 خواهند، و حسن بی سامانی.، همه رس اسوده خواهند، و حسن بی اتبی، همه سامان الهی
 ، چون رد تو می نگرم از انچه خوانده ام رشم دارم.الهی
 ، از من رباهن توحید خواهند، و من دلیل تکثیر.الهی
 ، از من رپسند توحید یعنی هچ، حسن گوید تکثیر یعنی هچ.الهی
 ل را بپذری!، از نماز و روزه ام توهب رکدم، هب حق اهل نماز و روزه ات توهب این اناه الهی
 ، هب فضلت سینه  بی کینه ام دادی، هب جودت رشح صدرم عطا بفرما!الهی
 ، عقل گوید "الَحذر الَحذر!" عشق گوید "الَعجل الَعجل!" ان گوید دور باش، و این گوید زود باش!الهی
ار کجا.، ضعیف َظلوم و جهول کجا، الهی  و واحد َقه 
 دارد، از دیگر امور هچ گوید.، ان هک از خوردن و خوابیدن رشم الهی
 ، ارگ هچ ردویشم، ولی دارارت از من کیست، هک تو دارایی منی.الهی
 ، رد ذات خودم متحیرم ات هچ رسد رد ذات تو.الهی
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 ، نعمت سکوتم را هب ربکت"واهلل یضاعف لمن َیشاء"َاضعاهف مضاعفه رگدان!الهی
 هم از من بگیر!، هب لطفت دنیا را رگفته ای، هب رکمت ارخت را الهی
 ، روزم را چون شبم روحانی رگدان، و شبم را چون روز نورانی! الهی
 ، حسنم رکدی، َاحسنم رگدان!الهی
 ، دندان دادی، انن دادی، جان دادی، جاانن بده!الهی
 ، همه از گناه توهب کنند، و حسن را از خودش توهب ده!الهی
 را هب رقب سوز و گداز ده!، گویند هک ُبعد سوز و ُگداز آَوَرد: حسن الهی
".الهی  ، خودت گفته ای، "و الَتیاسوا من َروِح اهلل 
 ، انگشتری سلیمانی ام دادی، انگشت سلیمانی ام ده!الهی
 ، رسماهی کسبم دادی، توفیق کسبم ده!الهی
 ، ارگ ستارالعیوب نبودی، ما از رسوایی هچ می رکدیم؟الهی
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(، من "اهلل  اهلل  گویم"، ارگ هچ الهی  گویم. )ال اهل اال اهلل 
 ، مست تو را حد  نیست، ولی دیواهن ات سنگ بسیار خورد. حسن مست و دیواهن توست.الهی
 ، ذوق مناجات کجا و شوق رکامات کجا.الهی
 ، علمم موجب ازدیاد حیرتم شده است: ای علم محض و نور مطلق، رب حیرتم بیفزا!الهی
 نبالم.، ارث و صنع توام، چگوهن هب خود الهی
 ، دو وجود ندارد و یکی را رقب و ُبعد َنُبَود.الهی
 ، ره هچ بیشتر دانستم اندانتر شدم، رب اندانی ام بیفزا!الهی
، ات کعبه وصلت رفسنگهاست و رد راه رخسنگها ، و این لنگ هب رماتب کمتر  از رخچنگ است. رخچنگ الهی

 تند: با این راه و روش تو؟را گفتند: "هب کجا می روی؟"گفت: _هب چین و ماچین_گف 
 ، دل داده معنا را از لفظ هچ خبر  و شیفته مسما را از اسم هچ ارث.الهی
 ، کلمات و امکلت هک این قدر شیرین و دلنشین اند، خودت چونی؟الهی
 ، ارگ از من رپسند کیستی، هچ گویم؟الهی
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 ، ره هچ بیشتر فکر می کنم، دوررت می شوم.الهی
 ویند و حسن هوهو.، رگوهی کوکو گ الهی
 ، از گفتن "یا" رشم دارم.الهی
، داغ دل را هن زبان تواند تقرری کند و هن قلم یارد هب تحرری رساند، الحمداهلل هک دلدار هب انگفته و اننوشته اگاه الهی

 است.
ست و با این هک اعداد ا، محبت والد هب ولد بیش از محبت ولد هب والد است، هک آن ارث است هن این، الهی

هم" کجا "ُیِحبوَنهُم"  ُب  علیت و معلولیت نیست، پس محبت تو هب ما کهعلت مطلق مایی ات هچ اندازه است:"ُیحِ
 کجا؟!
 ، از کودکان چیزاه آموختم، الرجم کودکی پیش رگفتم.الهی
 ، چون است هک چشیده اه خاموشند و نچشیده اه رد رخوش؟الهی
 با شیاطین انس هچ باید رکد؟ ، از شیاطین جن ربیدن دشوار نیست،الهی
 ، خوشدلم هک از ردد می انلم، هک ره رددی را ردمانی نهاده ای.الهی
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 ، رد خلقت شیطان هک ان همه فواید و مصالح است، رد خلقت ملک هچ اه باشد؟الهی
 ، دیده را هب تماشای جمال خیره رکده ای، دل را هب دیدار ذو الجمال خیره رگدان!الهی
 کس هک وقف تو شد! ، خنک انالهی
 ، شکرت هک دولت صبرم دادی ات هب ُملکت فقرم رساندی.الهی
 ، شکرت هک از تقلید َرستم و هب تحقیق پیوستم.الهی
 ، تو اپک ارفیده ای، ما آلوده رکده ایم.الهی
 ، پیشانی رب خاک نهادن آسان است، دل از خاک رب داشتن دشوار است.الهی
رارث " هچ کنیم؟، ظاره ما ارگ عنوان الهی  باطن ما نباشد ،  رد "یوم ُتبَلی الَس 
 ، شکرت هک کور بینا، و رک شنوا و گنگ گویایم.الهی
بی رنج اپ سیر آافق عوالم کنند ، هک دولتمندان را گامی میسر اپیت رد کنج خلوت، و، ردویشان بی رس الهی

 نیست.
 ، ارگ گلم و یا خارم، از ان بوستان یارم.الهی
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 سان ضعیف کجا و حمل قول ثقیل کجا.، ان الهی
 ، چگوهن دعوی بندگی کنم، هک رپندگان از من می رمند و ددان رامم نیستند.الهی
 ، رگگ و پلنگ را رام توان رکد، با نفس رسکش هچ باید رکد؟الهی
 ، چگوهن ما را رماقب نباشد، هک تو رقیبی، و چگوهن ما را محاسبت نبود هک تو حسیبی.الهی
 قه گوش من، ان رد ثمین "اان بدک الالزم یا موسی"/، حل الهی
 ، علف رهزه را وجین توان رکد، ولی از تخم رج جیر، خس رنوید.الهی
د رب ما عظیم است، "اللهم صل علی محمد وآل محمد!"الهی د و آل محم   ، حق محم 
 نهر، بحر نگردد، ولی تواند با وی پیوندد و جدولی از او ربرگدد. ،الهی
 چون رد تو می نگرم، رعشه رب من مستولی می شود، پشه با باد رص رص هچ کند؟، الهی
 ، دیده از دیدار جمال لذت می ربد و دل از لقای ذو الجمال.الهی
 ، انسان را قسطاس مستقیم ارفیده ای، افسوس هک ما رد میزان طغیان رکده ایم.الهی
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 ، شکرت هک نعمت صفت ایثارم بخشیدی.الهی
 رشادم عطا رفموده ای، توفیق شکر ان را هم رمحمت بفرما.، نعمت االهی
 رعوج هب ملکوت بدون رخوج از انسوت چگوهن میسر رگدد: "یا من بیده ملکوت کل شی ء ُخذ ِبَیدی."، الهی
 ، هب سوی تو ادمه ام، هب حق خودت رما هب من رب مگردان.الهی
 ، ارگ بخواهم رشمسارم، و ارگ نخواهم رگفتار.الهی
 ، ظاره هک این قدر زیباست، باطن چگوهن است؟الهی
 ، ارخ خودت را رد حق ما اول بفرما، هک ارخین شفاعت را ارحم ارلاحمین رفماید.الهی
 ، دل بی حضور، چشم بی نور است، هن این صورت بیند و هن ان معنا.الهی
 ، رفزاهن رت از دیواهن تو کیست.الهی
 ، دولت فقرم را زمید رگدان.الهی
 شکرت هک فهمیدم هک نفهمیدم. ،الهی
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، رگهی زبان کودک بی زبان است، انچه خواهد از رگهی تحصیل می کند. از کودکی راه کسب را هب ما یاد داده الهی
مل مکمل هچ حاصل؟  ای، اقبل کاهل را از کا

 ، یک شوریده، جهانی را می شوراند، این شوخ دیده را شوریده رت کن!الهی
جودم بخشیده ای، خفته بودم و نعمت بیداری ام عطا رکده ای، تشنه بودم و اب ، نبودم و خلقت والهی

حیاتم چشانده ای، متفرق بودم و کسوت جمعم پوشانده ای، توفیق دوام رد صالتم هم رمحمت بفرما هک"الذین 
 هم علی صلوتهم دائمون" کارموا هستند.

اجی و اتلی رفاقن و اهل کجا، خنک ان هک مصلی من ، مصلی کجا و مناجی کجا، اتلی رفاقن کجا و اهل رقانالهی
 رقان است!

