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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
        

        قرآن شناسي قرآن شناسي قرآن شناسي قرآن شناسي 
        

        و سوگند به قرآن صاحب وجود و سوگند به قرآن صاحب وجود و سوگند به قرآن صاحب وجود و سوگند به قرآن صاحب وجود 
        كه جودش برآيد زذات سجود كه جودش برآيد زذات سجود كه جودش برآيد زذات سجود كه جودش برآيد زذات سجود 

        زبعد خودآوند باشد قديم زبعد خودآوند باشد قديم زبعد خودآوند باشد قديم زبعد خودآوند باشد قديم 
        كه آدم بود از وجودش عليم كه آدم بود از وجودش عليم كه آدم بود از وجودش عليم كه آدم بود از وجودش عليم 

        دوازده نامست ورا با خودآدوازده نامست ورا با خودآدوازده نامست ورا با خودآدوازده نامست ورا با خودآ
        : : : : كه جمله بود نامهاي اله كه جمله بود نامهاي اله كه جمله بود نامهاي اله كه جمله بود نامهاي اله 

        صديق و حكيم صديق و حكيم صديق و حكيم صديق و حكيم عزيز و مجيد و عزيز و مجيد و عزيز و مجيد و عزيز و مجيد و 
        مبين و كريم و علي و عظيم مبين و كريم و علي و عظيم مبين و كريم و علي و عظيم مبين و كريم و علي و عظيم 
        و فرقان و حق و مبارك بود و فرقان و حق و مبارك بود و فرقان و حق و مبارك بود و فرقان و حق و مبارك بود 

        وجودش به هستي عجب تك بود وجودش به هستي عجب تك بود وجودش به هستي عجب تك بود وجودش به هستي عجب تك بود 
        همه اعظم است نامهايش ، چرا ؟ همه اعظم است نامهايش ، چرا ؟ همه اعظم است نامهايش ، چرا ؟ همه اعظم است نامهايش ، چرا ؟ 



 6

        كه اول وجوديست نزد خودآكه اول وجوديست نزد خودآكه اول وجوديست نزد خودآكه اول وجوديست نزد خودآ
        مريد باشدش آخرين نام او مريد باشدش آخرين نام او مريد باشدش آخرين نام او مريد باشدش آخرين نام او 

        كه كن فيكون كرد هستي زهوكه كن فيكون كرد هستي زهوكه كن فيكون كرد هستي زهوكه كن فيكون كرد هستي زهو
        و قرآن بود خالق دو جهان و قرآن بود خالق دو جهان و قرآن بود خالق دو جهان و قرآن بود خالق دو جهان 
 . . . . و اينست تسبيح اهللا از آن و اينست تسبيح اهللا از آن و اينست تسبيح اهللا از آن و اينست تسبيح اهللا از آن 

    **** 

            'اشد اينهمه اسماء حسنياشد اينهمه اسماء حسنياشد اينهمه اسماء حسنياشد اينهمه اسماء حسنينبنبنبنب
        براي يك كتاب بي سر و پا براي يك كتاب بي سر و پا براي يك كتاب بي سر و پا براي يك كتاب بي سر و پا 

        براي شي اي كه جانش نباشد براي شي اي كه جانش نباشد براي شي اي كه جانش نباشد براي شي اي كه جانش نباشد 
        نباشد روح و قلب و چشم او را نباشد روح و قلب و چشم او را نباشد روح و قلب و چشم او را نباشد روح و قلب و چشم او را 
        چو امر كردست خودآ آدمي را چو امر كردست خودآ آدمي را چو امر كردست خودآ آدمي را چو امر كردست خودآ آدمي را 
        كه اندر سجده باشد بهر قرآن كه اندر سجده باشد بهر قرآن كه اندر سجده باشد بهر قرآن كه اندر سجده باشد بهر قرآن 

        بود قرآن وجودش قبل انسان بود قرآن وجودش قبل انسان بود قرآن وجودش قبل انسان بود قرآن وجودش قبل انسان 
        و باشد او كمال علم و عرفان و باشد او كمال علم و عرفان و باشد او كمال علم و عرفان و باشد او كمال علم و عرفان 
        و عليين به اندر محضر حق و عليين به اندر محضر حق و عليين به اندر محضر حق و عليين به اندر محضر حق 

        ي انسان ي انسان ي انسان ي انسان چو قرآنند در سيماچو قرآنند در سيماچو قرآنند در سيماچو قرآنند در سيما
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        بود قرآن ام جان هستي بود قرآن ام جان هستي بود قرآن ام جان هستي بود قرآن ام جان هستي 
        بود او مادر هستي انسان بود او مادر هستي انسان بود او مادر هستي انسان بود او مادر هستي انسان 
        مگر اهللا كاندر نزد آدم مگر اهللا كاندر نزد آدم مگر اهللا كاندر نزد آدم مگر اهللا كاندر نزد آدم 
        نباشد اندر اين واژه اهللا نباشد اندر اين واژه اهللا نباشد اندر اين واژه اهللا نباشد اندر اين واژه اهللا 

        و پس قرآن هم در نزد عالم و پس قرآن هم در نزد عالم و پس قرآن هم در نزد عالم و پس قرآن هم در نزد عالم 
        بود همچون كتابي در بر ما بود همچون كتابي در بر ما بود همچون كتابي در بر ما بود همچون كتابي در بر ما 

        بود قرآن جمال باطن هو بود قرآن جمال باطن هو بود قرآن جمال باطن هو بود قرآن جمال باطن هو 
        چو حوا هم جمال بطن آدم چو حوا هم جمال بطن آدم چو حوا هم جمال بطن آدم چو حوا هم جمال بطن آدم 
        نباشد ادعا از قيل و قالش نباشد ادعا از قيل و قالش نباشد ادعا از قيل و قالش نباشد ادعا از قيل و قالش 
        لش لش لش لش كه من خود ديده آن ام جماكه من خود ديده آن ام جماكه من خود ديده آن ام جماكه من خود ديده آن ام جما

        همو باشد شب و روز روبرويم همو باشد شب و روز روبرويم همو باشد شب و روز روبرويم همو باشد شب و روز روبرويم 
        كه فرمانم دهد با مهر رويش كه فرمانم دهد با مهر رويش كه فرمانم دهد با مهر رويش كه فرمانم دهد با مهر رويش 

        كه بنويسم كماالت خطابش كه بنويسم كماالت خطابش كه بنويسم كماالت خطابش كه بنويسم كماالت خطابش 
        بفارسي آورم ام كتابش بفارسي آورم ام كتابش بفارسي آورم ام كتابش بفارسي آورم ام كتابش 

        هب اندر عالم هب اندر عالم هب اندر عالم هب اندر عالم ااااچرا جمله مذچرا جمله مذچرا جمله مذچرا جمله مذ
        همه دارند كتابي نقد هر دم همه دارند كتابي نقد هر دم همه دارند كتابي نقد هر دم همه دارند كتابي نقد هر دم 
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        به اندر جيب خود هر جا و هر آن به اندر جيب خود هر جا و هر آن به اندر جيب خود هر جا و هر آن به اندر جيب خود هر جا و هر آن 
        كه خوانند به زبان مادري اش كه خوانند به زبان مادري اش كه خوانند به زبان مادري اش كه خوانند به زبان مادري اش 

        وليكن ما مسلمانان شيعه وليكن ما مسلمانان شيعه وليكن ما مسلمانان شيعه وليكن ما مسلمانان شيعه 
        رآن ناطق رآن ناطق رآن ناطق رآن ناطق كه باشيم پيرو قكه باشيم پيرو قكه باشيم پيرو قكه باشيم پيرو ق

        چه مهجوريم از اين نطق يزدان چه مهجوريم از اين نطق يزدان چه مهجوريم از اين نطق يزدان چه مهجوريم از اين نطق يزدان 
        چنين بودي كه اندر كار گشتم چنين بودي كه اندر كار گشتم چنين بودي كه اندر كار گشتم چنين بودي كه اندر كار گشتم 
        عنان عقل و دل از دست گسستم عنان عقل و دل از دست گسستم عنان عقل و دل از دست گسستم عنان عقل و دل از دست گسستم 

        سوره از آن سوره از آن سوره از آن سوره از آن و پنج و پنج و پنج و پنج     نمودم پنجاهنمودم پنجاهنمودم پنجاهنمودم پنجاه
        بفارسي عوام با نظم قرآن بفارسي عوام با نظم قرآن بفارسي عوام با نظم قرآن بفارسي عوام با نظم قرآن 

        كه باشد محكمات و حكمت آن كه باشد محكمات و حكمت آن كه باشد محكمات و حكمت آن كه باشد محكمات و حكمت آن 
        . . . . مناجات نامه مردم ايران مناجات نامه مردم ايران مناجات نامه مردم ايران مناجات نامه مردم ايران 

 كبر خانجانيكبر خانجانيكبر خانجانيكبر خانجانيعلي اعلي اعلي اعلي ا                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

        ))))حمد حمد حمد حمد ( ( ( ( سپاس سپاس سپاس سپاس  -1111        
  "در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        سپاس اي مربي هر دو جهان سپاس اي مربي هر دو جهان سپاس اي مربي هر دو جهان سپاس اي مربي هر دو جهان 
        اي هستي بخش مهربان اي هستي بخش مهربان اي هستي بخش مهربان اي هستي بخش مهربان 

        اي سلطان راه تابان اي سلطان راه تابان اي سلطان راه تابان اي سلطان راه تابان 
        چگونه فقط تو را شويم عاشق چگونه فقط تو را شويم عاشق چگونه فقط تو را شويم عاشق چگونه فقط تو را شويم عاشق 

        و تو را كنيم ياران و تو را كنيم ياران و تو را كنيم ياران و تو را كنيم ياران 
        پس تو خود ، ما را بخودت برسان پس تو خود ، ما را بخودت برسان پس تو خود ، ما را بخودت برسان پس تو خود ، ما را بخودت برسان 

        ان ان ان ان از راه كوتاه و آساز راه كوتاه و آساز راه كوتاه و آساز راه كوتاه و آس
        از خود تا بخودمان از خود تا بخودمان از خود تا بخودمان از خود تا بخودمان 

        همچون رهرواني كه توئي راضي زآنان همچون رهرواني كه توئي راضي زآنان همچون رهرواني كه توئي راضي زآنان همچون رهرواني كه توئي راضي زآنان 
        نه خود راضي از خودشان نه خود راضي از خودشان نه خود راضي از خودشان نه خود راضي از خودشان 

        نه راه غضب شدگان نه راه غضب شدگان نه راه غضب شدگان نه راه غضب شدگان 
        . . . . و نه گمشدگان و نه گمشدگان و نه گمشدگان و نه گمشدگان 
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        ) ) ) ) توحيد توحيد توحيد توحيد ( ( ( ( يگانگي يگانگي يگانگي يگانگي ــ  ــ  ــ  ــ      2222
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        اوست خودآي احد اوست خودآي احد اوست خودآي احد اوست خودآي احد 
        يگانه بي عدديگانه بي عدديگانه بي عدديگانه بي عدد

        خود خود است و صمد خود خود است و صمد خود خود است و صمد خود خود است و صمد 
        بي نياِز مدد بي نياِز مدد بي نياِز مدد بي نياِز مدد 

        ه والد و نه ولد ه والد و نه ولد ه والد و نه ولد ه والد و نه ولد نننن
        نه قبل دارد نه بعد نه قبل دارد نه بعد نه قبل دارد نه بعد نه قبل دارد نه بعد 

        . . . . بي همتا و ابد بي همتا و ابد بي همتا و ابد بي همتا و ابد 
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        ) ) ) ) ناس ناس ناس ناس ( ( ( ( مردم مردم مردم مردم     ــ ــ ــ ــ 3333
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        پناه  جويم به تو اله مردم پناه  جويم به تو اله مردم پناه  جويم به تو اله مردم پناه  جويم به تو اله مردم 
        تو اي خودآ و پادشاه مردم تو اي خودآ و پادشاه مردم تو اي خودآ و پادشاه مردم تو اي خودآ و پادشاه مردم 
        زشرّ اينهمه وسواس پنهان زشرّ اينهمه وسواس پنهان زشرّ اينهمه وسواس پنهان زشرّ اينهمه وسواس پنهان 

        كه شيطاني ست اندر جان مردم كه شيطاني ست اندر جان مردم كه شيطاني ست اندر جان مردم كه شيطاني ست اندر جان مردم 
        نهان باشد نهان باشد نهان باشد نهان باشد كه گاه چون جنيان پكه گاه چون جنيان پكه گاه چون جنيان پكه گاه چون جنيان پ

        . . . . و گاه در صورت انسان باشد و گاه در صورت انسان باشد و گاه در صورت انسان باشد و گاه در صورت انسان باشد 
        

        
        
        
        



 12

        ) ) ) ) فلق فلق فلق فلق ( ( ( ( ظهور ظهور ظهور ظهور     ــ ــ ــ ــ     4444
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        پناه جويم به خودآي پديدآر پناه جويم به خودآي پديدآر پناه جويم به خودآي پديدآر پناه جويم به خودآي پديدآر 
        زشرّ كلّ آنچه آفريده زشرّ كلّ آنچه آفريده زشرّ كلّ آنچه آفريده زشرّ كلّ آنچه آفريده 