 ، عارف را با رعافن هچ کار، عاشق معشوق بیند هن این و آن.الهی
، توانگران را هب دیدن خاهن خوانده ای، و ردویشان را هب دیدار خداوند خاهن، اانن سنگ و گل دارند، و الهی

 اینان محو رد معنا، خوشا ان توانگری هک ردویش است!اینان  جان و دل، آانن رسرگم رد صورتند و 



 
19 

، قیس عارمی را لیلی، مجنون رکد، و حسن املی را لیلی ارفین، این ارفیننده دید، و ان ارفیننده را رد ارفیده، الهی
گان ارفین!  رب دیوان

 ، ارگ عنایت تو دست ما را نگیرد، از چهل اه چله ما هم کاری رب نیاید.الهی
 ا اانن هک همواره رب بساط رقب تو ارمیده اند!، خوشالهی
 ، شکرت هک این تهیدست اپ بست تو شد.الهی
 ، خوشا اانن هک رد جوانی شکسته شدند، هک ریپی خود شکستگی است.الهی
 ، عقل و عشق، سنگ و شیشه اند، عاشقان از عاقالن انلند هن از جاهالن.الهی
 نساالن رد هچ کارند؟!، ارگ کودکان رسرگم بازی اند، مگر کالالهی
 ، شکرت هک ریپ  انشده استغفار رکدم، هک استغفار ریپ استهزا را ماند.الهی
 ، ان هک تو را دوست دارد، چگوهن با خلقت مهربان نیست.الهی
 ، کی رشیک دارد ات تو را رشیک باشد.الهی
 ، من واحد بی رشیکم، چگوهن تو را رشیک باشد.الهی
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 تو گمم. ، خوشا ان دم هک ردالهی
 ، از من و تو گفتن رشم دارم، "انت انت".الهی
 ، هن خاموش می توان بود هن گویا، رد خاموشی هچ کنیم، رد گفتن هچ گوییم؟الهی
 ، تن هب سوی کعبه داشتن هچ سودی دهد، ان هک را دل هب سوی خداوند کعبه ندارد؟الهی
 للمصلین" *الذین هم عن صلوتهم ساهون*، عبادت ما رقب نیاورده ُبعد آورده است، هک "فویل الهی
 ، کامم را هب حالوت تالوت کالمت شیرین بدار!الهی
 ، فتح قلب هب ضم عین است، نصب عینم رمفوع، "غضوا ابصارکم رتون العجائب!"الهی
، قول و فعِل، اقئل و افعلند رد لباس دیگر، هک"کل یعمل علی شاکلته" رد کتاب تدوین و تکوین زج مصنف الهی

 ان کیست.
 ، از خواندن نماز رشم دارم و از نخواندن ان رشم بیشتر.الهی
 ، این آرفیده هک بدین مهربان است، آرفیننده وی رد هچ اپهی است؟الهی
گان را نعمت بیداری ده، و بیداران را توفیق شب زنده داری و رگهی و زاری!الهی  ، خفت
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 ، زج این نمی شد، با هک رد آوزییم.الهی
 خود گواهی، هک این سخنان از بی اتبی است، رب ما متاب! ، توالهی
 ، هچ رسوایی از این بیشتر هک گدا از گدایان گدایی کند.الهی
 ، جن  گفتند:"سمعنا رقآان عجبا"*یهدی الی ارلشد فآمنا هب* وای رب انسی هک از جن کمتر است!الهی
 ، وای رب من ارگ دلی از من ربنجد!الهی
 الفاظی زج اسمای ُعلیا و صفات ُحسنایت نبود، هک از الوان الفاظ هچ رنگها رگفته ایم.، ای کاش الهی
 ، من کیستم و اطوار خلقتم چیست؟الهی
، همه از رمدن می رتسند، و حسن از زیستن، هک آن کاشتن است و آن ردویدن."کلما ُرِزقوامنها من ثمرة الهی

 متشابها"  الدینا زمرهع اآلرخة *زجائ وافاق*رزاق اقلوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتو هب 
 ، توفیق امتثال آن رویای شیرین "یا حسن خِذ الکتاَب بِقوة" رمحمت بفرما!الهی
 ، غذا هب رکدار و گفتار رنگ و بو می دهد: وای رب ان هک دهنش زمبله است!الهی
 ِة وزان" رخم آن هک"َثُقلت موازینه"، عبادت بی معرفت رخواری هب رخدلی، "َفال ُنقیُم َلُهم یوم القیم الهی
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، میوه رد طول هسته خود است، و زجا رد طول عمل، بلکه نفس عمل، "یوَم َتِجُد کل نفس ما عملت من خیر الهی
ةمحضرا و ما عملت من سوء" خوشا آن هک "  است! "روضُة من ریاض الجن 

 ، رد بسته نیست، ما دست و اپ بسته ایم.الهی
 خطاب"یا ایها الذین امنو" لبیک بگویم ماهی رشمندگی است، نگویم دور از وظیفه بندگی.، رد جواب الهی
تُِم علی افواههم" هک"ال ُیسئُل عَما یفعل و هم یسئلون.الهی

 ، ارموز هم چون "الیوم َنخ
 ، دل خوشم هک الهی گویم.الهی
 ، دل هب جمال مطلق داده ایم، ره هچ باداباد.الهی
 هب زیارت جمال دل آرایت شد و شیدایت نشد. ، کیست هک موفقالهی
 ، کی اهلل  گفت و لبیک نشنید.الهی
ش است، از دیواهن رپاکنده خوش است.الهی  ، رحفهایم ارگ مشو 
، گل، دماغ را معطر می کند و گندان، دهن را ابخر ، با این هک کاشته دیگرانند و خارج از ذات ما. پس آنچه رد الهی

 هچ خواهد رکد. خود کاشته ایم با ما
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 ، عمری کوکو می گفتم و حاال هوهو می گویم.الهی
، پیش از تشنگی، آب از رسچشمه سار می جوشد و تشنه تشنه است، و پیش از رگسنگی، گندم از کشتزار می الهی

 رویدو رگسنه رگسنه است: عشق است هک رد همه ساری است بلکه یکسره زج عشق نیست.
 هب بیداری بفرما! ، خوابهای ما را تبدیلالهی
 ، ان هک سحر ندارد، از خود خبر ندارد.الهی
گنج روان یابد و رد ، ذلت و لذت، رقیب هم بلکه رقین همند، هک "ان مع العسر یسرا"رارهو رد رنج تن الهی

 این بار رگان، بار رگان.
مل است: این خفته صنعتگر است هن دانشور.الهی  ، آن هک عالم است عا
 ماهی دارد و از آن بهره نمی ربد، از گدا رگفتار رت و بیچاره رت است.، آن هک رسالهی
 ، شکرت هک رد لباس دوستانت هستم، رما رد عداد دوستانت بدار!الهی
 ، عاشق را رتک ما سوای معشوق، عین رفض است، هک یک دل و دو معشوق کذب محض است.الهی
 ب نیستم.، رد "ایاک نستعین" صادقم و رد "ایاک نعبد" کاذالهی



 
24 

، رکیمه"اهلل  یتوفی االنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها" خواب را شیرین می کند و رمگ را شیرین الهی
 رت.

 ، شب رپه را رد شب رپواز باشد، و حسن را نباشد!الهی
 ، ره هچ پیش آدم خوش آدم، هک مهمان سفره توایم.الهی
 و جان خوش است هک از دوات یکتا بود.، تن خوش است هک ربای یکتا دو ات بود، الهی
 ، ارگ خدا خدا نکنیم هچ کنیم، و ارگ رتک ما سوا نکنیم هچ کنیم؟الهی
 رد جبم هک کسی غصه خودش را نمی خورد و غصه روزی اش را می خورد.، الهی
گان هچ بگویند؟الهی گان گنگ شدند، دیوان  ، رفزان
 ، اسمی زج بی اسمی ربایم مباد!الهی
 بگریم هک تو را دارم، و رچا نگریم هک منم.، رچا الهی
 ، رد این جهان رپ هیاهو، رچا من هوهو نکنم.الهی
ی هچ اوردند هک ات "رب ال تذر"گفت؟! "سالم علی نوح فی العالمین"، الهی  رب رس نوح نج 
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 ، کودکان کتابی، هب وعده رگدو هب امکل رسند، و زبرگان کودک مآب هب وعده مینو.الهی
 ا هب حال عالین، هک زج تو ندیدند و ندانند.، خوشالهی
 ، رحم رب انمحرم رحام است، محرم رچا محروم باشد.الهی
 ، هب ارموز و رفدا، هن کار ارموز رسیده شد هن رفدا، هچ کنیم با "کلهم آتیه یوم القیامة رفدا"؟الهی
 ، َبدان رب ما حق بسیار دارند ات هچ رسد هب خوبان.الهی
 ن رندان است، و جهانبان بهشت آانن، ما را هب رندان بدار!، جهان زنداالهی
 ، اقسم هک تویی، کسی محروم و مغبون نیست.الهی
 ، باد دان بتوان هب رس ربدن، با دوانن هچ باید رکد؟الهی
 ، هچ عذابی از حجاب سخت است، هب حق  خودت از جهنم حجابم واراهن!الهی
 هک از عبادتمان توهب کنیم! ، توهب از گناه آسان است، توفیق دهالهی
 ، حسن  آملی، ماالمال آمال بود، رد راه یک امل همه را اپیمال رکد. "یا منتهی امل االملین" دیگر خود دانی.الهی
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 ، شکرت هک می گویم شکرت.الهی
لم باشد، بدا هب اول و آرخم.الهی  ، ارگ ارخم مثل او 
لند و جمعی هب مثال م الهی لتذند و قلیلی رد ملکوت مبهوت، " سبحانک ما اعظم خلقک ، خلقی رد انسوت متوغ 

 و ارمک!"
م اسمانی" و با الهی ، از انم ربدن انبیاء ومالئکه رشم دارم، هک با کدام زبان با انم تو هچ کنم هک رفموده ای"َعظ 

هُ اال  المطهرون".  تالوت کتاب تو هچ هک "ال َیَمسُّ
کلیف، الهی  سبحانک ما احسن صنعک(.، )لوال الشیطان لبطل الت
 ، شکرت هک رپیشانی هب مقام یقین رسیده است.الهی
 هچ تنها از خلوت وحشت دارد.، شکرت هک از تنهایی و خلوت لذت می ربم، الهی
، هب کبریایی ات سوگند هک از ثیاب فقر فخر دارم و از افرخ رشم، هک رد ان همرنگ بینوای دل شکسته ام و الهی

 شکستن است، هچ کنم هک رد این اوان بی اساس "لوال اللباس اللتبس االرم علی اکثر الناس"رد این، بیم دل 
 ، لذت رگسنگی را رد کامم ربکت ده!الهی
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 ، حشر با عالم خیال هک این قدر لذیذ است، حشر با عالم عقل هچ خواهد بود.الهی
م مکن، آتشینم رکده ای رسدم مکن.الهی  ، آدمم رد 
 مت ربای یک صغیره استغفار کنم، از رشمندگی تقصیر بندگی هب رد نخواهم شد.، ارگ ات قیاالهی
سخن رد عفو  و رحمتت نیست گیرم هک تو بخشایی ام، من از رشمندگی هچ کنم، تو خود گواهی هک ا استغفار ، الهی

 رشم دارم.
 ، استغفار خواستن غفران توست، با خارطه گناه هچ کنیم؟الهی
  گناه رفاموش شود، ورگهن با بار گناه ارگ ربانی، رشمنده، و ارگ نوازی رشمنده رتم.، هچ باید رکد هکالهی
، دیگر از بهشت لذت نتوانم ربد، هچ، عفو احسان رد ازای رجم و عصیان، انفعال بیشتر آورد، مگر الهی

ت لقا نصیب شود هک رد حضور اتم، زج تو رفاموش شود.  جن 
رحام رکدم، هک هن قدر روزه را دانستم و هن قدِر قدر را:هن رقان خواندم و هن سحر ه.ق.را  1390، ماه مبارک الهی

داشتم و هن سهر. رد لیلة الجوازئ زج رشمساری هچ می ربم. خوشا هب حال صائم هک "هل رفحتان حین یفطر و حین 
 یلقی رهب" بدا هب حالم هک "لی ُُحنتان" . بار الها، آهم جهنم سوز است.
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  آن هک رد شب قدر رفشته رب او رفود نیادمه با دیو همدم و همنشین رگدد!وای رب ،الهی
ل کن، هک الهی دل کن و آنی را هک رد آرخ خواهی کنی رد او  ، یقینم را زیاد رگدان و اظطرابم را هب اطمینان مب 

 شفاعت آرخین از آن َارحم ارلاحمین است.
داهن اهی َاکش اآتشین می ریختم، ولی این فیض هم از ، دل خوش بودم هک گاهی رگهی سوزانک داشتم و الهی

امتثال رفمان تو است رد نظر. ولی با الها، عاشق من ربیده شد هک بیم زوال بصر است و امور مهمی هک رد آن اه 
 نگرید هچ کند و بنده رفمان نبرد هچ کند؟

و بندگانت را ردیابم، شکر این موهبت چگوهن ، رما رد ساهی خاتم "صل ی اهلل علیه وآهل" داشتی، هک تو را یابم الهی
 گذارم. بار الها، اناپک را هب سویت بار نیست و با بندگانت کار نیست، دستم را بدار ات رد راهم استوار باشم!

کار هک"ال َیَمُسُه اال المطهرون" . وای رب آن رمشدی هک دهنش پلید است: هچ، الهی ، دهن آلوده را با کتابت ج
کار با زیید است رد پنهان با زیید است.آن انرشید   کود شیطان رمید است: ارگ رد اش

، حشر و صحبت با خیاالت، نوعی از مالیخولیاست، هک "الجنون ُفنون". هب رحمت عوالم عقول از آنم الهی
 رباهن و هب اینم ربسان، هک این حضور نور دهد و آن صحبت ظلمت.
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آنچه رد کامم ریختی، ارگ کوه دماوند از آن لب رت کند، اپی کوبان رس از  ، چگوهن شور و نوایم نباشد، هک ازالهی
 اپ نشناسد و دست افشان از دست ربود.

 .، عاصم زج تو کیست، ارگ علم رزهن شودالهی
 ارگ دانشمند رزهن شود از ره ارهیمنی بدرت است، هک زدد با رچاغ است.، الهی
 هان را جهانبانی است و انسان را رس و سامانی.، حاصل یک عمر ردس و بحثم این شد هک ج الهی
گاهن رتم کن. خوشا هب حال مومن هک رغیب است!الهی گاهن ام، بی  ، ای آشنایم، تو خود دانی هک بی
ه.ق. با کسب اجازه از حضور انور شما، انم کشور پهناور  1390، رد این شب دوشنبه َسلخ شهر اهلل المبارک الهی

 شتم.هستی را "عشق آباد" گذا
ب و ُاسطرالب با خبرم و از ارسار جام الهی ، ستاره شناس شدم و خود شناس نشدم، از رموز زیج و ربع مجی 

 جم خویش بی خبر.
ت الهی ، بت سنگین شکستن نیک آسان است، و بت نفس شکستن سخت دشوار، خنک ان هک از ام 

 خلیِل بت شکن است، هک ره دو را بشکست!
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گاه تو پذریفته است، چون رسوری هک از وزش صبا هب چپ و  ، ارگ رس مویی باورمالهی شود هک پیشه ام رد پیش
بشورانم و کوه را از سازم می چمد، چنان اپی کوبی و دست افشانی کنم هک سنگ و گل را از شورم  راست

 ربقصانم.
ات عوالم وجود رد جنب و جوشند، چگوهن حسن خاموش باشد.الهی  ، رساترس رذ 
 را عشق نیست ارزش چیست؟، آن هک الهی
 ، رخوس را سحر باشد و حسن را نباشد! الهی
، رس رد راه رسدار دادن آسان است و دل هب دست دلدار دادن دشوار، هک ان جهاد اصغر است و الهی

 این اکبر.
 ، حسن عبداهلل، عبداهلل رخاب آبادی بود و حال عبدالجمال عشق آبادی شد.الهی
 است، خنک آن هک از فکر گذشت! ، حاصل فکرم بی فکریالهی
، خاهن کجا و صاحب خاهن کجا؟ طائف آن کجا و عارف این کجا؟آن سفر  جسمانی است و این روحانی، الهی

آن ربای دولتمند است و این ربای ردویش: آن اهل و عیال را وداع کند و این ماسوا را، آن رتک مال 
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این را همه ماه، و آن را یک بار است و این را همه  کند و این رتک جان: سفر آن رد ماه مخصوص است و
عمر، آن سفر آافق کند و این سیر انفس: راه آن را اپیان است و این را نهایت نبود: آن می رود هک ربرگدد 
حرم: آن  حرم می شود، و این مَ و این می رود هک از او انم و نشانی نباشد: آن رفش پیماید و این رعش: آن مُ

یک می شنود: آن ات هب مسجد لباس ِارحا یک می گوید و این لب  م می پوشد و این از خود عاری می شود: آن لب 
کند و این انشقاق قمر : آن را کوه صفاست و این را  ن استالم حجر و این از مسجد اقصی بگذرد: آالحرام رسد 

ه رد کشو ه بین صفا و رموه است و سعی این یک رم  ر هستی: آن رهوهل می کند و این روح صفا: سعی آن چند رم 
رپواز: آن مقام ارباهیم طلب کند و این مقام ارباهیم، آن آب ززمم نوشد و این آب حیات: آن 
صات: آن را یک روز وقوف است و این را همه روز:آن از رعافت هب مشعر کوچ  رَعافت بیند و این رَعَ

نا را: آن بهیمه رقبانی کند و این خویشتن را: آن کند  و این از دنیا هب محشر، آن ردک منا آرزو کند و ا ین رتک تم 
َرمی َجمَرات کند و این َرجِم َهمَزات : آن حلق راس کند و این رتم رس: ان را "ال فُسوَق و ال جداَل فی الحج" 
است و این را "فی العمر" آن بهشت طلبد و این بهشت آرفین: الرجم آن  حاجی شود و این انجی: خنک 

 اجی هک انجی است!آن ح
انی چون خواهد بود؟الهی  ، وسعت جهان کیانی هک این است، فُسحت عالم رب 
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گاهی.الهی  ، از من آهی و از تو ن

چند سال ایام صباوت بود و بعد از آن ات اربعین، دوران نخبوت جوانی و رغور رسیده ام.  43، هب الهی
آِه گاه گاهی است."یا ال اهل اال انت"، زج آه رد  تحصیل فنون و جنون، اینک حاصل بیداری دو ساهل ام،

گاهی.  بساط ندارم، از من آهی و از تو ن

 ، عمری آه رد بساط نداشتم و اینک زج آه رد بساط ندارم.الهی

 رد یک سجده بود! ، غبطه مالئکه ای می خورم هک زج سجود ندانند. کاش حسن از ازل ات ابد الهی

 هب َعتت عبدالهو شدم.، ات کی عبدالهوی باشم، الهی

 ، از نخوردن رسوایم و از خوردن رسوارت.الهی

 ، سست رت از ان هک مست تو نیست کیست.الهی

 ، عبداهلل و محمد و علی و افطمتین و حسین را هب حسن ببخش، و حسن را هب محمد و علی و افطمه و حسنین!الهی

 شایی رت از خود نیافت.، همه این و آن را تماشا کنند و حسن خود را، هک تماالهی
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 ، ره هک شادی خواهد بخواهد، حسن را اندوه پیوسته و دل شکسته ِده! هک رفموده ای "اان عند المنکسرة قلوبهم."الهی

 ، دل بی حضور، چشم بی نور است، این، دنیا را نمی بیند و آن، عقبا را.الهی

 فقط تویی، هک زج تو رپی نیست و تو همه ای هک صمدی. ، رفد تنها تویی هک ما سوایت همه زوج رتکیبی اند و صمدالهی

ات دستش را بگیرم و  حسین شیرخوارم اهنگ ربخاستن می کند و از انتوانی و بی اتبی رب خود می رلزد، الهی
بایستانمش هک آرام گیرد، حسن هم حسین تو است  و زج تو دستگیری نیست. هب شیرخوار حسین دست حسن را 

 بگیر!

 حسیِن شیرخوار حسن را هب حسن ببخش و حسن را هب شیرخوار حسین!، الهی

، ان هک خواب را هب حباهل اصطیاد مبشرات نکرده است، کفران نعمت رگانبنهایی رکده است، هک ردی الهی
 از پیغمبری است.

 ، رماجعت از مهارجت هب سویت، تعرب بعد از هجرت است، و تویی هک نگهدار دل اهیی.الهی
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ه.ق. چنان  حسرتی رب این بنده مستولی شد هک گوهش  1390خود گواهی هک رد عصر سلِخ شهر اهلل مبارک  ، توالهی
گار شدند  م سوز بود، هک بیداران رد این ماه رست اهی چشمم با انودان بهاری رباربی می رکد و آه اهی آتشینم جهن 

کار. این حسرت یک ماه بود، با حسرت یک عمر هچ  باید رکد. امشب هک لیله چهارشنبه بیست و و این خفته زیان
م  ال المکر  ه.ق. است، از دل و جان توهب رکده ام و صمیماهن هب سوی تو رخت بسته ام، "یا اهلل  1390سوم شو 

عهدش یا اهلل یا اهلل یا اهلل  یا اهلل  یا اهلل  یا اهلل  یا اهلل  یا اهلل  یا اهلل" مسارف اتئبت را بپذریو توفیقش ده هک رب 
 استوار باشد و همواره محو دیدار باشد!