        زشرّ ظلمت كور و مهاجم زشرّ ظلمت كور و مهاجم زشرّ ظلمت كور و مهاجم زشرّ ظلمت كور و مهاجم 
        زشرّ عقده سازان فسونگر زشرّ عقده سازان فسونگر زشرّ عقده سازان فسونگر زشرّ عقده سازان فسونگر 

        . . . . زشرّ آن حسود آتش افروز زشرّ آن حسود آتش افروز زشرّ آن حسود آتش افروز زشرّ آن حسود آتش افروز 
        

        
 
 
 
 
        



 13

        ))))كوثر كوثر كوثر كوثر ( ( ( ( نور نور نور نور نهر نهر نهر نهر     ــ ــ ــ ــ     5555
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        م چون نهر نوري م چون نهر نوري م چون نهر نوري م چون نهر نوري ييييعطايت كرده اعطايت كرده اعطايت كرده اعطايت كرده ا
        ش جاودانه ش جاودانه ش جاودانه ش جاودانه ننننفنا شو اندر آفنا شو اندر آفنا شو اندر آفنا شو اندر آ

        بكُش نفس خودت را بي محابا بكُش نفس خودت را بي محابا بكُش نفس خودت را بي محابا بكُش نفس خودت را بي محابا 
        . . . . عقيم است شأن او مي داني يا نه عقيم است شأن او مي داني يا نه عقيم است شأن او مي داني يا نه عقيم است شأن او مي داني يا نه 
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        ) ) ) ) كافرون كافرون كافرون كافرون ( ( ( ( منكران منكران منكران منكران     ــ ــ ــ ــ     6666
  " وند وند وند وند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآدر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآدر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآدر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآ" 

  
  

        اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران 
        من كي پرستم ربتان من كي پرستم ربتان من كي پرستم ربتان من كي پرستم ربتان 

        كي مي پرستيد رب من كي مي پرستيد رب من كي مي پرستيد رب من كي مي پرستيد رب من 
        نمي پرستم ربتان نمي پرستم ربتان نمي پرستم ربتان نمي پرستم ربتان 

        نمي پرستيد رب من نمي پرستيد رب من نمي پرستيد رب من نمي پرستيد رب من 
        پس دين من از آن من پس دين من از آن من پس دين من از آن من پس دين من از آن من 

        و دينتان از آنتان و دينتان از آنتان و دينتان از آنتان و دينتان از آنتان 
        . . . . اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران اي منكران 
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        ) ) ) ) لهب لهب لهب لهب ( ( ( ( دشمن دوست دشمن دوست دشمن دوست دشمن دوست     ــ ــ ــ ــ 7777
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        ست باد ابي لهب ، بي دست باد ست باد ابي لهب ، بي دست باد ست باد ابي لهب ، بي دست باد ست باد ابي لهب ، بي دست باد بي دبي دبي دبي د
        همان دستي كه چون مي خواست سوي دوست من سنگي بيندازد همان دستي كه چون مي خواست سوي دوست من سنگي بيندازد همان دستي كه چون مي خواست سوي دوست من سنگي بيندازد همان دستي كه چون مي خواست سوي دوست من سنگي بيندازد 

        كه دست او جدا گردد زجانش همره سنگش كه دست او جدا گردد زجانش همره سنگش كه دست او جدا گردد زجانش همره سنگش كه دست او جدا گردد زجانش همره سنگش 
        و جان او چه زود در آتش دوزخ نگون آيد و جان او چه زود در آتش دوزخ نگون آيد و جان او چه زود در آتش دوزخ نگون آيد و جان او چه زود در آتش دوزخ نگون آيد 

        بهمراه زنش كو باشد او هيزمكش دوزخ بهمراه زنش كو باشد او هيزمكش دوزخ بهمراه زنش كو باشد او هيزمكش دوزخ بهمراه زنش كو باشد او هيزمكش دوزخ 
        طنابي كو بود بر گردنش در دست اين بانو طنابي كو بود بر گردنش در دست اين بانو طنابي كو بود بر گردنش در دست اين بانو طنابي كو بود بر گردنش در دست اين بانو 

        كشاكش مي كشاند در سوي آتش كشاكش مي كشاند در سوي آتش كشاكش مي كشاند در سوي آتش كشاكش مي كشاند در سوي آتش 
        كجاست اموال و آمالش كجاست اموال و آمالش كجاست اموال و آمالش كجاست اموال و آمالش 

        . . . . كه شايد آتش دوزخ كند خاموش كه شايد آتش دوزخ كند خاموش كه شايد آتش دوزخ كند خاموش كه شايد آتش دوزخ كند خاموش 
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        ) ) ) ) عصر عصر عصر عصر ( ( ( ( زمان زمان زمان زمان     ــ ــ ــ ــ     8888
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        سوگند به زمان به جبر انسان سوگند به زمان به جبر انسان سوگند به زمان به جبر انسان سوگند به زمان به جبر انسان 
        انسان كه بود به بندش هر آن انسان كه بود به بندش هر آن انسان كه بود به بندش هر آن انسان كه بود به بندش هر آن 

        الّا به خدايش آرد ايمان الّا به خدايش آرد ايمان الّا به خدايش آرد ايمان الّا به خدايش آرد ايمان 
        در صلح شود به فعل يزدان در صلح شود به فعل يزدان در صلح شود به فعل يزدان در صلح شود به فعل يزدان 

        پيوند زند دلش به حقي پيوند زند دلش به حقي پيوند زند دلش به حقي پيوند زند دلش به حقي 
        س صبر نمايد او بر امكان س صبر نمايد او بر امكان س صبر نمايد او بر امكان س صبر نمايد او بر امكان پپپپ

        در خلق خدا شود چو ميزان در خلق خدا شود چو ميزان در خلق خدا شود چو ميزان در خلق خدا شود چو ميزان 
        از بهر رهاي روح زعصرش از بهر رهاي روح زعصرش از بهر رهاي روح زعصرش از بهر رهاي روح زعصرش 

        . . . . پيشواي زمان امام انسان پيشواي زمان امام انسان پيشواي زمان امام انسان پيشواي زمان امام انسان 
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        ) ) ) ) ماعون ماعون ماعون ماعون ( ( ( ( مال مردم مال مردم مال مردم مال مردم     ــ ــ ــ ــ     9999
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        : : : : تو آيا ديدي آنكس را كه تكذيب مي كند دين را تو آيا ديدي آنكس را كه تكذيب مي كند دين را تو آيا ديدي آنكس را كه تكذيب مي كند دين را تو آيا ديدي آنكس را كه تكذيب مي كند دين را 
        يكس از خانه يكس از خانه يكس از خانه يكس از خانه هموئي است كه مي راند يتيم و بهموئي است كه مي راند يتيم و بهموئي است كه مي راند يتيم و بهموئي است كه مي راند يتيم و ب

        و شوقش نيست اندر دادن چيزي به يك مسكين آواره و شوقش نيست اندر دادن چيزي به يك مسكين آواره و شوقش نيست اندر دادن چيزي به يك مسكين آواره و شوقش نيست اندر دادن چيزي به يك مسكين آواره 
        و اما واي بر آنكس و اما واي بر آنكس و اما واي بر آنكس و اما واي بر آنكس 

        كه آيد بر نمازش از سر عادت كه آيد بر نمازش از سر عادت كه آيد بر نمازش از سر عادت كه آيد بر نمازش از سر عادت 
        هماني كه رياكار است هماني كه رياكار است هماني كه رياكار است هماني كه رياكار است 

        . . . . و اموال عمومي را كند غارت و اموال عمومي را كند غارت و اموال عمومي را كند غارت و اموال عمومي را كند غارت 
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        ) ) ) ) تكاثر تكاثر تكاثر تكاثر ( ( ( ( تنوع طلبي تنوع طلبي تنوع طلبي تنوع طلبي     ــ ــ ــ ــ     10101010
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

        مجنون آمديد در كثرت دنيا مجنون آمديد در كثرت دنيا مجنون آمديد در كثرت دنيا مجنون آمديد در كثرت دنيا چه مفتون و چه چه مفتون و چه چه مفتون و چه چه مفتون و چه 
        و تا آنگاه درآورديد سر در گور و تا آنگاه درآورديد سر در گور و تا آنگاه درآورديد سر در گور و تا آنگاه درآورديد سر در گور 

        بس است دگر بزودي نيك خواهيد ديد بس است دگر بزودي نيك خواهيد ديد بس است دگر بزودي نيك خواهيد ديد بس است دگر بزودي نيك خواهيد ديد 
        و آري باز هم بس بايد اين مستي كه مي داريد و آري باز هم بس بايد اين مستي كه مي داريد و آري باز هم بس بايد اين مستي كه مي داريد و آري باز هم بس بايد اين مستي كه مي داريد 

        بزودي نيك مي دانيد بزودي نيك مي دانيد بزودي نيك مي دانيد بزودي نيك مي دانيد 
        و آري بس بود ديگر و آري بس بود ديگر و آري بس بود ديگر و آري بس بود ديگر 

        باشد اندر جان باشد اندر جان باشد اندر جان باشد اندر جان     يييياگر اندك يقيناگر اندك يقيناگر اندك يقيناگر اندك يقين
        نمي آئيد چنين مست از براي كثرت دنيا نمي آئيد چنين مست از براي كثرت دنيا نمي آئيد چنين مست از براي كثرت دنيا نمي آئيد چنين مست از براي كثرت دنيا 

            قسم بر دوزخي سازمقسم بر دوزخي سازمقسم بر دوزخي سازمقسم بر دوزخي سازم
        كه خو اهيد ديد با چشمان كه خو اهيد ديد با چشمان كه خو اهيد ديد با چشمان كه خو اهيد ديد با چشمان 

        و آنگاه با يقين اين دوزخ آيد در نگاهتان و آنگاه با يقين اين دوزخ آيد در نگاهتان و آنگاه با يقين اين دوزخ آيد در نگاهتان و آنگاه با يقين اين دوزخ آيد در نگاهتان 
        و آنگاه از شما پرسند و آنگاه از شما پرسند و آنگاه از شما پرسند و آنگاه از شما پرسند 

        . . . . چه كرديد با همه خوبان ما در عالم امكان چه كرديد با همه خوبان ما در عالم امكان چه كرديد با همه خوبان ما در عالم امكان چه كرديد با همه خوبان ما در عالم امكان 
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        ) ) ) ) همزه همزه همزه همزه ( ( ( ( متلك متلك متلك متلك     ــ ــ ــ ــ     11111111
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        واي بر عيبجوي متلك پران واي بر عيبجوي متلك پران واي بر عيبجوي متلك پران واي بر عيبجوي متلك پران 
        ان ان ان ان جمع نموده مال و مي شمردشجمع نموده مال و مي شمردشجمع نموده مال و مي شمردشجمع نموده مال و مي شمردش

        پنداشته جاويدان گشته ست بمال و جان پنداشته جاويدان گشته ست بمال و جان پنداشته جاويدان گشته ست بمال و جان پنداشته جاويدان گشته ست بمال و جان 
        افسوس بر اين انسان افسوس بر اين انسان افسوس بر اين انسان افسوس بر اين انسان 

        كايد به حريق جان كايد به حريق جان كايد به حريق جان كايد به حريق جان 
        كوبيده شود كوبان كوبيده شود كوبان كوبيده شود كوبان كوبيده شود كوبان 

        چه داني چيست اين كوبنده كوبان چه داني چيست اين كوبنده كوبان چه داني چيست اين كوبنده كوبان چه داني چيست اين كوبنده كوبان 
        كه باشد آتش غيرت زيزدان كه باشد آتش غيرت زيزدان كه باشد آتش غيرت زيزدان كه باشد آتش غيرت زيزدان 

        كه در هم كوبد و تا عمق جان را مي كند ويران كه در هم كوبد و تا عمق جان را مي كند ويران كه در هم كوبد و تا عمق جان را مي كند ويران كه در هم كوبد و تا عمق جان را مي كند ويران 
        ....كه باشد در نهان اين آتش جان كه باشد در نهان اين آتش جان كه باشد در نهان اين آتش جان كه باشد در نهان اين آتش جان 
        . . . . كه اندر پشت ديواريست پنهان كه اندر پشت ديواريست پنهان كه اندر پشت ديواريست پنهان كه اندر پشت ديواريست پنهان 
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        ))))فيل فيل فيل فيل ( ( ( ( مرغ فيل كش مرغ فيل كش مرغ فيل كش مرغ فيل كش     ــ ــ ــ ــ     12121212
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  
        مگر نديدي چه كرد خودآت با اصحاب فيل مگر نديدي چه كرد خودآت با اصحاب فيل مگر نديدي چه كرد خودآت با اصحاب فيل مگر نديدي چه كرد خودآت با اصحاب فيل 