 نور رباهنم داده ای، انر وجدانم هم بده!، الهی

 .ین هچ کار الین هچ کار و مست را با دین و اآی ، هشیار را با بستر و بالهی

 ، آن هک رد نماز جواب سالم نمی شنود، هنوز نماز زگار نشده، ما را با نماز زگاران بدار!الهی

 آن هک رب عهدش استوار است و همواره محو دیدار است! ، خوشاالهی

 ، همه رد راه خود استوارند، حسن را رد راهش استوار بدار!الهی
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 ، توفیق رتک عبادتم رد عبادتم ده!الهی

 ، حارض با غافل ربارب نیست، حضور و غفلتم ده!الهی

اهلیة" رسیدم و امام شناس شدم و ، شکرت هک هب رس  "من مات و لم یعرف امام زماهن مات میتة الجالهی
 فهمیدم هک امام، اصل او اقئم و نسل او دائم است.

ت رب رس دارد هک حلقه ارادتت را رد گوش دارد و طوق عبودیتت را رد رگدن. ،الهی  آن کس اتج َع 

 ، همه، ددان را رد کوه و جنگل می بینند و حسن رد شهر و ده.الهی

یناُه الُحکَم ، رد خواب سنگین بودم و الهی دری بیدار شدم، باز شکرت هک بیدار شدم. خنک ان هک مشمول "آتَ
ُدان  ِعلما" است! یناُه رحمة من عندان و علمناُه ِمن لَ  صبیا"، و "آتَ

 ، هیوالی اوالی چیه ندار است، فقط اقبل دیدار صورت یار است.الهی

 ، شکرت هک حقیر و فقیرم هن امیر  و وزری.الهی

 حارض نباشم هک معلوِم تو بلکه علم توام."َوِسَع َرب ی ُکَل  شیء ِعلما." ، چگوهنالهی
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 ، چگوهن از عهده شکر ربآیم هک این بی انم و نشان را رس و سامان داده ای.الهی

 ، اتکنون دیواهن رفزاهن نما بودم و اینک رفزاهن دیواهن نما شدم.الهی

شنیدن یک بارک اهلل پدر چنان نیرو می گیرند هک گویا خستگی رفزندان حسن ره گاه از کارخسته شدند از ، الهی
 ندیدند؛ ارگ پدرشان یک بار بارک اهلل از تو شنود، هچ خواهد شد.

 ، عاشق را با شعر و شارعی و سجع و اقفیه رپدازی و الفاظ بازی هچ کار!الهی

یاه عشق یک جهت ، رپندگان همه یک رطف و رمغ عشق همه یک رطف؛ گیااهن همه یک جهت و گ الهی
 ؛ همه ردس اه یک جانب و ردس عشق یک جانب؛همه یک سوی و عشق یک سوی.

 ، بلبل هب چمن خوش است و ُجَعل هب َچمین؛حسن را آنچنان کن هن این چنین.الهی

 ، از خوردن رد شگفتم هک جماد را حیوان می کند  و حیوان را انسان.الهی

ارشاد رد پیش؛ توفیقم ده ات هم اکنون اقبل ارشاد شوم هک گفتار از  ، این ایام معدودات است و محرم ماهالهی
 دهِن بی رکدار نموداری ندارد.
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 چگوهن شکر ان بگذارم.، رما هب نعمت لقایت متن عم رفموده ای، الهی

ت لقایت رد آدمم.الهی  ، شکرت هک هب جن 

رکیمه "و واَعدان موسی" رشمنده ام هک حق چیه ، از اربعین کلیمی ام هب روی اربعین و کلیم علیه السالم و الهی
 یک را هب جای نیاورده ام.

 ، کجا رس  دوست از دوست مستور است؛چگوهن حسن دعوی دوستی کند هک مهجور است.الهی

 ، یک عمر ارموز را هب رفدا ربدم؛ توفیقم ِده هک حال رفدا را هب ارموز آورم!الهی

 ین شد هک جهان را جهانبانی است و جان را جااننی.، ثمره ردس و بحث و فکر و ذرکم االهی

 ، رقبان لب و داهنم ربوم هک هب ذرک تو گویایند.الهی

 ، اتکنون از این و آن هب سویت راه می یافتم و اینک از تو هب این و آن آشنا می شوم.الهی

 ت رگفته.، رد شگفتم از آن هک رد رغبت از یاد وطن شکفته می شود و رد دنیا از یاد آرخالهی

 م و رد تو می نگرم از تو دور.چون است هک رد خود می نگرم هب تو زندیک می شو، الهی
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، تو خود زبرگی و ربهمه دست داری. رما زبرگ آرفیدی و رب همه دست دادی. باری، از زبرِگ آنچنان، الهی
 زبرِگ این چنین پدید آید.

 را پنهان می دانم.، ات حال تو را پنهان میپنداشتم و حال زج تو الهی

 ، یکی حافظه قوی دارد و دیگری اهضمه قوی، خنک آن هک عاقله بالغه دارد.الهی

 ، آن هک را ِدل بازی دادی، دهن بسته است؛ این سخن رپداز، دل بسته است.الهی

 ، رما رب همه سلطنت دادی؛ هب سلطانت رما رب من سلطنت ده!الهی

 دست تو چنین شد؛ شکرت هک آنچنان این چنین شد.، حسن از دست خود چنان بود و رد الهی

 ، تو را دارم هچ کم دارم، پس هچ غم دارم.الهی

 ره هک را میبینم با خود است، رما با خودت دار! ،الهی

، ره هک را میبینم رد تسخیر و تصرف ملک می گوید و می کوشد؛ حسن را سیر رد ملکوت ده و انس با جبروت الهی
 ا کن و رد حضور مالک ملک و ملکوت و جبروت بدار!و هب زبان آانن گوی
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 ، از سجده رکدن رشمسارم و رس از سجده ربداشتن رشمساررت.الهی

 ، یا "ال اهل اال انت" اجازه خواهم هک "هوهو" گویم و "انت انت"!الهی

 ، این کمترین را با قلیل بدار!الهی

کافد ات هب معدن جوارهالهی  دست یابد و خویش را نمی کاود ات هب مخزن حقایق ربسد. ،رد شگفتم از هک کوه را می ش

، ره نقمت و زحمت رب حسن آید نعمت و رحمت است، و همه تلخی اه رد کامش شیرین رت از عسل الهی
ت و سلطانت رد چنگ  است، و ره دشواری ربای او آسان است زج این هک رگفتار احمق شود؛ هب َع 

 احمق رگفتارش مکن!

 یر و پلنگ بدرد و با احمق هب رس نبرد!، حسن را ش الهی

م آن هک از وحشیان ربست!الهی  ، روی زمینت باغ وحش شد؛رخ 

 ، شکرت هک بنده آزادم.الهی

ال ظلمه نشدم.الهی  ، نمی گویم هک ظالم نیستم، ولی شکر هک از عم 
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 ، سیلی رسازری شد ات قطره ای نصیب حسن رگدید.الهی

 اهی اقبال زبرگان ، واسطه فیض رگانیدی.، شکرت هک این کودک را رد سالهی

،رگ هچ علم رسمی رس هب رس قیل و اقل است، باز شکر هک علم و کتاب حجابم شدند هن سنگ و گل و ردهم الهی
 و دینار.

گانت این بی رسو اپ را آواره ات کن.الهی  ، هب رحمت رس و سامان رگفت

 دوستانت نیستم.شکرت هک از دوستان دشمنانت و از دشمنان ، الهی

 ، شکرت هک دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را دشمن.الهی

 ، نمی گویم هک از دوستانم، ولی شکر هک از دشمنان نیستم.الهی

 ، شکرت هک هب دیدار حسن جمالت عاشقم و هب گفتار ذرک جمیلت شایق.الهی

 الکَثیَر بالَقلیل!"، ما ره هچ کنیم کم است و تو ره هچ دهی بسیار؛ "یا َمن ُیعطی الهی

 ، شکرت هک صاحب منصب بی زوالم.الهی
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 ، سگ گله و حائط و صید، رحمت امانت را داشته باشند و حسن ظلوم و َجهول با امانت تو خیانت کند!الهی

 ، کتابدار و کتابخوان و کتابدان بسیارند؛ خنک آن هک خود کتاب است و کتاب آر!الهی

  این همه ربکت دارد، ارگ هب حقیقت گوییم چون خواهد بود.، خدا خدا گفتن مجازی ما هکالهی

، وای رب حسن هک ارگ هب اپهی ای بی باک شود ات هب ذات اپک و انم اهی رگامی و انهم سترگ و رفستادگان زبرگ الهی
 و دوستان ستوده ات  سوگند یاد کند.

 ، دهن حسن هب عطر ذرک تو معطر است، حیف است هک بوی بد گیرد.الهی

، شمس ارگ هچ سلطان کواکب و نیر اعظم و شمسیه عقد فلک و کوکب قلب و تسخیر و ذهب و ملک و الهی
ج جهان ارفوز است، ولی حسن نجم با قمر است هک سارئ اللیل و شمع زبم خلوت نشینان و مصباح  رساج و اه 

کار نگردد و رسوای ره دیار  شب زنده داران است؛ هک عاشق سوخته را رچاغی نیم ارفوخته باید ات رازش آش
گاه چون رخ زعفرانی اش هالل است و نشود. ماه است هک چون سالک دل آگاه رد تحول و اطوار است: 
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گاه چون سالک مجذوب  بدر منیر؛ و گاه چون مجذوب سالک رد محاق ؛ و گاه از رشم سوزد و گاه از شوق 
 رفوزد.

 دوانن است.، دنیتر از دنیا ندیدم، هک همواره همنشین الهی

، رخدمندان خطاب"ادُخلی فی عبادی" ارزو کنند . این بی رخد گوید: "یا لیَت بینی و َبینهم ادمًا بعیدًا" هک الهی
 نعمت عظیم شان انسانی را کفران رکده ام و از رویشان رشمسارم.

 ، رددمند ننالد هچ کند. ردمان ده ات بیشتر بنالم!الهی

 آن عمر رکده ام یا هن؟ 43شت، ، چهل و هس سال از من بگذالهی

 ، بنده را با کاش هچ کار و از لیَت و لعل هچ حاصل.الهی

 ، راه تو، هب زبرگی تو دشوار است، و شگفتا هک این مور لنگ را آرزوی دیدار است.الهی

 ، از گناه این و آن رنج می ربم هک از چون تویی روی رگدانیدند.الهی

 تویی. ، از رددم رخسندم هک ردمانشالهی
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 ، شیدایی جاانن را با حور و غلمان هچ کار.الهی

 ، شکرت هک اتکنون خواننده بودم و اینک گوینده.الهی

، این بی تمیز  با این هک عمری رد نحو و رصف رصف رکده است، هنوز تمیز بین منادی و منادا و مشتق الهی
 و مشتق منه را نگذاشته است.