        كيدشان را نمود به دامشان تبديل كيدشان را نمود به دامشان تبديل كيدشان را نمود به دامشان تبديل كيدشان را نمود به دامشان تبديل 
        فوج فوج فرستاد پرندگاني با تعجيل فوج فوج فرستاد پرندگاني با تعجيل فوج فوج فرستاد پرندگاني با تعجيل فوج فوج فرستاد پرندگاني با تعجيل 

        كه سنگسارشان كرد و ذليل كه سنگسارشان كرد و ذليل كه سنگسارشان كرد و ذليل كه سنگسارشان كرد و ذليل 
        ....و چون كاه خورد شدند و عليل و چون كاه خورد شدند و عليل و چون كاه خورد شدند و عليل و چون كاه خورد شدند و عليل 
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        ) ) ) ) قريش قريش قريش قريش     ((((قبيله قبيله قبيله قبيله     ــ ــ ــ ــ     13131313
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        قريش را بس عطا كرديم چه الفت و اطميناني قريش را بس عطا كرديم چه الفت و اطميناني قريش را بس عطا كرديم چه الفت و اطميناني قريش را بس عطا كرديم چه الفت و اطميناني 
        به هر سرما و گرماي تابستان و زمستاني به هر سرما و گرماي تابستان و زمستاني به هر سرما و گرماي تابستان و زمستاني به هر سرما و گرماي تابستان و زمستاني 

        هر قحطي به آساني هر قحطي به آساني هر قحطي به آساني هر قحطي به آساني ه ه ه ه و رزقشان نموديم بس بو رزقشان نموديم بس بو رزقشان نموديم بس بو رزقشان نموديم بس ب
        و ايمن كرده آنان را بهر وحشت و حرماني و ايمن كرده آنان را بهر وحشت و حرماني و ايمن كرده آنان را بهر وحشت و حرماني و ايمن كرده آنان را بهر وحشت و حرماني 

        پرستش پس كنيد خودآي اين خانه پرستش پس كنيد خودآي اين خانه پرستش پس كنيد خودآي اين خانه پرستش پس كنيد خودآي اين خانه 
        . . . . ينهمه نعمت زبهر حق قدرداني ينهمه نعمت زبهر حق قدرداني ينهمه نعمت زبهر حق قدرداني ينهمه نعمت زبهر حق قدرداني براي ابراي ابراي ابراي ا
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        ))))قارعه قارعه قارعه قارعه ( ( ( ( در هم كوبنده در هم كوبنده در هم كوبنده در هم كوبنده     ــ ــ ــ ــ     14141414
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        بالئي كه بكوبد روح و جان را بالئي كه بكوبد روح و جان را بالئي كه بكوبد روح و جان را بالئي كه بكوبد روح و جان را 
        چه باشد اين باليش مردمان را چه باشد اين باليش مردمان را چه باشد اين باليش مردمان را چه باشد اين باليش مردمان را 

        چه مي داني چه باشد پتك يزدان چه مي داني چه باشد پتك يزدان چه مي داني چه باشد پتك يزدان چه مي داني چه باشد پتك يزدان 
        ببيني خلق در اين روز كوبان ببيني خلق در اين روز كوبان ببيني خلق در اين روز كوبان ببيني خلق در اين روز كوبان 

        بيابان بيابان بيابان بيابان چو پروانه پريشان در چو پروانه پريشان در چو پروانه پريشان در چو پروانه پريشان در 
        و كوهها همچو پشمي كنده پرّان و كوهها همچو پشمي كنده پرّان و كوهها همچو پشمي كنده پرّان و كوهها همچو پشمي كنده پرّان 
        و آنكه جمله اعمالش وزين است و آنكه جمله اعمالش وزين است و آنكه جمله اعمالش وزين است و آنكه جمله اعمالش وزين است 
        همو در خنده و عيشي متين است همو در خنده و عيشي متين است همو در خنده و عيشي متين است همو در خنده و عيشي متين است 
        و آنكه  جمله اعمالش به بازيست و آنكه  جمله اعمالش به بازيست و آنكه  جمله اعمالش به بازيست و آنكه  جمله اعمالش به بازيست 

        . . . . كوبنده راضيست كوبنده راضيست كوبنده راضيست كوبنده راضيست     ييييهمو در آتشهمو در آتشهمو در آتشهمو در آتش
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        ) ) ) ) عاديات عاديات عاديات عاديات ( ( ( ( تندروان تندروان تندروان تندروان     ــ ــ ــ ــ     15151515
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        هماهنگ هماهنگ هماهنگ هماهنگ سوگند به  تندروان سوگند به  تندروان سوگند به  تندروان سوگند به  تندروان 
        و آتش افروزان از سنگ و آتش افروزان از سنگ و آتش افروزان از سنگ و آتش افروزان از سنگ 

        و سحرخيزان غيور و سحرخيزان غيور و سحرخيزان غيور و سحرخيزان غيور 
        و برانگيزان غبار و غرور و برانگيزان غبار و غرور و برانگيزان غبار و غرور و برانگيزان غبار و غرور 

        و رخنه گران در فرهنگ و رخنه گران در فرهنگ و رخنه گران در فرهنگ و رخنه گران در فرهنگ 
        كه انسان چه قدرنشناس است بر خودآ كه انسان چه قدرنشناس است بر خودآ كه انسان چه قدرنشناس است بر خودآ كه انسان چه قدرنشناس است بر خودآ 

        و خود بر اين امر گواه و خود بر اين امر گواه و خود بر اين امر گواه و خود بر اين امر گواه 
        . . . . و عاشق مال و جاه و عاشق مال و جاه و عاشق مال و جاه و عاشق مال و جاه 

        آيا نداند چه در گور است آيا نداند چه در گور است آيا نداند چه در گور است آيا نداند چه در گور است 
        و حاصل آيد آنچه منظورست ؟ و حاصل آيد آنچه منظورست ؟ و حاصل آيد آنچه منظورست ؟ و حاصل آيد آنچه منظورست ؟ 

        و آنچه در دلهاست و آنچه در دلهاست و آنچه در دلهاست و آنچه در دلهاست 
        . . . . خودآوند آگاهست خودآوند آگاهست خودآوند آگاهست خودآوند آگاهست 
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        ) ) ) ) قدر قدر قدر قدر ( ( ( ( سرنوشت سرنوشت سرنوشت سرنوشت     ــ ــ ــ ــ     16161616
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        فرستاديم قرآن را شب قدر فرستاديم قرآن را شب قدر فرستاديم قرآن را شب قدر فرستاديم قرآن را شب قدر 
        چه مي داني چه باشد با شب قدر چه مي داني چه باشد با شب قدر چه مي داني چه باشد با شب قدر چه مي داني چه باشد با شب قدر 

        كه برتر از هزار ماهست هر يك كه برتر از هزار ماهست هر يك كه برتر از هزار ماهست هر يك كه برتر از هزار ماهست هر يك 
        كه نازل مي شوند روح با ماليك كه نازل مي شوند روح با ماليك كه نازل مي شوند روح با ماليك كه نازل مي شوند روح با ماليك 

        كه كل امر خودآ نازل آيد كه كل امر خودآ نازل آيد كه كل امر خودآ نازل آيد كه كل امر خودآ نازل آيد 
        تمام دين حقش حاصل آيد تمام دين حقش حاصل آيد تمام دين حقش حاصل آيد تمام دين حقش حاصل آيد 

        ح صادق ح صادق ح صادق ح صادق زآغاز شبش تا صبزآغاز شبش تا صبزآغاز شبش تا صبزآغاز شبش تا صب
        . . . . به وقت سحرش هم واصل آيد به وقت سحرش هم واصل آيد به وقت سحرش هم واصل آيد به وقت سحرش هم واصل آيد 
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        ) ) ) ) تين تين تين تين ( ( ( ( انجير انجير انجير انجير     ــ ــ ــ ــ     17171717
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        زيتون زيتون زيتون زيتون     بهبهبهبهقسم دارم به انجير وقسم دارم به انجير وقسم دارم به انجير وقسم دارم به انجير و
        به كوه سينا و اين شهر مأمون به كوه سينا و اين شهر مأمون به كوه سينا و اين شهر مأمون به كوه سينا و اين شهر مأمون 
        كه انسان را زاعالء آفريديم كه انسان را زاعالء آفريديم كه انسان را زاعالء آفريديم كه انسان را زاعالء آفريديم 
        و در پستي هستي جا نموديم و در پستي هستي جا نموديم و در پستي هستي جا نموديم و در پستي هستي جا نموديم 
        اگر باور نمايد اين سخن را اگر باور نمايد اين سخن را اگر باور نمايد اين سخن را اگر باور نمايد اين سخن را 

        اندر صلح آرد فعل و ظن را اندر صلح آرد فعل و ظن را اندر صلح آرد فعل و ظن را اندر صلح آرد فعل و ظن را     وووو
        چه پاداشي دهيم بي هيچ مّنت چه پاداشي دهيم بي هيچ مّنت چه پاداشي دهيم بي هيچ مّنت چه پاداشي دهيم بي هيچ مّنت 

        چرا انكار مي بايد قيامت چرا انكار مي بايد قيامت چرا انكار مي بايد قيامت چرا انكار مي بايد قيامت 
        . . . . مگر نبود خود آيت امر برتر مگر نبود خود آيت امر برتر مگر نبود خود آيت امر برتر مگر نبود خود آيت امر برتر 
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        ) ) ) ) انشراح انشراح انشراح انشراح ( ( ( ( گشايش گشايش گشايش گشايش ــ ــ ــ ــ     18181818
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        مگر سينة تو را نگشوديم مگر سينة تو را نگشوديم مگر سينة تو را نگشوديم مگر سينة تو را نگشوديم 
        و آن بار گران را نزدوديم و آن بار گران را نزدوديم و آن بار گران را نزدوديم و آن بار گران را نزدوديم 

        را خميده را خميده را خميده را خميده     همان باري كه پشتتهمان باري كه پشتتهمان باري كه پشتتهمان باري كه پشتت
        ولي اينك از آن سختي رهيده ولي اينك از آن سختي رهيده ولي اينك از آن سختي رهيده ولي اينك از آن سختي رهيده 

        و باال برده ايم خودآي جانت و باال برده ايم خودآي جانت و باال برده ايم خودآي جانت و باال برده ايم خودآي جانت 
        و روشن كرده ايم ذكر شبانت و روشن كرده ايم ذكر شبانت و روشن كرده ايم ذكر شبانت و روشن كرده ايم ذكر شبانت 
        زبعد هر مشقت بس صفا هست زبعد هر مشقت بس صفا هست زبعد هر مشقت بس صفا هست زبعد هر مشقت بس صفا هست 

        درون هر چهي هم نور راه هست درون هر چهي هم نور راه هست درون هر چهي هم نور راه هست درون هر چهي هم نور راه هست 
        . . . . هال اكنون از آن سختي رهائي هال اكنون از آن سختي رهائي هال اكنون از آن سختي رهائي هال اكنون از آن سختي رهائي 

        
        همين دم هجرتي آغاز مي كن همين دم هجرتي آغاز مي كن همين دم هجرتي آغاز مي كن همين دم هجرتي آغاز مي كن 
        . . . . بسوي رب خود پرواز مي كن بسوي رب خود پرواز مي كن بسوي رب خود پرواز مي كن بسوي رب خود پرواز مي كن 
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        ) ) ) )     'ضحيضحيضحيضحي( ( ( ( تابش تابش تابش تابش     ــ ــ ــ ــ 19191919
  " سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند     دردردردر" 

  
  

        سوگند به روز و شب سوگند به روز و شب سوگند به روز و شب سوگند به روز و شب 
        دشمن نشده با تو دشمن نشده با تو دشمن نشده با تو دشمن نشده با تو 

 تركت ننموده رب تركت ننموده رب تركت ننموده رب تركت ننموده رب        
        دنيات اگر مهجور دنيات اگر مهجور دنيات اگر مهجور دنيات اگر مهجور 
        . . . . دنياي دگر منصور دنياي دگر منصور دنياي دگر منصور دنياي دگر منصور 

        
        بزودي از خودآ خشنود آئي بزودي از خودآ خشنود آئي بزودي از خودآ خشنود آئي بزودي از خودآ خشنود آئي 

        زاعطائي او محمود زائي زاعطائي او محمود زائي زاعطائي او محمود زائي زاعطائي او محمود زائي 
        يتيمي بودي و در ناز گشتي يتيمي بودي و در ناز گشتي يتيمي بودي و در ناز گشتي يتيمي بودي و در ناز گشتي 

        به راهي گم بدي رهساز گشتي به راهي گم بدي رهساز گشتي به راهي گم بدي رهساز گشتي به راهي گم بدي رهساز گشتي 
        

        قهر سازي قهر سازي قهر سازي قهر سازي     مبادا بر يتيمانمبادا بر يتيمانمبادا بر يتيمانمبادا بر يتيمان
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        گدايان را زدرگاهت بتازي گدايان را زدرگاهت بتازي گدايان را زدرگاهت بتازي گدايان را زدرگاهت بتازي 
        