  هب رددم رسیدم هک طبیب، طالب رددمند است.شکرت هک، ارداک رحمان می کنم. الهی

آنچه گفتمی بودمی، از ملک ، عمری اهل شهری را هب سوی تو خواندم هک ارگ خودم عامل یک صدزهارم الهی
میل و َستََرالقبیح"  یک شهر هب َحسن، حسن ظن دارند و حسن هب تو. وی را رد ربرت شدمی. ولی"یا َمن َاظهَرو الجَ

 و از چشم آانن دورش بدار، هک از روی همه شان رشمسار است! رستاخیز رسوا مکن

 ، رد شگفتم از این گله گله اشباه الناس و رهم رهم آدمی پیکر، هک یکی نمی گوید من کیستم.الهی

، حسن زاده چگوهن دعوی بی گناهی کند هک آدم و حوازاده است هن ملک، و چگوهن از آرمزش تو انُامید باشد الهی
َبنا منا" گوست هن "بما اغَویَتنی." هک"َر   َظلَ
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 ره هچ راز بود هب  پیغمبرت گفتیو آن ستوده رب ما ننهفت رد یافتن آنها، ما را ردیاب.، الهی

، عابد دون معبود است و امام ارشف از ماموم؛آدم مسجود مالئکه است. این شیطان رپستان پست رت الهی
 از ابلیسند.

الَعمیالهی َعَمی الَقلب( و هچ نیکو رفمود کوِر چشم رس، از مشاهده خلق محروم است  ، رسولت رفموده: )رش 

 چشِم دل بینا نیز ده ات خلق بین و حق بین شود!و کور چشم دل از رویت حق. حسن را چشِم رسِ بینا داده ای 

ُ احَسُن ، اسمم را حسن رکدی، هک"االسماُء تنزل من السماء"؛ َخلقم را حسن رکدی، هک"َتباَرَک الهی اهلل 
ُل  اهلل  سیئاتهم َحَسنات."  الخاِلقین"؛ خلقم را هم حسن رگدان، هک "ُیَبَد 

"الهی اً ُ نداًء َخِفی   ، روزگاری تو را هب آواز بلند می خواندم، اکنون از آن استغفار می کنم، هک "اذ اندی َرهَب 

دم و اکنون هب گفتن آنها.عاقبت حسن ، سالیانی هب خواندن اشارات و اسفار و شفا و فصوص دل خوش بوالهی
 را حسن رگدان.

 ، کدام بیشرمی از این بیشتر هک بنده رد حضور موالیش بی ادبی کند.الهی
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بَیض ُوجوه و َتسَوُد  ُوجُوه" اندیشه دارد.الهی تَ  ، محاسن حسن هب بیاض مایل شد، وهج قلبش را نورانی کن، هک از "یوم 

  ماء مهین خواان و نویسا شود و سالهل طین گوا و شنوا.، هچ شگفتی از این بیشتر هکالهی

، این همه خواب و بیداری ام "َرَب  ارجُِعوِن" گفتن بود و از جناب شما پذریفتن، دیگر هب هچ رو "َرَب  الهی
 ارجُِعوِن" گویم هک "اان  الیه راجِعون" گویم.

 گاهن است و آن آشنا و همخاهن.پیش از ارهمن است، هک این دشمن بی ، رهاس حسن از خویش، الهی

 ، نعمتهایی هک هب حسن داده ای ات قیامت هن تواند احصا کند و هن تواند از عهده شکر یکی از آن اه ربآید.الهی

، آنچه هب حسن داده ای همه از تفضل ان ولی نعم بود، ورگهن این منعم هچ کاری رکده است ات هب موجب الهی
 اشد؛ باز هم چشم توقع هب تفضل ان جناب را دارد هک دست دیگر نمی شناسد.آن استحقاق ثوابی را داشته ب

َب َیضرِب رصف می رکد و هب "ُکنُت کنزًا" دست الهی ، یکی بئر حفر می کند و قضا را هب کنز می رسد. حسن رَضَ
 یافت. 
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ن رپ توقع می خواهد ، ردباره انبیایت رفمودی: "و کذلک جعلنا لکل تبی عدوا شیاطین االنس و الجن"، حس الهی
 هک نشاهن تیراهی شیاطین زماهن نشود!

، حسن هک منزلی طی نکرده  و هب مقامی انیل نشده این همه از اشباه الناس اشمئزاز دارد؛ کسانی هک منازلی سیر الهی
 رکده اند و هب مقاماتی رسیده اند، از حسن چقدر بیزاری می جویند.

 می دهد و از کجا انزل می شود.، این رحف اه را کی هب من یاد الهی

 ، حسن روزگاری نگذرانید، بلکه روزگار رب او گذشت.الهی

 ، شکرت هک از رشق ات رغب عالم هب حسن خدمت می کنند.الهی

 ، رد شگفتم از کسی هک گوید هب فالنی رمگ انگهانی رسید.الهی

 ون می جویم.، ات کنون هب زحمتم از بیرون می طلبیدم، و اینک هب رحمتت از ردالهی

، شکرت هک رد کسوتیم، هک اهل معصیت از آن رشم دارند. الهی، این بنده از روی خود رشمنده الهی
 چگوهن از رپوردگارش رشمسار نباشد.است، 
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گاهت با تو الهی ، چگوهن شکر این نعمت گذارم هک اجازه ام داده ای انم نیکوی تو را هب زبان آورم و رد پیش
 را بگشایم و بخوانم، و رگهن "أین التراُب و رب  االرباب." گفتگو کنم و انهم ات

 ، چون از تو رپسم، داانیان کلید رسرگدانی ام دهند هک رد دل است؛ خود دل رد کجا است؟الهی

 ، چگوهن حسن از عهده شکر وجودت ربآید هک دار غیر متناهی وجودت را هب او بخشیدی.الهی

هک رپتو جمال دل آرایت را رد رمائی و مجالی اسمای حسنی و صفات ، شکرت هک دیدگان بینایم دادی الهی
 علیایت تماشا می کنم و از آن لذتی می ربم هک خود دانی.

گاهی تنی چند را رب خاکدانی رگد آدمه دیده ام هک یکی با تیغه آهنی و دیگری با رتهک چوبی ان زمبله را با هچ الهی ، رد پ
هک اپره اپرهچ ای یا رچمی یا کهنه دیگری هب دست آرند. حسن چگوهن از عهده رحص و ولعی می کاویدند ات باشد 

شکرت رب آید هک شب و روز کتاب تو را و کتاب اهی اولیایت را ورق می زند و دل آن اه را می کاود و از 
شند، حسن اپکدان معانی آن اه هک نسیم بهشتند دماغ جانش معطر می رگدد. بار خدایا، ارگ آن خاکدانیها بدان کار نبا

 بدین کار نتواند بود. اپداش نیکشان ده هک رب بنده حق دارند!
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 شکرت هک همه کواکب و و ایام را ربای حسن سعد رگدانیدی.، الهی

 جمعی از تو رتسند، و خلقی از رمگ، و حسن از خود.

ت.)یا َغن ی یا ، از کتاب اه اپسخ رپسش خواستن و حل مشکل طلبیدن، عیال سفره دیگران بودن اس الهی
، ات کی جیره خوار این و آن باشم و رد کنار خوان آانن نشینم، ره چند رب رس ره سفره ُمغنی(، )یا ملی یا معطی(

اق تویی.  رز 

، یکی انن دارد دندان ندارد، و یکی جان دارد و جاانن ندارد. شکرت هک حسن هم این دارد و هم آن الهی
 دارد.

 ه.ق. ربایم چون نیمه ان روز استفتاح بود هک هب تدریس اسفار افتتاح رکدیم. 1391، ایام اوارخ رجب  الهی

بار خدایا، چگوهن شکرت کنم هک ره روز رد وصف اسمای حسنی و صفات علیا و اطوار جلوه اهی جانفزای تو 
 رسرگم و دل خوشم.
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ی آتشین و روشن و مثل جوزا ،خوشا آن هک چون عین ثور، چشم بینا دارد و مانند قلب اسد و عقرب، دل الهی
 رد راه تو، میان سخت رببسته است!

، حسن غبطه حال عقرب می خورد، هک عقرب کجا و حسن کجا؛ آن رو هب مشرق دارد و این مغربی است؛ الهی
آن را قلب روشن است و این را ظلمانی؛ آن اتج رب رس پیش چشمش رتازوی داد است و این 

آن شب و است؛ آن سیر آسمان اه می کند و این زمین را نپیموده است؛ بیدادرگطغیان رد میزان رکده 
روز بیدار است و این رد خواب؛ آن هب رصاط مستقیم است و این کجرفتار منحرف؛ آن هشیار ربای رفع 
عدو سالح تیرو امکن و نیش از پشت دارد و این غافل بی سالح رد کمند دیوآرند؛ و هچ خوش گفته اند هک: "کونوا 

الرجم  آن نیکبخت از اسمان ربرت  "اال من وراهئقارب أسلحتها فی أدانبها؛ افن الشیطان لن رباوغ االنسان ع 
 شد و این تیره بخت هنوز خاک نشین است.

 ، شکرت هب انزو نعمت رپورده نشدم، ورگهن از کجا حسن می شدم.الهی

 د؟، ارگ حسن مال می یافت و حال نمی یافت، از حسرت هچ می رکالهی

 ،چون است هک اندوه تو ماهی دل شادی است و بندگی تو ربات آزادی؟الهی
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". رَب  ِزدنی کیف َتحَیُّرًا!الهی  ، شکرت هک روزهن ای از عوالم ملکوت را هب رویم گشودی. "رَب  ِزدنی ِعلماً
 رَب  انعمَت زَفِد!

یم و از عبادت اهیم جملگی استغفار می ه.ق. از استغفاراه 1391رد این شب دوشنبه بیستم شهر رسول اهلل ، الهی

بُّ الت وابین"، توهب ام را بپذری! اُب و یا َغفور و یا رحیم یا َمن ُیحِ  کنم. "یا تو 

 ، من خودم را نشناختم ات تو را بشناسم.الهی

هب زمین ، حسن از حال مار غبطه می خورد هک چون ریپ شود چهل روز رگسنه بماند و تحمل رنج رگسنگی کند، سپس الهی
رفود رود و چون بیرون آید پوست افکنده و جوان شده باشد، هک کلمه و روح ممسوح تو، مسیح علیه السالم هب 
ة"؛ مار ریپ از پوست هب رد آید و جوان شود، جوانی حسن بگذشت و ااثر ریپی رد او  حواریون رفمود: "ُکونوا َکالَحَی 

 نمودار شد و هنوز رد حجابها رگفتار است.