        بهرجائي زلطف حق سخن گو بهرجائي زلطف حق سخن گو بهرجائي زلطف حق سخن گو بهرجائي زلطف حق سخن گو 
 . . . . زنسيان و فريب اهرمن گو زنسيان و فريب اهرمن گو زنسيان و فريب اهرمن گو زنسيان و فريب اهرمن گو 
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        ) ) ) ) ليل ليل ليل ليل ( ( ( ( شب شب شب شب     ــ ــ ــ ــ     20202020
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

        قسم به شب چو آيد قسم به شب چو آيد قسم به شب چو آيد قسم به شب چو آيد 
        قسم به روز چو زايد قسم به روز چو زايد قسم به روز چو زايد قسم به روز چو زايد 

        قسم به آنكه آفريد قسم به آنكه آفريد قسم به آنكه آفريد قسم به آنكه آفريد 
        هم نر و ماده را پديد هم نر و ماده را پديد هم نر و ماده را پديد هم نر و ماده را پديد 

        ....مله تالشهايتان بي ثمر و پريشان مله تالشهايتان بي ثمر و پريشان مله تالشهايتان بي ثمر و پريشان مله تالشهايتان بي ثمر و پريشان جججج
        

        چو با حيا عطا كرد چو با حيا عطا كرد چو با حيا عطا كرد چو با حيا عطا كرد 
        و خوبي را ادا كرد و خوبي را ادا كرد و خوبي را ادا كرد و خوبي را ادا كرد 

        . . . . پس آسانش كنيم آسانِ آسان پس آسانش كنيم آسانِ آسان پس آسانش كنيم آسانِ آسان پس آسانش كنيم آسانِ آسان 
        

        ليك آن بخيل مفتخر ليك آن بخيل مفتخر ليك آن بخيل مفتخر ليك آن بخيل مفتخر 
        ود شر ود شر ود شر ود شر كه خوبي را نمكه خوبي را نمكه خوبي را نمكه خوبي را نم

        پس آسانش نمائيم سخت در سخت پس آسانش نمائيم سخت در سخت پس آسانش نمائيم سخت در سخت پس آسانش نمائيم سخت در سخت 
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        چون سرنگون گردد چون سرنگون گردد چون سرنگون گردد چون سرنگون گردد 

        . . . . مالش فزون گردد مالش فزون گردد مالش فزون گردد مالش فزون گردد 
        

        هدايت ها همه اندر سر ما هدايت ها همه اندر سر ما هدايت ها همه اندر سر ما هدايت ها همه اندر سر ما 
            دو عالم هم بود اندر بر مادو عالم هم بود اندر بر مادو عالم هم بود اندر بر مادو عالم هم بود اندر بر ما

        
        بياد آور خبر دادم از آتش بياد آور خبر دادم از آتش بياد آور خبر دادم از آتش بياد آور خبر دادم از آتش 

        . . . . شقي تر آيد اندر آتش و غش شقي تر آيد اندر آتش و غش شقي تر آيد اندر آتش و غش شقي تر آيد اندر آتش و غش 
        

        همو كه از غرور خود جري شد همو كه از غرور خود جري شد همو كه از غرور خود جري شد همو كه از غرور خود جري شد 
        ولي اهل حيا زآتش بري شد ولي اهل حيا زآتش بري شد ولي اهل حيا زآتش بري شد ولي اهل حيا زآتش بري شد 

        . . . . همو كه مال خود داده زكاتش همو كه مال خود داده زكاتش همو كه مال خود داده زكاتش همو كه مال خود داده زكاتش 
        

        به نزد آدمي نيست هيچ خيري به نزد آدمي نيست هيچ خيري به نزد آدمي نيست هيچ خيري به نزد آدمي نيست هيچ خيري 
        مگر خشنودي پروردگارش مگر خشنودي پروردگارش مگر خشنودي پروردگارش مگر خشنودي پروردگارش 
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        . . . . بزودي راضي آيد روزگارش بزودي راضي آيد روزگارش بزودي راضي آيد روزگارش بزودي راضي آيد روزگارش 
        

        ) ) ) ) بلد بلد بلد بلد ( ( ( ( شهر شهر شهر شهر     ــ ــ ــ ــ     21212121
  " دآوند اي هستي بخش و  مهرآوند دآوند اي هستي بخش و  مهرآوند دآوند اي هستي بخش و  مهرآوند دآوند اي هستي بخش و  مهرآوند در سوي توئيم اي خودر سوي توئيم اي خودر سوي توئيم اي خودر سوي توئيم اي خو" 

  
  

        چرا سوگند نيارم من به اين شهر چرا سوگند نيارم من به اين شهر چرا سوگند نيارم من به اين شهر چرا سوگند نيارم من به اين شهر 
        . . . . كه تو هستي مقيمش اي پيامبر كه تو هستي مقيمش اي پيامبر كه تو هستي مقيمش اي پيامبر كه تو هستي مقيمش اي پيامبر 

        
        قسم به آدم و اوالد آدم قسم به آدم و اوالد آدم قسم به آدم و اوالد آدم قسم به آدم و اوالد آدم 

        . . . . كه انسان را زاندوه آفريدم كه انسان را زاندوه آفريدم كه انسان را زاندوه آفريدم كه انسان را زاندوه آفريدم 
        

        : : : : نباشد برتر از من در دو عالم نباشد برتر از من در دو عالم نباشد برتر از من در دو عالم نباشد برتر از من در دو عالم 
        !!!!چنين پندارد اين اوالد آدم چنين پندارد اين اوالد آدم چنين پندارد اين اوالد آدم چنين پندارد اين اوالد آدم 

        
        و مي گويد هدر كردم همه مال و مي گويد هدر كردم همه مال و مي گويد هدر كردم همه مال و مي گويد هدر كردم همه مال 
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        ال و اعمال ال و اعمال ال و اعمال ال و اعمال و گويا ما نديديم حو گويا ما نديديم حو گويا ما نديديم حو گويا ما نديديم ح
        

        نداديمش مگر چشماني بينانداديمش مگر چشماني بينانداديمش مگر چشماني بينانداديمش مگر چشماني بينا
        . . . . نداديمش مگر زباني گويا نداديمش مگر زباني گويا نداديمش مگر زباني گويا نداديمش مگر زباني گويا 

        
        دو راه رشد بر او آماده كرديم دو راه رشد بر او آماده كرديم دو راه رشد بر او آماده كرديم دو راه رشد بر او آماده كرديم 

        . . . . و بين اين دو مختارش نموديم و بين اين دو مختارش نموديم و بين اين دو مختارش نموديم و بين اين دو مختارش نموديم 
        چرا كار عظيمي را نشايد چرا كار عظيمي را نشايد چرا كار عظيمي را نشايد چرا كار عظيمي را نشايد 

        : : : : تو ميداني چه باشد كار اعظم تو ميداني چه باشد كار اعظم تو ميداني چه باشد كار اعظم تو ميداني چه باشد كار اعظم 
        رها بنمودن گردن زيوغي رها بنمودن گردن زيوغي رها بنمودن گردن زيوغي رها بنمودن گردن زيوغي 
        به روز قحط اطعام يتيمي به روز قحط اطعام يتيمي به روز قحط اطعام يتيمي به روز قحط اطعام يتيمي 

        و يا مسكين خاكستر نشيني و يا مسكين خاكستر نشيني و يا مسكين خاكستر نشيني و يا مسكين خاكستر نشيني 
        آيد دلش را نور باور آيد دلش را نور باور آيد دلش را نور باور آيد دلش را نور باور كه تا كه تا كه تا كه تا 

        شود اهل صبوري و دل آور شود اهل صبوري و دل آور شود اهل صبوري و دل آور شود اهل صبوري و دل آور 
        كه آيد در گروه يار و ياور كه آيد در گروه يار و ياور كه آيد در گروه يار و ياور كه آيد در گروه يار و ياور 

        نه اندر مردمان قلب مرده نه اندر مردمان قلب مرده نه اندر مردمان قلب مرده نه اندر مردمان قلب مرده 
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        . . . . كه اندر آتش دوزخ فسرده كه اندر آتش دوزخ فسرده كه اندر آتش دوزخ فسرده كه اندر آتش دوزخ فسرده 
        

        

        ) ) ) ) فجر فجر فجر فجر ((((طلوع طلوع طلوع طلوع     ــ ــ ــ ــ     22222222
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        قسم ها مي خورم بر خلقت خويش قسم ها مي خورم بر خلقت خويش قسم ها مي خورم بر خلقت خويش قسم ها مي خورم بر خلقت خويش 
        شب شب شب شب     به صبح و شام و جفت و طاق و دهبه صبح و شام و جفت و طاق و دهبه صبح و شام و جفت و طاق و دهبه صبح و شام و جفت و طاق و ده

        بود آيا خردمندي كه سوگند بود آيا خردمندي كه سوگند بود آيا خردمندي كه سوگند بود آيا خردمندي كه سوگند 
 م ربنمايد ياد همچون قس م ربنمايد ياد همچون قس م ربنمايد ياد همچون قس م ربنمايد ياد همچون قس . . . .        

        
        ت چه كرده با قوم عاد ت چه كرده با قوم عاد ت چه كرده با قوم عاد ت چه كرده با قوم عاد مگر نبيني خدامگر نبيني خدامگر نبيني خدامگر نبيني خدا

        با آن بناهاي شگرف و آن ستونهاي حاد با آن بناهاي شگرف و آن ستونهاي حاد با آن بناهاي شگرف و آن ستونهاي حاد با آن بناهاي شگرف و آن ستونهاي حاد 
كه مثل آن به هيچ شهر نياوركه مثل آن به هيچ شهر نياوركه مثل آن به هيچ شهر نياورد كس به ياد د كس به ياد د كس به ياد د كس به ياد كه مثل آن به هيچ شهر نياور . . . .        
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        چه نمود برندة صخره ها چه نمود برندة صخره ها چه نمود برندة صخره ها چه نمود برندة صخره ها     قوم ثمود باقوم ثمود باقوم ثمود باقوم ثمود با
        فرعون  اهرام دار گردنكش و بيقرار فرعون  اهرام دار گردنكش و بيقرار فرعون  اهرام دار گردنكش و بيقرار فرعون  اهرام دار گردنكش و بيقرار 

        . . . . يداد يداد يداد يداد مظهر جور و بمظهر جور و بمظهر جور و بمظهر جور و ب
        

        عذاب ربت همه را داد باد عذاب ربت همه را داد باد عذاب ربت همه را داد باد عذاب ربت همه را داد باد 
        . . . . كه رفت بي داد و بيامد به داد كه رفت بي داد و بيامد به داد كه رفت بي داد و بيامد به داد كه رفت بي داد و بيامد به داد 

        خداي تو در همه جا كمين است خداي تو در همه جا كمين است خداي تو در همه جا كمين است خداي تو در همه جا كمين است 
        . . . . عاقبت گردنكشان همين است عاقبت گردنكشان همين است عاقبت گردنكشان همين است عاقبت گردنكشان همين است 

        
        چو آدمي را امتحان مي كند چو آدمي را امتحان مي كند چو آدمي را امتحان مي كند چو آدمي را امتحان مي كند 

        خدايش او را چرب نان مي كند خدايش او را چرب نان مي كند خدايش او را چرب نان مي كند خدايش او را چرب نان مي كند 
        . . . . خدا مرا يار كرد خدا مرا يار كرد خدا مرا يار كرد خدا مرا يار كرد : : : : چه گويد او چه گويد او چه گويد او چه گويد او 

        
        چونكه دگرباره كند امتحان چونكه دگرباره كند امتحان چونكه دگرباره كند امتحان چونكه دگرباره كند امتحان 

        چنان چنان چنان چنان     نان به سفره كه نباشدنان به سفره كه نباشدنان به سفره كه نباشدنان به سفره كه نباشد
        . . . . خدا مرا خوار كرد خدا مرا خوار كرد خدا مرا خوار كرد خدا مرا خوار كرد : : : : چه گويد او چه گويد او چه گويد او چه گويد او 
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        خطا باشد چنين پندار داريد خطا باشد چنين پندار داريد خطا باشد چنين پندار داريد خطا باشد چنين پندار داريد 
        يتيمان را چرا ياري نداريد يتيمان را چرا ياري نداريد يتيمان را چرا ياري نداريد يتيمان را چرا ياري نداريد 
        چرا همسفره مسكين نيائيد چرا همسفره مسكين نيائيد چرا همسفره مسكين نيائيد چرا همسفره مسكين نيائيد 
        چرا ميراث خوار ديگرانيد چرا ميراث خوار ديگرانيد چرا ميراث خوار ديگرانيد چرا ميراث خوار ديگرانيد 

        چه عشقي داريد اندر مال و ثروت چه عشقي داريد اندر مال و ثروت چه عشقي داريد اندر مال و ثروت چه عشقي داريد اندر مال و ثروت 
        . . . . خطا باشد نباشد اين سعادت خطا باشد نباشد اين سعادت خطا باشد نباشد اين سعادت خطا باشد نباشد اين سعادت 

        
        زمين چون مي شكافد الخ در الخ زمين چون مي شكافد الخ در الخ زمين چون مي شكافد الخ در الخ زمين چون مي شكافد الخ در الخ 

        شسته شسته شسته شسته و ربت چون فرود آيد نو ربت چون فرود آيد نو ربت چون فرود آيد نو ربت چون فرود آيد ن
        بهمراه ماليك دسته دستهبهمراه ماليك دسته دستهبهمراه ماليك دسته دستهبهمراه ماليك دسته دسته

        . . . . و دوزخ چون برآيد آخ در آخ و دوزخ چون برآيد آخ در آخ و دوزخ چون برآيد آخ در آخ و دوزخ چون برآيد آخ در آخ 
        

        و انسان درس مي گيرد فراگير و انسان درس مي گيرد فراگير و انسان درس مي گيرد فراگير و انسان درس مي گيرد فراگير 
        ولي درسي بود بيهوده و دير ولي درسي بود بيهوده و دير ولي درسي بود بيهوده و دير ولي درسي بود بيهوده و دير 

        اي كاش بودم اي كاش بودم اي كاش بودم اي كاش بودم : : : : چه گويد آدمي چه گويد آدمي چه گويد آدمي چه گويد آدمي 
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        من اندك بهتر از اين كاش بودم من اندك بهتر از اين كاش بودم من اندك بهتر از اين كاش بودم من اندك بهتر از اين كاش بودم 
        ببسته اين عذاب در ذات جانش ببسته اين عذاب در ذات جانش ببسته اين عذاب در ذات جانش ببسته اين عذاب در ذات جانش 
        . . . . ندارد هيچ گريزي او از آنش ندارد هيچ گريزي او از آنش ندارد هيچ گريزي او از آنش ندارد هيچ گريزي او از آنش 

        
        و اما اي دل آرام دل آور و اما اي دل آرام دل آور و اما اي دل آرام دل آور و اما اي دل آرام دل آور 

        تو راضي از من و من راضي از تو تو راضي از من و من راضي از تو تو راضي از من و من راضي از تو تو راضي از من و من راضي از تو 
        بسوي رب خود بازآ و نازآبسوي رب خود بازآ و نازآبسوي رب خود بازآ و نازآبسوي رب خود بازآ و نازآ

        به نزد عاشقان من فرازآبه نزد عاشقان من فرازآبه نزد عاشقان من فرازآبه نزد عاشقان من فرازآ
        . . . . بهشت من به رويت باز ، بازآ بهشت من به رويت باز ، بازآ بهشت من به رويت باز ، بازآ بهشت من به رويت باز ، بازآ 
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        ) ) ) ) غاشيه غاشيه غاشيه غاشيه ( ( ( ( غش غش غش غش     ــ ــ ــ ــ     23232323
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        شنيدي تو آيا حكايت غش شنيدي تو آيا حكايت غش شنيدي تو آيا حكايت غش شنيدي تو آيا حكايت غش 
        در آن روز باشد صور خوار و خش در آن روز باشد صور خوار و خش در آن روز باشد صور خوار و خش در آن روز باشد صور خوار و خش 

        نند و بيهوده كار نند و بيهوده كار نند و بيهوده كار نند و بيهوده كار همه سگ دواهمه سگ دواهمه سگ دواهمه سگ دوا
        در آتش شوند و بنوشند نار در آتش شوند و بنوشند نار در آتش شوند و بنوشند نار در آتش شوند و بنوشند نار 

        غذاشان بود جمله خار و خسك غذاشان بود جمله خار و خسك غذاشان بود جمله خار و خسك غذاشان بود جمله خار و خسك 
        . . . . دوانند بهرشكم همچو سگ دوانند بهرشكم همچو سگ دوانند بهرشكم همچو سگ دوانند بهرشكم همچو سگ 

        
        و اما گروهي بهشتي جمالو اما گروهي بهشتي جمالو اما گروهي بهشتي جمالو اما گروهي بهشتي جمال

        كه باشند راضي بخويش و خوشحال كه باشند راضي بخويش و خوشحال كه باشند راضي بخويش و خوشحال كه باشند راضي بخويش و خوشحال 
        همه با حيا و شريف و وجيه همه با حيا و شريف و وجيه همه با حيا و شريف و وجيه همه با حيا و شريف و وجيه 
        ندارند هيچ ياوه گو و سفيه ندارند هيچ ياوه گو و سفيه ندارند هيچ ياوه گو و سفيه ندارند هيچ ياوه گو و سفيه 

        در آنجا بود چشمه هاي منير در آنجا بود چشمه هاي منير در آنجا بود چشمه هاي منير در آنجا بود چشمه هاي منير 
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        كنارش بود جايگاه سرير كنارش بود جايگاه سرير كنارش بود جايگاه سرير كنارش بود جايگاه سرير 
        ها نهاده براي شراب ها نهاده براي شراب ها نهاده براي شراب ها نهاده براي شراب     قدحقدحقدحقدح

        . . . . بود فرش و بالش فراسوي آب بود فرش و بالش فراسوي آب بود فرش و بالش فراسوي آب بود فرش و بالش فراسوي آب 
        

        نمي نگرند اشتري را عجب نمي نگرند اشتري را عجب نمي نگرند اشتري را عجب نمي نگرند اشتري را عجب 
 چه سان آفريدست دستان رب چه سان آفريدست دستان رب چه سان آفريدست دستان رب چه سان آفريدست دستان رب        

        چه سان بيستونست اين آسمان چه سان بيستونست اين آسمان چه سان بيستونست اين آسمان چه سان بيستونست اين آسمان 
        چه سان قله هايند بر جايشان چه سان قله هايند بر جايشان چه سان قله هايند بر جايشان چه سان قله هايند بر جايشان 

        چه سان اين زمين گسترانيده است چه سان اين زمين گسترانيده است چه سان اين زمين گسترانيده است چه سان اين زمين گسترانيده است 
        . . . . و آيا كسي از شما ديده است و آيا كسي از شما ديده است و آيا كسي از شما ديده است و آيا كسي از شما ديده است 

        
        بگو و بخود آور اين مردمان بگو و بخود آور اين مردمان بگو و بخود آور اين مردمان بگو و بخود آور اين مردمان 

        تو را امرمان تو را امرمان تو را امرمان تو را امرمان     ددددششششكه جز اين نباكه جز اين نباكه جز اين نباكه جز اين نبا
        وكيل و بدهكار مردم نه اي وكيل و بدهكار مردم نه اي وكيل و بدهكار مردم نه اي وكيل و بدهكار مردم نه اي 

        . . . . بگو و برو ما كه دانيم كه اي بگو و برو ما كه دانيم كه اي بگو و برو ما كه دانيم كه اي بگو و برو ما كه دانيم كه اي 
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        وگر هر كه انكار و تكفير كرد وگر هر كه انكار و تكفير كرد وگر هر كه انكار و تكفير كرد وگر هر كه انكار و تكفير كرد 
        عذاب خدايش زمينگير كرد عذاب خدايش زمينگير كرد عذاب خدايش زمينگير كرد عذاب خدايش زمينگير كرد 
        كه باز آمدندي همه سوي من كه باز آمدندي همه سوي من كه باز آمدندي همه سوي من كه باز آمدندي همه سوي من 
        . . . . حساب همه باشد از روي من حساب همه باشد از روي من حساب همه باشد از روي من حساب همه باشد از روي من 
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        ))))    'اعلياعلياعلياعلي( ( ( ( فراسو فراسو فراسو فراسو     ــ ــ ــ ــ     24242424
  " بخش و مهرآوند بخش و مهرآوند بخش و مهرآوند بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي " 

  
  

        مطلق آور سمت  خودآ را كه هر دم برتر است مطلق آور سمت  خودآ را كه هر دم برتر است مطلق آور سمت  خودآ را كه هر دم برتر است مطلق آور سمت  خودآ را كه هر دم برتر است 
        . . . . آنكه هستي را پديد آورده خود عاليتر است آنكه هستي را پديد آورده خود عاليتر است آنكه هستي را پديد آورده خود عاليتر است آنكه هستي را پديد آورده خود عاليتر است 
        آنكه قدرت داده و در سوي خود شيدا كند آنكه قدرت داده و در سوي خود شيدا كند آنكه قدرت داده و در سوي خود شيدا كند آنكه قدرت داده و در سوي خود شيدا كند 

        . . . . آنقدر يادت نمايد تا كه نسيانت رود آنقدر يادت نمايد تا كه نسيانت رود آنقدر يادت نمايد تا كه نسيانت رود آنقدر يادت نمايد تا كه نسيانت رود 
        

        مگر آنچه خدا خواهد كه داند هر چه را پيدا و پنهان مگر آنچه خدا خواهد كه داند هر چه را پيدا و پنهان مگر آنچه خدا خواهد كه داند هر چه را پيدا و پنهان مگر آنچه خدا خواهد كه داند هر چه را پيدا و پنهان 
        . . . . و راهت را كنيم آسان آسان و راهت را كنيم آسان آسان و راهت را كنيم آسان آسان و راهت را كنيم آسان آسان 

        
        . . . . بخودآور خاليق را بهر خير و بهر خسران بخودآور خاليق را بهر خير و بهر خسران بخودآور خاليق را بهر خير و بهر خسران بخودآور خاليق را بهر خير و بهر خسران 

        
        و خاكسارانند كه پند پذيرند و خاكسارانند كه پند پذيرند و خاكسارانند كه پند پذيرند و خاكسارانند كه پند پذيرند 

        و شقي تران حاشيه ميرند و شقي تران حاشيه ميرند و شقي تران حاشيه ميرند و شقي تران حاشيه ميرند 
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        آنانكه در آتش كبيرند آنانكه در آتش كبيرند آنانكه در آتش كبيرند آنانكه در آتش كبيرند 
        . . . . نه زنده بمانند و نه ميرند نه زنده بمانند و نه ميرند نه زنده بمانند و نه ميرند نه زنده بمانند و نه ميرند 

        
        همو كز خود فنا شد همو كز خود فنا شد همو كز خود فنا شد همو كز خود فنا شد 
        . . . . براستي كه رها شد براستي كه رها شد براستي كه رها شد براستي كه رها شد 

        
        آنكه به ياد آورد آنكه به ياد آورد آنكه به ياد آورد آنكه به ياد آورد 
        . . . . سوي خدا باورد سوي خدا باورد سوي خدا باورد سوي خدا باورد 

        
        آنكه ترجيح داده اين دنياي دون آنكه ترجيح داده اين دنياي دون آنكه ترجيح داده اين دنياي دون آنكه ترجيح داده اين دنياي دون 

        . . . . بداند كان جهان باشد فزون بداند كان جهان باشد فزون بداند كان جهان باشد فزون بداند كان جهان باشد فزون او او او او 
        

        اين خبر اندر كتابهاي قديم اين خبر اندر كتابهاي قديم اين خبر اندر كتابهاي قديم اين خبر اندر كتابهاي قديم 
        . . . . آمده با موسي و ابراهيم آمده با موسي و ابراهيم آمده با موسي و ابراهيم آمده با موسي و ابراهيم 
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        ) ) ) ) انشقاق انشقاق انشقاق انشقاق ( ( ( ( شكفتن شكفتن شكفتن شكفتن     ــ ــ ــ ــ     25252525
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        به امر رب چو آسمان بشكفد از رضاي او به امر رب چو آسمان بشكفد از رضاي او به امر رب چو آسمان بشكفد از رضاي او به امر رب چو آسمان بشكفد از رضاي او 
        به امر رب چو اين زمين مدد پذيرد از همو به امر رب چو اين زمين مدد پذيرد از همو به امر رب چو اين زمين مدد پذيرد از همو به امر رب چو اين زمين مدد پذيرد از همو 

        . . . . ا تمام زايمان كند ا تمام زايمان كند ا تمام زايمان كند ا تمام زايمان كند درون ذات خويش ردرون ذات خويش ردرون ذات خويش ردرون ذات خويش ر
        

        هال يا ايها االنسان بسوي رب جاويدان هال يا ايها االنسان بسوي رب جاويدان هال يا ايها االنسان بسوي رب جاويدان هال يا ايها االنسان بسوي رب جاويدان 
        چه رنجي مي كشي اي جان چه رنجي مي كشي اي جان چه رنجي مي كشي اي جان چه رنجي مي كشي اي جان 

        . . . . و ديدارش كني آخر و ديدارش كني آخر و ديدارش كني آخر و ديدارش كني آخر 
        

        و اما كسي كه كتابش دهند و اما كسي كه كتابش دهند و اما كسي كه كتابش دهند و اما كسي كه كتابش دهند 
        بدست راستش حسابش دهند بدست راستش حسابش دهند بدست راستش حسابش دهند بدست راستش حسابش دهند 
        حسابش چه آسان آيد ظهور حسابش چه آسان آيد ظهور حسابش چه آسان آيد ظهور حسابش چه آسان آيد ظهور 

        . . . . بسوي كسانش رود با سرور بسوي كسانش رود با سرور بسوي كسانش رود با سرور بسوي كسانش رود با سرور 
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        و ديگر كسي كه كتابش دهند و ديگر كسي كه كتابش دهند و ديگر كسي كه كتابش دهند و ديگر كسي كه كتابش دهند 