 ، اتکنون می گفتم جهان را ربای ما آرفیدی، اکنون فهمیدم هک خودت هم ربای مایی.یاله 

 ، ارداک مفاهیم اسما هک بدین اپهی لذت بخش است، ارداک حقایق آنها چون خواهد بود؟الهی
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 ، حسن هک بدین اندازه حسن است، حسن آرفین چون باشد؟"فتبارک اهلل احسن الخالقین."الهی

 از تو زج تو خواهد ، رفق میان او و بت رپست چیست؟، ارگ حسن الهی

 ، از گفتن نفی و اثبات رشم دارم هک اثباتیم؛ "ال اهل اال اهلل"را دیگران بگویند و "اهلل" را حسن.الهی

 ،شکرت هک دل بی رددم را هب ردد آوردی.الهی

ل.، الهی  شکرت هک اولم را هب آرخ ماول رکدی و آرخم را هب اول مبد 

 شکرت هک ات خودم را شناختم، تِن خسته و ِدل شکسته دارم.، الهی

شهر  13، ات کنون می گفتم دارارت از من کیست هک تو دارای منی، از آن گفتار پوزش خواهم هک اینک الهی
 ه.ق. گویم دارارت از من کیست هک تو دارایی منی.1391رمضان 

 آن جهانی را داشته باشیم.، ما هنوز رحفهای این جهانی را نفهمیدیم ات توقع الهی
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، هچ فکراهیی می رکدم و هب دنبال این و ان می رفتم و این رد و ان رد می زدم و موفق نمی شدم و خدا الهی
خدا می رکدم رچا موفق نمی شوم. بار خدایا، شکرت هک جوابم را ندادی و هچ نکو شد هک نشد، ورگهن حسن نمی 

 نچه تو اندیشی .رفمایی، لطف آتوام؛ حکم آنچه تو شدم. تسلیم 

، ندانسته از تو رقار می خواستم، اینک دانسته از تو بی رقاری می خواهم، هک مظهر "یا من ُکل  یوٍم هو فی الهی
 شأن "ام.

 ، خوش آن ُمنعم هک مظهِر "هو ُیطعُم و ال ُیطَعم" است.الهی

د، خاتم انبیا، "ما رعفتُُـ حقِّ معرفتک و ما ، جایی هک محمد بن عبداهلل، انسان کامل، صاحب مقام محموالهی
َک حَق  عبادتک" گوید ، حسن بن عبداهلل، انسان نمای جاهل، باید "ما عبدتک و ما رعفتک" گوید.  َعَبدتُ

گارند، این تهیدست را هب بنده رکدن آزادان رسارفاز رفما!الهی  ، توانگران هب آزاد رکدن بندگان رست

کارا لبخند ، رددمند دل آگاهت پ الهی ش دست نیابند، و آش نهانی و زددکی می رگید ات انمحرمان هب رحم خاهن رس 
 دارد ات انبخردان دیواهن اش نخواهند. 
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، ات هب حال می گفتم گذشته اه گذشت. اکنون می بینم هک گذشته اهیم نگذشت، بلکه همه رد من جمع است.آه الهی
 آه، از یوم جمع!

. خنک آن هک مقطعه کتابت بدین جا رسیدم هک تمام کلماتت رحوف مقطعه اند، رد فکر فهمیدن رحوف الهی
 اهل رقان است.

 ، این روزگار، طوافنی رت از طوافن نوح است ورقآن، کشتی نجات. خوشا هب حال اصحاب السفینه!الهی

همه رد اطوار جور و اجور ، گاهی رد انواع مخلواقت گوانگون تو ماتم و گاهی رد ارفاد لوانلون انها، و بیش از الهی
 خودم؛ "ربَّ زدنی کیف تحَ یرًا!".

 ، بدا هب حالم ارگ رمگم هب َحتِف َانف باشد و بس! "یا حی و یا محیی" زج تو هک حیات دهد؟الهی

، اتکنون هب امیدواری رس هب باال می داشتم و خداخدا می رکدم، اکنون هب رشمساری رس هب زری افکندم هک الهی
 رچا می رکدم. رچا چون  و

 ، اعیانتر از من کیست، هک با تو همنشینم.الهی
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 ، خوشا هب حال کسانی هک لذات جسمانی شان عقالنی شد!الهی

 ، از تو رشمنده ام هک بندگی نکردم، و از رمدم رشمنده ام هک ارث وجودی ام ربای ایشان هچ بود.الهی

ُب الهی کاِت. تو خود گواهی هک بدرتین ، گوینده ای گفت: "ُکُل  َمن فی الوجود َیطلُ صیدًا". انما االختالف فی الشب
 شبکه، شبکه صید من است.از رش  آن هب تو پناه می ربم، هک زج تو پناهی نیست.

 ، توفیقم ده هک یک بار "استغفراهلل و اتوب الیه" بگویم، هک هنوز از گفتن آن رشم دارم.الهی

پنداشتم و حضار را مستمع، ولی اکنون میبینم گوینده تویی و من و مستمع، ره ، اتکنون خودم را رب منبر گوینده می الهی
 دو، مستمعیم.

 ، شاه هب خیال شاد است و حسن  هب عقل.الهی

ُخُذُه ِسَنة و ال نوم" االن می بینم مظهرش را هم "الهی ُخُذُه ِسَنة و ال نوم . ، ات هب حال می گفتم"ال اتَ  "ال اتَ

 از رکد هک دست و اپ بسته است.، وقتی حسن چشم بالهی

 ، شکرت هک دوستانم عاقلند و دشمنانم احمق.الهی
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 ، شکرت هک  هب حسن دختر دادی و پسر دادی و از ره یک چیزاه هب وی خبر دادی.الهی

، ات هب حال می پنداشتم معرفت نفس، رماقت معرفت تواست. شکرت هک رماقت را اسقاط رکدی و الهی
َف نفسه فقد رعف رهب" ،"اعلمکم بنفسه اعلمکم ربهب"، آشنا رفمودی.هب رس  اشارت نبی و   وصی "َمن رَعَ

 ، شکرت هک هب ره سو رو می کنم، رکیمه"فأینما تولو فثم وهج اهلل" ربایم تجلی می کند. الهی

 ، شکرت هک دنیایم آرختم شد.الهی

 مستقرم رکدی.، شکرت هک از رظف لغو زمانم هب رد ربدی و رد رظف فوق ان الهی

 ، خوشا هب حال کسانی هک همیشه محرمند، هک ایشان محرم تواند!الهی

گام خوابیدن است.الهی  ، وقتی بیدار شدم هک هن

 ، الحمداهلل هک رد این حال هب از این هچ گویم و هچ کنم.الهی

 یرون شدی. و ب ، هچ کنم هک اتکنون از بیرون جستمت و ردونی بودی، و اکنون از ردون می جویمت الهی

گاهت از من کوچکتر کیست؟الهی  ، زج تو از انسان زبرگتر کیست و رد پیش



 
56 

 ، شکرت هک پیشه ام گازری ومامایی است.الهی

 ، روی زمینت حیوانستان شد؛ حسن را هب آسمان انسانستانت انس ده!الهی

 ، این هچ ودایی است هک ات بخواهم رس مویی زندیک شوم رفسنگها دور می شوم.الهی

 ، خارط ما را از خطور خطیئه نگه دار!الهی

 ، هب حق آاننی هک از دیده رمدم غایبند، این غایب را رد حضور بمیران!الهی

 ، دل خوشم هک شاهخ ای از شجره طوبایم.الهی

م را نفس رحمانی رگدان ات عیسی آسا رد دمم!الهی
 ، ساعد علوی ام ده ات ارباهیم سان بت نفس بشکنم، و َنفثَ

 خوشا آانن هک رد َفلوات عشق تو اهیمند و از خود هب رد شدند و هب تو اقیمند! ،الهی

 ، این گدایان جان ربای جماد می دهند، حسن جان ربای حیات ندهد؟الهی

 ، همه رد شهر اهلل عبادت می کنند، و حسن تجارت رس هب رس خسارت.الهی
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یافت، این همه لذت و ابتهاج دارد، آانن هک  حسن هب قدر سمُّ الخیاط یک روزهن هب حسن مطلق راه، الهی
 ربایشان زهار باب و از ره بابی زهار باب دیگر گشوده شد چون خواهند بود، و تو خود چونی؟

 ، تو هک یوسف آرفینی حسن از زلیخا کمتر باشد، و تو هک لیلی آرفینی حسن مجنون تو نباشد؟!الهی

هک ارگ رشق ات رغب را کفر بگیرد، رد کاخ ربوبی ایمانم رس مویی ، چگوهن شکر این موهبت را هب جا آورم، الهی
 خلل راه نمی یابد.

 ، اتکنون هب اندانی از تو می رتسیدم، و اینک هب داانیی از خودم می رتسم.الهی

، حسن هک از فهمیدن کتب تدوینی این همه ابتهاج و لذت دارد، کسانی هک کتب تکوینی را می خوانند و الهی
 را می دانند و مبین حقایق اسماءند چگوهن اند، و کسی هک با تو رد گفت و شنود است چگوهن است؟زبانشان 

 ما هک از افظل چشیده دیگران بدمستی می کنیم، چشیده اه چونند.، الهی

 ، شکرت هک از اساتید بی رنگ رنگ رگفته ام.الهی

 ، خوشا آانن هک فقط با تو دل خوش رکده اند!الهی
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رفموده ای این کمترین را با کتب آشنا رکده ای، لطفت را زمید بفرما و با صاحبان کتب آشنایش ،لطف الهی
 کن!

 ، ردجات پدر و ماردم را زمید رگدان هک ارگ ایشان أحسن نمی بودند، من حسن نمی شدم!الهی

 ، شکرت هک دارم کم کم زمه ریپی را می چشم.الهی

جیم" می گفتم، و گاهی "اعوُذ بک من َهمَزاِت الشیاطین"،و گاهی ، گاهی"أعوُذ باهلل من الشیطان ارلالهی

ه.ق. است اجازت می  1393"اعوذبک من رش الوسواس الخناس". از امشب هک لیله سبت رابع صفر 
 طلبم هک "ربَّ اعوُذ بک من ی" بگویم.