        و اندر قفايش حسابش دهند و اندر قفايش حسابش دهند و اندر قفايش حسابش دهند و اندر قفايش حسابش دهند 
        ودي رود او بفكر عدم ودي رود او بفكر عدم ودي رود او بفكر عدم ودي رود او بفكر عدم بزبزبزبز

        . . . . چو دوزخ برآيد زاعماق دم چو دوزخ برآيد زاعماق دم چو دوزخ برآيد زاعماق دم چو دوزخ برآيد زاعماق دم 
        

        سوگند به شفق به شب و ماهش سوگند به شفق به شب و ماهش سوگند به شفق به شب و ماهش سوگند به شفق به شب و ماهش 
        هر دم به دم آدمي ز راهش هر دم به دم آدمي ز راهش هر دم به دم آدمي ز راهش هر دم به دم آدمي ز راهش 

        . . . . ناگه باشد به قعر چاهش ناگه باشد به قعر چاهش ناگه باشد به قعر چاهش ناگه باشد به قعر چاهش 
        

        . . . . پس چرا ايمان نمي آرد كسي پس چرا ايمان نمي آرد كسي پس چرا ايمان نمي آرد كسي پس چرا ايمان نمي آرد كسي 
        

        چونكه قرآن هر دمي گردد بيان چونكه قرآن هر دمي گردد بيان چونكه قرآن هر دمي گردد بيان چونكه قرآن هر دمي گردد بيان 
        پس چرا سجده نيارند مردمان پس چرا سجده نيارند مردمان پس چرا سجده نيارند مردمان پس چرا سجده نيارند مردمان 

        بلكه انكاري بود در جانشان بلكه انكاري بود در جانشان بلكه انكاري بود در جانشان بلكه انكاري بود در جانشان 
        باشد رازشان باشد رازشان باشد رازشان باشد رازشان     وه كه  حق داند چهوه كه  حق داند چهوه كه  حق داند چهوه كه  حق داند چه
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        . . . . پس عذابي دردناك ايمانشان پس عذابي دردناك ايمانشان پس عذابي دردناك ايمانشان پس عذابي دردناك ايمانشان 
        

        جز به ايماني كه باشد در دلش جز به ايماني كه باشد در دلش جز به ايماني كه باشد در دلش جز به ايماني كه باشد در دلش 
        آيد اندر صلح با آب و گلش آيد اندر صلح با آب و گلش آيد اندر صلح با آب و گلش آيد اندر صلح با آب و گلش 
        . . . . اجر بي مّنت بود در منزلش اجر بي مّنت بود در منزلش اجر بي مّنت بود در منزلش اجر بي مّنت بود در منزلش 
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        ) ) ) ) تكوير تكوير تكوير تكوير ( ( ( ( انقالب انقالب انقالب انقالب     ــ ــ ــ ــ 26262626
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        چو خورشيد گردد بخود سرنگون چو خورشيد گردد بخود سرنگون چو خورشيد گردد بخود سرنگون چو خورشيد گردد بخود سرنگون 
        يره گون يره گون يره گون يره گون تتتتانند چون انند چون انند چون انند چون و سيارگو سيارگو سيارگو سيارگ

        و كوهها چو آبي شوند رهنمون و كوهها چو آبي شوند رهنمون و كوهها چو آبي شوند رهنمون و كوهها چو آبي شوند رهنمون 
        چو اشتر به هنگام زادن زبون چو اشتر به هنگام زادن زبون چو اشتر به هنگام زادن زبون چو اشتر به هنگام زادن زبون 

        وحوش هم بگرد هم آيند چون وحوش هم بگرد هم آيند چون وحوش هم بگرد هم آيند چون وحوش هم بگرد هم آيند چون 
        و دريا بجوش آيد و  در فزون و دريا بجوش آيد و  در فزون و دريا بجوش آيد و  در فزون و دريا بجوش آيد و  در فزون 

        و جانها درآيند اندر جنون و جانها درآيند اندر جنون و جانها درآيند اندر جنون و جانها درآيند اندر جنون 
        هم از قتل دختر بپرسند چون هم از قتل دختر بپرسند چون هم از قتل دختر بپرسند چون هم از قتل دختر بپرسند چون 

        كتابها چو آيند جمله فسون كتابها چو آيند جمله فسون كتابها چو آيند جمله فسون كتابها چو آيند جمله فسون 
        شود آسمان از درون واژگون شود آسمان از درون واژگون شود آسمان از درون واژگون شود آسمان از درون واژگون 

        خون خون خون خون و چون دوزخ آيد بهمراه و چون دوزخ آيد بهمراه و چون دوزخ آيد بهمراه و چون دوزخ آيد بهمراه 
        و چون جّنت آيد قرين كنون و چون جّنت آيد قرين كنون و چون جّنت آيد قرين كنون و چون جّنت آيد قرين كنون 
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        شود آدمي شاهد كار خويششود آدمي شاهد كار خويششود آدمي شاهد كار خويششود آدمي شاهد كار خويش
        . . . . نباشد بجز خويشتن يار خويش نباشد بجز خويشتن يار خويش نباشد بجز خويشتن يار خويش نباشد بجز خويشتن يار خويش 

        
        پس قسم به ستارگان بازگردنده و محو شونده پس قسم به ستارگان بازگردنده و محو شونده پس قسم به ستارگان بازگردنده و محو شونده پس قسم به ستارگان بازگردنده و محو شونده 

        و قسم به شبِ آينده و صبح دمنده و قسم به شبِ آينده و صبح دمنده و قسم به شبِ آينده و صبح دمنده و قسم به شبِ آينده و صبح دمنده 
        كه براستي اين كالم فرستاده ايست بزرگ و كريم كه براستي اين كالم فرستاده ايست بزرگ و كريم كه براستي اين كالم فرستاده ايست بزرگ و كريم كه براستي اين كالم فرستاده ايست بزرگ و كريم 

        كه قويست و نزد  صاحب عرش ، مقيم كه قويست و نزد  صاحب عرش ، مقيم كه قويست و نزد  صاحب عرش ، مقيم كه قويست و نزد  صاحب عرش ، مقيم 
        كه فرمانبرداريست امينكه فرمانبرداريست امينكه فرمانبرداريست امينكه فرمانبرداريست امين

        و ظنين و ظنين و ظنين و ظنين     ههههو نيست دوستتان ديوانو نيست دوستتان ديوانو نيست دوستتان ديوانو نيست دوستتان ديوان
        و ديده او را در افقي آشكار و ديده او را در افقي آشكار و ديده او را در افقي آشكار و ديده او را در افقي آشكار 

        و نمي نمايد آنچه را نمي بيند ، انكار و نمي نمايد آنچه را نمي بيند ، انكار و نمي نمايد آنچه را نمي بيند ، انكار و نمي نمايد آنچه را نمي بيند ، انكار 
        . . . . و نيست اين سخن شيطان نابكار و نيست اين سخن شيطان نابكار و نيست اين سخن شيطان نابكار و نيست اين سخن شيطان نابكار 

        
        كجا مي روي اي انسان كجا مي روي اي انسان كجا مي روي اي انسان كجا مي روي اي انسان 

        كه اين ياديست از يزدان كه اين ياديست از يزدان كه اين ياديست از يزدان كه اين ياديست از يزدان 
        براي سالك جويان براي سالك جويان براي سالك جويان براي سالك جويان 
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        . . . . زبهر رستن آسان زبهر رستن آسان زبهر رستن آسان زبهر رستن آسان 
        

        نخواهد خواست هم انسان نخواهد خواست هم انسان نخواهد خواست هم انسان نخواهد خواست هم انسان 
            ....مگر  خواهد ورا يزدان مگر  خواهد ورا يزدان مگر  خواهد ورا يزدان مگر  خواهد ورا يزدان 
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        ))))عبس عبس عبس عبس ( ( ( ( اََخم اََخم اََخم اََخم     ــ ــ ــ ــ     27272727
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
        روي ترش بنمودي و پنهان شدي روي ترش بنمودي و پنهان شدي روي ترش بنمودي و پنهان شدي روي ترش بنمودي و پنهان شدي 
        باز هم آن كور را ميزبان شدي باز هم آن كور را ميزبان شدي باز هم آن كور را ميزبان شدي باز هم آن كور را ميزبان شدي 
        تو چه داني شايد از پاكان شود تو چه داني شايد از پاكان شود تو چه داني شايد از پاكان شود تو چه داني شايد از پاكان شود 

        پند گيرد شايد از ياران شود پند گيرد شايد از ياران شود پند گيرد شايد از ياران شود پند گيرد شايد از ياران شود 
        ليكن آنكس كو نمايد بي نياز ليكن آنكس كو نمايد بي نياز ليكن آنكس كو نمايد بي نياز ليكن آنكس كو نمايد بي نياز 

        . . . . ي بهر راز ي بهر راز ي بهر راز ي بهر راز تو به او رو مي نمايتو به او رو مي نمايتو به او رو مي نمايتو به او رو مي نماي
        

        گر نيايد اهل توبه ، بر تو نيست گر نيايد اهل توبه ، بر تو نيست گر نيايد اهل توبه ، بر تو نيست گر نيايد اهل توبه ، بر تو نيست 
        هيچ باكي و گناهي و جفا هيچ باكي و گناهي و جفا هيچ باكي و گناهي و جفا هيچ باكي و گناهي و جفا 

        ليك آنكس كامد از روي دعا ليك آنكس كامد از روي دعا ليك آنكس كامد از روي دعا ليك آنكس كامد از روي دعا 
        . . . . تو بر او غفلت نمائي و قفا تو بر او غفلت نمائي و قفا تو بر او غفلت نمائي و قفا تو بر او غفلت نمائي و قفا 
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        پس مكن اينسان كه اين ذكر است و بس پس مكن اينسان كه اين ذكر است و بس پس مكن اينسان كه اين ذكر است و بس پس مكن اينسان كه اين ذكر است و بس 
        نيست اكراهي در آن از بهر كس نيست اكراهي در آن از بهر كس نيست اكراهي در آن از بهر كس نيست اكراهي در آن از بهر كس 

        ذكر ما اندر كتابهاي كريم ذكر ما اندر كتابهاي كريم ذكر ما اندر كتابهاي كريم ذكر ما اندر كتابهاي كريم 
        . . . . پاك و واال است در دستي حكيم پاك و واال است در دستي حكيم پاك و واال است در دستي حكيم پاك و واال است در دستي حكيم 

        
        چسان كافر بود چسان كافر بود چسان كافر بود چسان كافر بود ! ! ! ! نسان نسان نسان نسان مرگ بر امرگ بر امرگ بر امرگ بر ا

        بود بود بود بود خلق گشت از نطفه ناباور خلق گشت از نطفه ناباور خلق گشت از نطفه ناباور خلق گشت از نطفه ناباور 
        

        پس ورا آسان ساختيم در عبور پس ورا آسان ساختيم در عبور پس ورا آسان ساختيم در عبور پس ورا آسان ساختيم در عبور 
        وانگهي او را بميرانيم به گور وانگهي او را بميرانيم به گور وانگهي او را بميرانيم به گور وانگهي او را بميرانيم به گور 

        عاقبت يكبار ديگر زندگيست عاقبت يكبار ديگر زندگيست عاقبت يكبار ديگر زندگيست عاقبت يكبار ديگر زندگيست 
        . . . . بعد مرگش سر بسر زايندگيست بعد مرگش سر بسر زايندگيست بعد مرگش سر بسر زايندگيست بعد مرگش سر بسر زايندگيست 

        
        !!!!حاشا كه اين آدم فرمان نبرد هرگز حاشا كه اين آدم فرمان نبرد هرگز حاشا كه اين آدم فرمان نبرد هرگز حاشا كه اين آدم فرمان نبرد هرگز 

        
        غذايت نداري نظر غذايت نداري نظر غذايت نداري نظر غذايت نداري نظر چرا بر چرا بر چرا بر چرا بر 
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        . . . . كه از آب و گل آمدستي ثمر كه از آب و گل آمدستي ثمر كه از آب و گل آمدستي ثمر كه از آب و گل آمدستي ثمر 
        
        اندر خاك كاشتيم دانه اي را اندر خاك كاشتيم دانه اي را اندر خاك كاشتيم دانه اي را اندر خاك كاشتيم دانه اي را وووو

        چه زيتون و چه انگور و چه خرما چه زيتون و چه انگور و چه خرما چه زيتون و چه انگور و چه خرما چه زيتون و چه انگور و چه خرما 
        علفها ، سبزه ها ، باغات بسيار علفها ، سبزه ها ، باغات بسيار علفها ، سبزه ها ، باغات بسيار علفها ، سبزه ها ، باغات بسيار 

        . . . . براي هر كه باشد او گياهخوار براي هر كه باشد او گياهخوار براي هر كه باشد او گياهخوار براي هر كه باشد او گياهخوار 
        

        و روزي چون برآيد نعره حق و روزي چون برآيد نعره حق و روزي چون برآيد نعره حق و روزي چون برآيد نعره حق 
        همه اندر فرار از خويش و اغيار همه اندر فرار از خويش و اغيار همه اندر فرار از خويش و اغيار همه اندر فرار از خويش و اغيار 