 ، شکرت هک از ابلهان رنج می ربم.الهی

 فیق او رگدان!، ارگ حسن جهنمی است، جهنمی عاقلی را رالهی

 ، شکرت هک شب و روز هب رپندگان بال و رپ می دهم.الهی
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خاص اسم رشیفت است. اتء قسم خاص تو باشد ، حسن از رحف " ات " کمتر باشد هک فعلش چون ذاتش الهی
 و حسن نباشد.

 ، رد شگفتم از کسانی هک چون و رچایی، و کاش کاش گویند.الهی

رگده انن جنپ رقان است. حسن بی بها گوید رهزگ آن هب بها رد نمی آید. رد ، این و آن گویند بهای یک الهی
 ازای ره لقمه و رجهع از ازل ات ابد شکرت.

 ، موج از ردیا خیزد و با وی آمیزد و رد وی رگزید و از وی انرگزی است؛ "اان هلل و اان الیه راجعون" .الهی

 الرخ و الظاره و الباطن."، شکرت هک دیده جهان بین ندارم"هو االول و االهی

، این کلمه انتمام خوشحال است هک هب اسم، هس رحف از رحوف مقطعه رفاقنت را داراست. کلمات اتهم الهی
 ای هک هب حقیقت همه مقطعه رقانت را دارایند چونند؟

 ، شکرت هک نفخه و نفثی از دم عیسوی را هب حسن داده ای هک رمده زنده می کند.الهی

 یقت خودت، مجاز ما را تبدیل هب حقیقت کن!، هب حق الهی
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 ،شکرت هک توهش ای زج توکل ندارم.الهی

 ، شکرت هک فهمیدم هک نفهمیدم، و رسیدم هک رنسیدم.الهی

مل هب رس می ربم.الهی  ، شکرت هک رد ساهی انسان کا

 ، شکرت هک جوان رمگ نشدم.الهی

 ، شکرت هک ره جایی یکجایی شدم.الهی

 ای از شجره طوبایم.،شکرت هک شاهخ الهی

 ، شکرت هک رد حوهل حاملین رعشم.الهی

 ، هب نعمت حضور، قلبم را از خطور ذنوب بازدار!الهی

 ، شکرت هک رد این شب مبارک،هب لیلة القدر رسیدم. الهی

 هب رحمت راز و نیاز اهل راز و نیازت این اناهل را سوز و گداز ده! ،الهی

  حسن ده!، توقیق شب خیزی و اکش رزیی هبالهی
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،ارموز بینا رت از من کیست هک تو را می بینم، و شنوارت از من کیست هک سخن تو را می شنوم، و گویا رت از الهی
 من کیست هک از تو سخن می گویم، و دارارت از من کیست هک تو را دارم.

 ،این بنده ات را از نیت گناه حفظ کن!الهی

 رد نور امکلت نورانی رکده ای.،شکرت هک دلم را رشوق جمالت و سیر الهی

 ه.ق . ردی از علم را هب رویم گشودی. 1394، شکرت هک رد این لیله چهارشنبه بیستم جمادی یکم الهی

 ،حیوانی را رد قفس نکرده ام. دستم ده هک رد قفس شده اه را راهیی دهم!الهی

 ته ای.،شکرت هک فهم بسیار چیزاه را هب حسن عطا رفموده ای و دهنش را بس الهی

،شکرت هک دی دلیل رب اثبات خالق طلب می رکدم و ارموز دلیل رب اثبات خلق می خواهم."کیف الهی
ل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک"  ُیستد 

 ، ظارهم را چون باطن مخلصان رگدان  و باطنم را چون ظاره رمائیان!الهی

 هگین رت.، رد شگفتم هک با اندانی اندوهگینم و با داانیی اندوالهی
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  دارم، و ارگ نگذارم رسدارم.، شکرت از انچه رد رس دارم ارگ از رس گذارم رس ِالهی

 ، رد راهم و همراه ردد و آهم، آهم ده و راهم ده!الهی

 ، شکرت هک حسن ات کنون شارک و حادم بود و اکنون شکر و حمد شد.الهی

 وفق اقتضای عین اثبت، زمین شوره نبود مثل انبت.، هب قدر معرفتم تو را شکر و رپستش می کنم، هک هب الهی

 ، آدم شبکور کجا عبد شبکور کجا؟ هک شبکور شکور نباشد.الهی

 حسن زاده آدم زاده است، چگوهن دعوی بی گناهی کند.،الهی

 ذمنب نباشد غفار کیست، و ارگ قبیح نباشد ستار کیست؟ ، ارگ الهی

کار نیست.، همه کار تو را می کنند و حسنت هم الهی  بی

 ، رخوس را رد شب رخوش باشد و حسن خاموش باشد!الهی

 ، ارگ الفاظم انرسات ، داستان شبان و سنگ رتاش موسی است.الهی
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تنسی غیر اهلل" این همه ابتهاج دارد، ابتهاج خاتم گیرنده الهی ، حسن هک از شنیدن یک ندای "ان توحید ان 
 رقان هچ حد است، و خود ابتهاج تو چون است. 

، هب ابتهاج خودت و ابتهاج خاتمت، ابتهاج حسن و دیگر نفوس و الهه ات را زمید رگدان و وعده حق الهی
 ن اکید رفما."لدینا زمید" ات را رد حقشا

 "أال َیعلم َمن خلق و هو اللطیف الخبیر.، می دانم هک می دانی، اما چگوهن می دانی خودت می دانی. "الهی

 ، ارگ گویم سگ کوی تو ام، از روی سگ اصحاب کهف رشمنده ام.الهی

 ، مس  سگ اصحاب کهف بی طهارت روا نبود، و حسن را طهارت نباشد؟!الهی

 رفمودی: هچ کنم با مشتی خاک مگر بیارمزم.، شنیدم هک الهی

، شکرت هک ارگ شاهدان آسمانی از حسن با خبر باشند، سهیل أهاًل و سهاًل گوید، و کف و الخضیب کف رب الهی
 کف زند، و زرهه چنگ رد چنگ.

 ، صعود ربزخی ام را هب اعتالی عقالنی ارتقا ده!الهی
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 ده! ، هب وحدتت خلوتم ده و هب کثرتت وحدتم الهی

 ، ارگ من بنده نیستم،تو هک موالی من هستی.الهی

"کل  میسر لما خلق هل" رب حسن حاکم است؛ حکم آنچه تو  ، "یا احکم الحاکمین و یا میسر کَل  عسیر!" حکم محکمالهی
 رفمایی محض لطف است.

 ، خوشا هب حال کسانی هک هن غم زب دارند و هن غم زبغاهل!الهی

 ب دوختم، و از رش اتشینم سوختم.از رس دل نشینت ل ، الهی

، آنچه از کالم تو نیوشیدم رد رخوشم، و آنچه از جام تو نوشیدم رد جوشم، با این همه جوش و رخوشم الهی
 خاموشم، هب امید آن هک دم هب دم نیوشم و نوشم.

 رسدمی دارد.، حسن را همین فخر بس هک مقام واقعی حلقه هب گوشی ابدی، از چون تو سلطان حقیقی الهی

است، و دلی چون کوره آهنگران است، و دلی ، دلی همدم با آه و انین است، و دلی همچون تنور اتشین الهی
 چون قله اتشفشان است، وای رب حسن ارگ دلش افسرده و رسد چون یخ باشد و اپبند مبرز و مطبخ!
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 علی شاکلته" رقار ده! ، رد سجده رب شاکله هو هستم، این مصدوق را مصداق "ُکلُّ َیعملالهی

، از پیمبرانی چیزاه آموختم:از حضرت نوح نجی اهلل : "ففروا الی اهلل"  و از حضرت یعقوب ارسائیل الهی
 اهلل: "انما أشکو بثی و ُحنی الی اهلل." 

 ،حسن تویی، و حسن حسن نماست.الهی

 ، ارگ بهشت شیرین است، بهشت آرفین شیرین رت است.الهی

م ث ربزخی رویایم را هک اقل رسول اهلل"، حقیقت حدی الهی ُ َعَلْیِه َوَسلَ  )معرفة الحکمة متن  :َصَل ی اهلله
 المعارف(، رمزوقم بفرما!

 ، گاه گاهی می نمایی و می ربایی، نمودنت هچ دل نشین است و ربودنت هچ شیرین.الهی

رفمود: "ان آه ِاسُم من اسماء اهلل تعالی، افذا ، آنکه ردد دارد آه و انهل دارد، شیرینتر این هک سفیر صادقت لهیا
اه است، آه، آه.  اقل المریض: آه، فقد استغاث باهلل"، حسن از ملت ارباهیم او 
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هم مومنی، هچ آرخ حشرم گواه است هک  ، سفیر کبیرت رفمود: "المومن رمآة المومن." ارگ من مومنم توالهی

 "هو اهلل الذی ال اهل اال هو الملک القدوس السالم المومن المهیمن العززی الجبار المتکبر."

 ، من از گدایان سمج ردس گدایی آموختم.الهی

لهم ، شکرت هک حسنت را ِسَمِت نون و اقهی داده ای، و حسن آرفین و حسن، واقهی یکدیگرند."سبحانک ال الهی

 انت اهل التقوی"، هک رفموده ای: )ان تتقو اهلل یجعل لکم رفاقاًن.(

 ، نماینده ات رفمود: "القلب و رحم اهلل"؛ رحمت را حفظ بفرما!الهی

 الهی، "لک الحمد" ، هک حسن را با شاهدان آسمانی اشنا رکده ای و اطلس بی نقش نفسش را قبه زراقء.

 کجا اهل علم را رس آسوده و وقت رفاغ خواهد بود. ، ارگ رمدم لذت علم را بدانند،الهی

 ، ره کس هب حسن رحفی آموخت، تو از وی راضی باش و او را از وی راضی بدار!الهی

، "یا اقبض یا باسط!" زجر بحر، دم را رد پی دارد، و محاق قمر، بدر را، و ِادبار فلک و عقل، اقبال را، و الهی
 ض است و امیدوار بسط است.قوس زنول، صعود را؛قلب حسن رد قب 
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قبض را رب بسط مقدم داشته ای: )واهلل َیبِقُض و یبصُط و الیه  ، از قبض شاکی نیستم، هک رد مصحف َعزیت الهی

 رتجعون( رفموده ای، و نمایندگانت رد مناجات اه هب تأسی کالمت "یا اقبُض یا باسط" گفته اند.

و جمع و رق ان باهمند، و بسط و قدر و فصل و رفاقن با هم. ، حسن رد قبض، صارب است. هک قبض و قضا الهی
ارگ یوم الجمع نباشد یوم الفصل کدام است؛ و ارگ قضا نباشد قدر کدام؛ و ارگ رقان نباشدرفاقن کدام؛ و 

 ارگ قبض نباشد بسط کدام.

 ، ارگ زج این رد، رد دیگر هست نشان بده!الهی

 و قویتر شده اند حسن خام است و لطف آنچه تو رفمایی. ، کسانی هک دریرت رگفته اند پخته رتالهی

 ، عینم را چون علمش بی عیب و شین بدار!الهی

 ، ات تو لبیک نگویی، کجا من الهی گویم.الهی

 ، معنا رساست و ورای این الفاظ انرساست؛ ما را هب الفاظ انروای ما مگیر!الهی

 ، آن هک از رمگ می رتسد از خودش می رتسد.الهی
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 ، شکرت هک یک زمینی آسمانی شد.الهی

 ، بسیار ما اندک است و اندک تو بسیار، و رف موده ای: رگهچ بسیار تو بود اندک ز اندکت می دهند بسیارت.الهی

ره هچ خواهی کنی کن. با این جاهل بی   ، عارف را هب مفتاح بسم اهلل، مقام "کن" عطا کنی، هک با "ُکن "الهی
 ی کن، هک ان کلید دارد و ایم کلید دار.مقام ره هچ خواهی کن 

 ، همه الفاظ یواننیان یکسوی و اسم عالم هب لفظ قوسموس یکسوی.الهی

مل را من َوراء حجاب، هک هن آن آیت رقب است الهی ، ابلیس رجیم را بالواسطه خطاب کنی، و انسان کا
 و هن این رایِت ُبعد.

کار رزهن  عاصمم بوده ای.الهی  ، شکرت هک از اف

 ، دل چگوهن کاالیی است هک شکسته ان را رخیداری و رفموده ای: "پیش دل شکسته ام."الهی

 ، ارگ یک بار دلم را بشکنی، از من هچ بشکن بشکنی.الهی
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، آن هک دنبال ردک مقام است، غافل است هک مقام رد رتک مقام است. حسن را رد مقامش مقیم و الهی
 مستقیم بدار!

 غفران، زجا خواستن کفران است.، با ستاری و الهی

، همنشین از همنشین رنگ می گیرد. خوشا آن هک با تو همنشین است!"صبغَة اهلل و من احسُن من اهلل الهی
 ِصبغة."

 ، از جهنم ُبعد و رحمان از ردک حقایق، راهیی ام ده!الهی

 ، لذت رتک لذت را رد کامم لذیذرت رگدان!الهی

 هاهن بگیر است، با زهار "َلن رَتانی"، )أرنی( گوست.، حسنت کودک نفهم زبان ب الهی

، چگوهن از عهده شکرت ربآیم هک روزی با کتاب موش و رگهب عبید زاکان رفاحان بودم و ارموز هب تالوت الهی
 آیات رقآن ارلحمن.

 ، مجاز ما را تبدیل هب حقیقت بفرما!الهی
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 حسن عاشق آفتاب آرفین نباشد؟، آفتاب رگدان و آفتاب رپست عاشق آفتاب باشند، و الهی

گان می بخشی، حسن هم هک گدای ردویش تو است، بخششت را با الهی ، تو هک بی نیاز بی انبازی و هب رای
 ردویشانت بیش بفرما!

 ، با همه شیرین زبانی و شیرین کاری ام، نمی دانم هچ کاره ام.الهی

لسموات و االرض"  قلب ما را مورد مشی ت "العلم ، اصطالحات انباشته را دانش پنداشته ایم. "یا نور االهی

 نوُر َیقِذهف اهلل فی قلب من یشاء" رقار ده!

، آکنده از عبارات اصطالحاتی ام، هک حجاب معرفت شهودی شده اند. خوشا مطایایی هک با قلب بی الهی
مل عطایایت شده اند  !رنگ، حا

 کند.، همین قدر فهمیده ام هک خداست و دارد خدایی می الهی

 ، جان هب لب رسید ات جام هب لب رسید.الهی

 ، رد روزگاری افتاده ایم هک سالم ما جواب ندارد.الهی
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 ، وای رب حسن هک ارگ از تو نترسد و از او بترسند!الهی

 ، شکرت هک هب بالی شهرت مبتال نشده ام.الهی

 همه ای. ، حقیقتی هک از دانش رتازو هب دست ادم این است هک تو "فصل حقیقی"الهی

 اری اش حفظ بفرما!را رد اوالد و احفاد و اسباط و رذ ، حسنالهی 

 موی حسن سفید شد و خوی حسن سفید نشد.، الهی

 ، حسن را با رعوس اقلیدس هچ کار، با رعوس رقآنش بدار!الهی

 ، حسن را با کسانی هک همنشین تواند همنشین بفرما!الهی

 اهلل" بسند است و دیگراه بند.، حسن را یک رنگ تعلق "ِصبغة الهی

 ، آن هک رسیده است خاموش است، حسن انرسیده رد جوش و رخوش است.الهی

 ، آن هک رد حجاب نیست تنها تویی.الهی

 ، شکرت هک حسن را با کتابت آشنا رکدی.الهی
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 ، ُحَجَجت را ُحُجبت رقار داده ای، حسنت را حجاب ُحُجبت رقار ده!الهی

 قدر است همه رقآن هب رس می کنند، حسن را توفیق ده هک رقان هب دل کند!، امشب هک شب الهی

 ، ماهی َعت حسن آدمه حکم ذوالَمَنن الهی

 ره هچ بدو َقَدر دهد ره هچ رب او قضا کند

 ، رویم را نیکو رکدی، خویم را هم نیکو رگدان!الهی

حسن هم"َکلُبُهم باِسط رذاعیه کنند، ، اولیای تو زخف را گوره شبچراغ می کنند، بلکه سگ را آدم می الهی

 بالوصید."

د است.الهی  ، شکرت هک اقتضای عین اثبت حسن، اغتذای از مأدهب محمد و آل محم 

 شکرت هک از پستان ایمان و طهارت و تقوا شیر خورده ام. ،الهی

 دانی است.، هچ جویم هک غایت نشان از تو بی نشانی است، و هچ گویم هک نهایت رعافن هب تو رسرگالهی

واِد الُمختَرم".الهی م َیجَعَلنی من الَس   ، حسن بسیاری از جنازه اهی زنده را می بیند و می گوید: "الحمداهلل الذی لَ
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د جمعی ده!الهی  ، رقآن و انسان و رعافن و رباهن یکی اند و از هم جدایی ندارند، حسن را تأحُّ

 رد دل حسن هِن!سین را رد دل حسن نهاده ای، یاسین را هم ، الهی

اهن دارند!الهی  ، خوشا هب حال کسانی هک عبادت محب 

 ، "ُسبحاَنَک و تعاَلیت"، قطره ماء مهین را هچ َمنی تی و هچ ُمنَیتی؟!الهی

ت جمالالهی اسم َعزی جمیلت، ُحسن صنیع شمایل حسنت را از مثاین ُمثله مصون بدار، و ان گورهی  ، هب َع 
َیتَوفی األنُفس"مقبوض و متواف  بفرما!  را هک اول بار هب "َنَفخُت فیِه" بدو عطا رفموده ای هم اول بار هب "اهلُل 

 ، از توهب اهیم توهب رکدم.الهی

 ، آنچه حن خواست نکوشد هک نشد.الهی

این آدم نمااه هک از خوردن گوشت ربه گوسفند ات بدین اندازه ردنده اند، ارگ گوشت گوشت رگگ و  ،الهی
 پلنگ را رب آانن حالل می رفمودی هچ می شدند؟!

 راز دل با تو هچ گویم هک تو خود راز دلی، الهی
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 داهن و الهن و بال و رپ و رپواز دلی

 ُپوپک هب ُپوُپو، افخته هب کوکو، حسن هب هوهو.همه تو را خوانند: ُقمری هب ُقوُقو، ، الهی

ه ات سکوتم ده!الهی ه ات نطقم داده ای، هب رحمت رحیمی   ، هب رحمت رحمانی 

 ، حاصل کار و کوششم این شده است هک از غفلت هب رد آدمه ام و رد حیرت ُافتاده ام.الهی

 ، شکرت هک موت اخترامی دامن گیر م نشده است.الهی

کم أن رَتُجمون" شده است. ، شکرت هکالهی ب ی و رب   حسنت هم مشمول موهبت "و ان ی ُعذُت رِبَ

 ، شکرت هک ندای "یا ایتها الن فُس الُمطَمِئَنة" را لبیک می گویم.الهی

وبی مشهد و یعقوبی مشربم.الهی  ، شکرت هک رب قدم لقمان و ای 

ف یافتهالهی  ام. ، شکرت هک هب زیارت حقیقت طلعت دالرای کتابت تشر 

هب جازیه رسیده ام. الهی، شکرت هک فهم  ه. ق. پیش از لیلة الجوازئ 1414، شکرت هک رد این شهر اهلل  الهی
 خطاب محمدی روزی ام شده است.
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 ، شکرت هک همه نقش اه رب آب شد و کثرتی هک حجاب بود رساب شد.الهی

 ، شکرت هک حسن مجذوب نظام احسن وجود است.الهی

 و دینم دستم را بسته اند. ، شکرت هک عقلالهی

 ، شکرت هک حسن زمینی َاحسن آسمانی شده است.الهی

 ، حسن روزگاری رغق رد کتاب تکوینی و تدوینی است و هنوز رد فهم یک رحف، رطفی نبسته است.الهی

د )الهی م َصَل ی، نبی تو خاتم االنبیاء رفمود: "کُل اسٍم من أسماء اهلل  أعظم" و ول ی تو صادق آل محم  ُ َعَلْیِه َوَسلَ   (اهلله
"، حسن را از همه اسم اعظم بی شمارت فقط یک اسم اعظم "آه" است  رفمود: "ان   آه اسُم من اسماء اهلل 

 هک زج آه رد بساط ندارد.

 الهی، شکرت هک طعمه و لقمه من از مأدهب ات رقان رکیم است.

 الهی، حسن، مفت ریپ شده است.

 می خوانم، کتاب وجود خودم را می خوانم. الهی، شکرت هک ره کتابی را
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الهی، شکرت هک زنگ تفریح من گشت و گذار رد کتب و دافرت علمی و تماشای آن اهست چنان هک ول ی تو 
تیُن العلماء((.  امام علی وصی  علیه السالم رفمود: ))الُکتُب َبسا
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 رسح العیون فی رشح العیون-16                                                                                                                                                      خیر االرث رد رد جبر و قدر-4
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