        نه كس كس را شناسد اندر آن دهر نه كس كس را شناسد اندر آن دهر نه كس كس را شناسد اندر آن دهر نه كس كس را شناسد اندر آن دهر 
        نه همسر مي شناسد نه پدر را نه همسر مي شناسد نه پدر را نه همسر مي شناسد نه پدر را نه همسر مي شناسد نه پدر را 

        يا برادر يا برادر يا برادر يا برادر نه فرزندي نه مادر نه فرزندي نه مادر نه فرزندي نه مادر نه فرزندي نه مادر 
        در آنروز هر كسي از بهر خويش است در آنروز هر كسي از بهر خويش است در آنروز هر كسي از بهر خويش است در آنروز هر كسي از بهر خويش است 

        كه كارش را نيايد هيچ ياور كه كارش را نيايد هيچ ياور كه كارش را نيايد هيچ ياور كه كارش را نيايد هيچ ياور 
        گروهي روسفيد از بهر ايمان گروهي روسفيد از بهر ايمان گروهي روسفيد از بهر ايمان گروهي روسفيد از بهر ايمان 

        گروهي تيره رو از كفر و عصيان گروهي تيره رو از كفر و عصيان گروهي تيره رو از كفر و عصيان گروهي تيره رو از كفر و عصيان 
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        . . . . همه اندر فرار از خويش و از يار همه اندر فرار از خويش و از يار همه اندر فرار از خويش و از يار همه اندر فرار از خويش و از يار 
        

        

        ) ) ) ) نبأ نبأ نبأ نبأ ( ( ( ( خبردار خبردار خبردار خبردار     ــ ــ ــ ــ     28282828
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        !!!!اخباري عظيم اخباري عظيم اخباري عظيم اخباري عظيم : : : : از چه مي پرسند از چه مي پرسند از چه مي پرسند از چه مي پرسند 
        اختالفها زايد از كاري عظيم اختالفها زايد از كاري عظيم اختالفها زايد از كاري عظيم اختالفها زايد از كاري عظيم 

        بيش از اين كافيست از بهر سئوال بيش از اين كافيست از بهر سئوال بيش از اين كافيست از بهر سئوال بيش از اين كافيست از بهر سئوال 
        . . . . زود مي دانند از قهر سئوال زود مي دانند از قهر سئوال زود مي دانند از قهر سئوال زود مي دانند از قهر سئوال 

        
        زمين خانه و رخت و جام شما زمين خانه و رخت و جام شما زمين خانه و رخت و جام شما زمين خانه و رخت و جام شما 

        بود آسمان سقف بام شما بود آسمان سقف بام شما بود آسمان سقف بام شما بود آسمان سقف بام شما 
        . . . . و كوهها ستوني ست در زير آن و كوهها ستوني ست در زير آن و كوهها ستوني ست در زير آن و كوهها ستوني ست در زير آن 
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        نر و ماده تان كرديم اندر هراس نر و ماده تان كرديم اندر هراس نر و ماده تان كرديم اندر هراس نر و ماده تان كرديم اندر هراس 
        بود خواب آرامش و شب لباس بود خواب آرامش و شب لباس بود خواب آرامش و شب لباس بود خواب آرامش و شب لباس 

        . . . . م امرار نان م امرار نان م امرار نان م امرار نان بود روز هنگابود روز هنگابود روز هنگابود روز هنگا
        

        و باالي شما هفت آسمان است و باالي شما هفت آسمان است و باالي شما هفت آسمان است و باالي شما هفت آسمان است 
        كه پيدا و نهان اندر نهان است كه پيدا و نهان اندر نهان است كه پيدا و نهان اندر نهان است كه پيدا و نهان اندر نهان است 

        . . . . و خورشيدش بود فانوس اعظم و خورشيدش بود فانوس اعظم و خورشيدش بود فانوس اعظم و خورشيدش بود فانوس اعظم 
        

        و از ابرها نموديم آب نازل و از ابرها نموديم آب نازل و از ابرها نموديم آب نازل و از ابرها نموديم آب نازل 
        . . . . كه تا بذرهايتان آيد به حاصل كه تا بذرهايتان آيد به حاصل كه تا بذرهايتان آيد به حاصل كه تا بذرهايتان آيد به حاصل 

        
        و آن روز جدائي روز ميعاد و آن روز جدائي روز ميعاد و آن روز جدائي روز ميعاد و آن روز جدائي روز ميعاد 

        . . . . كه تا صورش دميديم خلق مي آد كه تا صورش دميديم خلق مي آد كه تا صورش دميديم خلق مي آد كه تا صورش دميديم خلق مي آد 
        

        تمام آسمان پيموده گردد تمام آسمان پيموده گردد تمام آسمان پيموده گردد تمام آسمان پيموده گردد 
        . . . . آن بگشوده گردد آن بگشوده گردد آن بگشوده گردد آن بگشوده گردد هزاران در از هزاران در از هزاران در از هزاران در از 



 53

        
        همه كوهها چو آبي جاري آيد همه كوهها چو آبي جاري آيد همه كوهها چو آبي جاري آيد همه كوهها چو آبي جاري آيد 

        . . . . بمانند سرابي ساري آيد بمانند سرابي ساري آيد بمانند سرابي ساري آيد بمانند سرابي ساري آيد 
        

        و دوزخ باشد آندم چون كميني و دوزخ باشد آندم چون كميني و دوزخ باشد آندم چون كميني و دوزخ باشد آندم چون كميني 
        . . . . كه دام مردمان ياغي بيني كه دام مردمان ياغي بيني كه دام مردمان ياغي بيني كه دام مردمان ياغي بيني 

        
        كه مدتها بمانند بعد مردن كه مدتها بمانند بعد مردن كه مدتها بمانند بعد مردن كه مدتها بمانند بعد مردن 

        . . . . كه آب داغ و چركست بهر خوردن كه آب داغ و چركست بهر خوردن كه آب داغ و چركست بهر خوردن كه آب داغ و چركست بهر خوردن 
        

        كه اين باشد جزائي بس سزاوار كه اين باشد جزائي بس سزاوار كه اين باشد جزائي بس سزاوار كه اين باشد جزائي بس سزاوار 
        . . . . كه هيچ بيمي ندارند خلق بدكار كه هيچ بيمي ندارند خلق بدكار كه هيچ بيمي ندارند خلق بدكار كه هيچ بيمي ندارند خلق بدكار 

        
        صمانه انكاري نمودند صمانه انكاري نمودند صمانه انكاري نمودند صمانه انكاري نمودند چه سان خچه سان خچه سان خچه سان خ

        . . . . همه آيات ما را چون بديدند همه آيات ما را چون بديدند همه آيات ما را چون بديدند همه آيات ما را چون بديدند 
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        كه هر چه مي خوريد زهر و فساد است كه هر چه مي خوريد زهر و فساد است كه هر چه مي خوريد زهر و فساد است كه هر چه مي خوريد زهر و فساد است 
        . . . . همه اندر كتاب ما به ياد است همه اندر كتاب ما به ياد است همه اندر كتاب ما به ياد است همه اندر كتاب ما به ياد است 

        
        و اما با حيا را جمله كامست و اما با حيا را جمله كامست و اما با حيا را جمله كامست و اما با حيا را جمله كامست 

        چه باغستان و تاكستان و جامست چه باغستان و تاكستان و جامست چه باغستان و تاكستان و جامست چه باغستان و تاكستان و جامست 
        شرابي پاك با  حوري پاكي شرابي پاك با  حوري پاكي شرابي پاك با  حوري پاكي شرابي پاك با  حوري پاكي 

        همه مهر و ادب بي هيچ دامست همه مهر و ادب بي هيچ دامست همه مهر و ادب بي هيچ دامست همه مهر و ادب بي هيچ دامست 
        شرابي ناب از دستان دلبر شرابي ناب از دستان دلبر شرابي ناب از دستان دلبر شرابي ناب از دستان دلبر 

        . . . . پستانش چو نار همسان و همسر پستانش چو نار همسان و همسر پستانش چو نار همسان و همسر پستانش چو نار همسان و همسر كه كه كه كه 
        

        . . . . چنين استي حساب اندر حسابي چنين استي حساب اندر حسابي چنين استي حساب اندر حسابي چنين استي حساب اندر حسابي 
        . . . . كه جمله آمده اندر كتابي كه جمله آمده اندر كتابي كه جمله آمده اندر كتابي كه جمله آمده اندر كتابي 

        و آسمانهاست و آسمانهاست و آسمانهاست و آسمانهاست خداي اين زمين خداي اين زمين خداي اين زمين خداي اين زمين 
        كه رحمان است نامش بر زبانهاست كه رحمان است نامش بر زبانهاست كه رحمان است نامش بر زبانهاست كه رحمان است نامش بر زبانهاست 
        در آن روز هيچكس را حرف نايد در آن روز هيچكس را حرف نايد در آن روز هيچكس را حرف نايد در آن روز هيچكس را حرف نايد 

        . . . . بجز آنكس كه خودآيش بگويد بجز آنكس كه خودآيش بگويد بجز آنكس كه خودآيش بگويد بجز آنكس كه خودآيش بگويد 
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        . . . . كه هم روح با مالئك صف در صف كه هم روح با مالئك صف در صف كه هم روح با مالئك صف در صف كه هم روح با مالئك صف در صف 

        
        رديد رديد رديد رديد چنين روزي نباشد بهر تچنين روزي نباشد بهر تچنين روزي نباشد بهر تچنين روزي نباشد بهر ت

        و بايد بهر اين روز چاره جوئيد و بايد بهر اين روز چاره جوئيد و بايد بهر اين روز چاره جوئيد و بايد بهر اين روز چاره جوئيد 
        چنين روزي بود نزديك روزي چنين روزي بود نزديك روزي چنين روزي بود نزديك روزي چنين روزي بود نزديك روزي 

        بسان چرتي اندر نيم روزي بسان چرتي اندر نيم روزي بسان چرتي اندر نيم روزي بسان چرتي اندر نيم روزي 
        نيك داند نيك داند نيك داند نيك داند     همان روزي كه هر كسهمان روزي كه هر كسهمان روزي كه هر كسهمان روزي كه هر كس
        تمام باطن جان را بخواند تمام باطن جان را بخواند تمام باطن جان را بخواند تمام باطن جان را بخواند 

        در آن روز كافران گويند با هم در آن روز كافران گويند با هم در آن روز كافران گويند با هم در آن روز كافران گويند با هم 
        . . . . كه اي كاش خاك مي بوديم نه آدم كه اي كاش خاك مي بوديم نه آدم كه اي كاش خاك مي بوديم نه آدم كه اي كاش خاك مي بوديم نه آدم 
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        ) ) ) ) مرسالت مرسالت مرسالت مرسالت ( ( ( ( پيام آوران پيام آوران پيام آوران پيام آوران     ــ ــ ــ ــ     29292929
  " ي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند ي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند ي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند ي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم ادر سوي توئيم ادر سوي توئيم ادر سوي توئيم ا" 

  
  

        سوگند به عارفان مرسل سوگند به عارفان مرسل سوگند به عارفان مرسل سوگند به عارفان مرسل 
        سوگند به رايح هاي روحبخش سوگند به رايح هاي روحبخش سوگند به رايح هاي روحبخش سوگند به رايح هاي روحبخش 

        سوگند به ناشران جاري سوگند به ناشران جاري سوگند به ناشران جاري سوگند به ناشران جاري 
        سوگند به فارقان فاروق سوگند به فارقان فاروق سوگند به فارقان فاروق سوگند به فارقان فاروق 

        سوگند به ذاكران نافذسوگند به ذاكران نافذسوگند به ذاكران نافذسوگند به ذاكران نافذ
        كه پيغام آور حق و هراسند كه پيغام آور حق و هراسند كه پيغام آور حق و هراسند كه پيغام آور حق و هراسند 

        . . . . كه جمله وعده ها در حق ناسند كه جمله وعده ها در حق ناسند كه جمله وعده ها در حق ناسند كه جمله وعده ها در حق ناسند 
        

        چو خاموش گردند سيارگان چو خاموش گردند سيارگان چو خاموش گردند سيارگان چو خاموش گردند سيارگان 
        ان ان ان ان و بشكافد اين آسمان ناگهو بشكافد اين آسمان ناگهو بشكافد اين آسمان ناگهو بشكافد اين آسمان ناگه
        و برخيزند زجا كوهان و برخيزند زجا كوهان و برخيزند زجا كوهان و برخيزند زجا كوهان 

        و جمع آيند رسوالن و جمع آيند رسوالن و جمع آيند رسوالن و جمع آيند رسوالن 
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        . . . . به روز فصل و هجران به روز فصل و هجران به روز فصل و هجران به روز فصل و هجران 
        

        !!!!و اما چيست اين روز اي تو انسان و اما چيست اين روز اي تو انسان و اما چيست اين روز اي تو انسان و اما چيست اين روز اي تو انسان 
        . . . .     دو روياندو روياندو روياندو رويانو آنروز واي باشد بر و آنروز واي باشد بر و آنروز واي باشد بر و آنروز واي باشد بر 

        
        هالك نكرده ايم مگر آنهمه پيشينيان هالك نكرده ايم مگر آنهمه پيشينيان هالك نكرده ايم مگر آنهمه پيشينيان هالك نكرده ايم مگر آنهمه پيشينيان 

        چنين است عاقبت بر زشتكاران چنين است عاقبت بر زشتكاران چنين است عاقبت بر زشتكاران چنين است عاقبت بر زشتكاران 
        . . . . و آنروز واي بر تزويركاران و آنروز واي بر تزويركاران و آنروز واي بر تزويركاران و آنروز واي بر تزويركاران 

        
        مگر از قطره آب كثيفي مگر از قطره آب كثيفي مگر از قطره آب كثيفي مگر از قطره آب كثيفي 

        اين خلق مكّار اين خلق مكّار اين خلق مكّار اين خلق مكّار     نامدند نامدند نامدند نامدند پديدار پديدار پديدار پديدار 
        و آنگاه داديم امكان هستي و آنگاه داديم امكان هستي و آنگاه داديم امكان هستي و آنگاه داديم امكان هستي 

        شما را تا به هنگامي به مستي شما را تا به هنگامي به مستي شما را تا به هنگامي به مستي شما را تا به هنگامي به مستي 
        و قادر بوده ايم از بهر هر كار و قادر بوده ايم از بهر هر كار و قادر بوده ايم از بهر هر كار و قادر بوده ايم از بهر هر كار 
        . . . . و آنروز واي بر كذاب و مكّار و آنروز واي بر كذاب و مكّار و آنروز واي بر كذاب و مكّار و آنروز واي بر كذاب و مكّار 
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        زمين را كرده پاينده زمين را كرده پاينده زمين را كرده پاينده زمين را كرده پاينده 
        براي مرده و زنده براي مرده و زنده براي مرده و زنده براي مرده و زنده 

        و در آن كوهساران ، چشمه ساران و در آن كوهساران ، چشمه ساران و در آن كوهساران ، چشمه ساران و در آن كوهساران ، چشمه ساران 
        . . . . و آنروز واي بر انكاركاران و آنروز واي بر انكاركاران و آنروز واي بر انكاركاران و آنروز واي بر انكاركاران 

        
        ش نموديد ش نموديد ش نموديد ش نموديد بسوي آنچه انكاربسوي آنچه انكاربسوي آنچه انكاربسوي آنچه انكار

        شويد جاري ببينيد تا چه بوديد شويد جاري ببينيد تا چه بوديد شويد جاري ببينيد تا چه بوديد شويد جاري ببينيد تا چه بوديد 
        كه راز ظلمت تثليث باشد كه راز ظلمت تثليث باشد كه راز ظلمت تثليث باشد كه راز ظلمت تثليث باشد 

        نه سرد آيد نه از آتش بكاهد نه سرد آيد نه از آتش بكاهد نه سرد آيد نه از آتش بكاهد نه سرد آيد نه از آتش بكاهد 
        . . . . و آن روز واي بر انكاربازان و آن روز واي بر انكاربازان و آن روز واي بر انكاربازان و آن روز واي بر انكاربازان 

        
        كه روز فاصله باشد و زان دور كه روز فاصله باشد و زان دور كه روز فاصله باشد و زان دور كه روز فاصله باشد و زان دور 

        شويد با جمله اموات محشور شويد با جمله اموات محشور شويد با جمله اموات محشور شويد با جمله اموات محشور 
        همه نيرنگ خود آريد بميدان همه نيرنگ خود آريد بميدان همه نيرنگ خود آريد بميدان همه نيرنگ خود آريد بميدان 

        . . . . و آنروز واي بر نيرنگ بازان و آنروز واي بر نيرنگ بازان و آنروز واي بر نيرنگ بازان و آنروز واي بر نيرنگ بازان 
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        ه دارند ه دارند ه دارند ه دارند باورانش سايباورانش سايباورانش سايباورانش ساي    - ولي دل ولي دل ولي دل ولي دل 
        لميده بر كنار جويبارند لميده بر كنار جويبارند لميده بر كنار جويبارند لميده بر كنار جويبارند 

        هر آنچه ميل دارند ميوه خوارند هر آنچه ميل دارند ميوه خوارند هر آنچه ميل دارند ميوه خوارند هر آنچه ميل دارند ميوه خوارند 
        بود اين اجر آن اعمال خوبان بود اين اجر آن اعمال خوبان بود اين اجر آن اعمال خوبان بود اين اجر آن اعمال خوبان 

        . . . . و آنروز واي بر نيرنگ سازان و آنروز واي بر نيرنگ سازان و آنروز واي بر نيرنگ سازان و آنروز واي بر نيرنگ سازان 
        

        قليل است رزقتان بهر گناهان قليل است رزقتان بهر گناهان قليل است رزقتان بهر گناهان قليل است رزقتان بهر گناهان 
        . . . . و آنروز واي بر انكار بازان و آنروز واي بر انكار بازان و آنروز واي بر انكار بازان و آنروز واي بر انكار بازان 

        
        چو امر به ركو ع آيد به ايشان چو امر به ركو ع آيد به ايشان چو امر به ركو ع آيد به ايشان چو امر به ركو ع آيد به ايشان 

        كمرهاشان بود چون چوب چوپان كمرهاشان بود چون چوب چوپان كمرهاشان بود چون چوب چوپان كمرهاشان بود چون چوب چوپان 
        . . . .     دو روياندو روياندو روياندو رويانبر بر بر بر     و آنروز واي باشدو آنروز واي باشدو آنروز واي باشدو آنروز واي باشد

        
        چه باشد فكر و ذكرشان چه باشد فكر و ذكرشان چه باشد فكر و ذكرشان چه باشد فكر و ذكرشان 

        زبعد اينهمه قرآن زبعد اينهمه قرآن زبعد اينهمه قرآن زبعد اينهمه قرآن 
        . . . . كه مي خواني برايشان كه مي خواني برايشان كه مي خواني برايشان كه مي خواني برايشان 
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        ) ) ) ) قيامت قيامت قيامت قيامت ( ( ( ( رستاخيز رستاخيز رستاخيز رستاخيز     ــ ــ ــ ــ     30303030
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        سوگند به قامت قيامت سوگند به قامت قيامت سوگند به قامت قيامت سوگند به قامت قيامت 
        سوگند به نفس هر مالمت سوگند به نفس هر مالمت سوگند به نفس هر مالمت سوگند به نفس هر مالمت 

        مگر پندارد اين انسان مگر پندارد اين انسان مگر پندارد اين انسان مگر پندارد اين انسان 
        كه زنده كردن بيجان كه زنده كردن بيجان كه زنده كردن بيجان كه زنده كردن بيجان 

        . . . . رايمان رايمان رايمان رايمان محالست از بمحالست از بمحالست از بمحالست از ب
        

        توانيم از سرانگشتان انسان توانيم از سرانگشتان انسان توانيم از سرانگشتان انسان توانيم از سرانگشتان انسان 
        دگر باره كنيم زنده دگر باره كنيم زنده دگر باره كنيم زنده دگر باره كنيم زنده 

        ....همه اموات را هر آن همه اموات را هر آن همه اموات را هر آن همه اموات را هر آن 
        

        ! ! ! ! آري آري آري آري 
        آدمي بهر باري آدمي بهر باري آدمي بهر باري آدمي بهر باري 
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        در گمان تبهكاري در گمان تبهكاري در گمان تبهكاري در گمان تبهكاري 
        پرسد از سر نخوت پرسد از سر نخوت پرسد از سر نخوت پرسد از سر نخوت 
        پس كي رسد قيامت پس كي رسد قيامت پس كي رسد قيامت پس كي رسد قيامت 
        . . . . اندر چه روزگاري اندر چه روزگاري اندر چه روزگاري اندر چه روزگاري 

        
        آنگاه كه مات شود نگاه آنگاه كه مات شود نگاه آنگاه كه مات شود نگاه آنگاه كه مات شود نگاه 

        و تيره شود ماه و تيره شود ماه و تيره شود ماه و تيره شود ماه 
        و اندر هم بيايد ماه و خورشيد و اندر هم بيايد ماه و خورشيد و اندر هم بيايد ماه و خورشيد و اندر هم بيايد ماه و خورشيد 

        پرسد پرسد پرسد پرسد و آن روز آدمي و آن روز آدمي و آن روز آدمي و آن روز آدمي 
        كجا باشد پناهگاه كجا باشد پناهگاه كجا باشد پناهگاه كجا باشد پناهگاه 

        نباشد هيچ پناهگاهي نباشد هيچ پناهگاهي نباشد هيچ پناهگاهي نباشد هيچ پناهگاهي 
        . . . . مگر بر درگه ما مگر بر درگه ما مگر بر درگه ما مگر بر درگه ما 

        
        و آنگاه مي رسد اخبار هر جان و آنگاه مي رسد اخبار هر جان و آنگاه مي رسد اخبار هر جان و آنگاه مي رسد اخبار هر جان 

        و هر چه كرده و ناكرده انسان و هر چه كرده و ناكرده انسان و هر چه كرده و ناكرده انسان و هر چه كرده و ناكرده انسان 
        و بلكه آدمي بيناست بر خويش و بلكه آدمي بيناست بر خويش و بلكه آدمي بيناست بر خويش و بلكه آدمي بيناست بر خويش 
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        . . . . و دارد صد هزاران عذر پنهان و دارد صد هزاران عذر پنهان و دارد صد هزاران عذر پنهان و دارد صد هزاران عذر پنهان 
        

        !!!!و اي انسان و اي انسان و اي انسان و اي انسان 
        مجنبان اين زبانت را زبيهوده به قرآن مجنبان اين زبانت را زبيهوده به قرآن مجنبان اين زبانت را زبيهوده به قرآن مجنبان اين زبانت را زبيهوده به قرآن 

            كه آئي با شتاب تا خط پايانكه آئي با شتاب تا خط پايانكه آئي با شتاب تا خط پايانكه آئي با شتاب تا خط پايان
        و اين مائيم كه جمع آريم و اين مائيم كه جمع آريم و اين مائيم كه جمع آريم و اين مائيم كه جمع آريم 

        و خود خوانيم بر تو حض آنرا و خود خوانيم بر تو حض آنرا و خود خوانيم بر تو حض آنرا و خود خوانيم بر تو حض آنرا 
        و بعد ما بخوان آيات قرآن و بعد ما بخوان آيات قرآن و بعد ما بخوان آيات قرآن و بعد ما بخوان آيات قرآن 

        و بر ما باشد آن شرح و بيانش و بر ما باشد آن شرح و بيانش و بر ما باشد آن شرح و بيانش و بر ما باشد آن شرح و بيانش 
        شما عاشق به دنيائيد شتابان شما عاشق به دنيائيد شتابان شما عاشق به دنيائيد شتابان شما عاشق به دنيائيد شتابان 
        . . . . و باطن را نهاده بهر نسيان و باطن را نهاده بهر نسيان و باطن را نهاده بهر نسيان و باطن را نهاده بهر نسيان 

        
        در آن روز چهره هائي شاد و تابان در آن روز چهره هائي شاد و تابان در آن روز چهره هائي شاد و تابان در آن روز چهره هائي شاد و تابان 

        كه سمت رب خود دارند نگاهي كه سمت رب خود دارند نگاهي كه سمت رب خود دارند نگاهي كه سمت رب خود دارند نگاهي 
        و برخي ديگرند تاريك و ترسان و برخي ديگرند تاريك و ترسان و برخي ديگرند تاريك و ترسان و برخي ديگرند تاريك و ترسان 

        : : : : و چون آيند بجان خود بپرسند و چون آيند بجان خود بپرسند و چون آيند بجان خود بپرسند و چون آيند بجان خود بپرسند 



 63

        بود آيا شفابخشي در اين سامان بود آيا شفابخشي در اين سامان بود آيا شفابخشي در اين سامان بود آيا شفابخشي در اين سامان 
        ولي دانند كه هنگام جدائيست ولي دانند كه هنگام جدائيست ولي دانند كه هنگام جدائيست ولي دانند كه هنگام جدائيست 

        و پاها جمله در هم قفل مي گردد در آنروزو پاها جمله در هم قفل مي گردد در آنروزو پاها جمله در هم قفل مي گردد در آنروزو پاها جمله در هم قفل مي گردد در آنروز
        . . . . در آن سمتي كه جز روي خدا نيست در آن سمتي كه جز روي خدا نيست در آن سمتي كه جز روي خدا نيست در آن سمتي كه جز روي خدا نيست 

        
        نمود و ني نمود رو سوي خودآنمود و ني نمود رو سوي خودآنمود و ني نمود رو سوي خودآنمود و ني نمود رو سوي خودآ    يييينه تصديقنه تصديقنه تصديقنه تصديق

        . . . . نمود تكذيب و آمد سرنگون در محضر ما نمود تكذيب و آمد سرنگون در محضر ما نمود تكذيب و آمد سرنگون در محضر ما نمود تكذيب و آمد سرنگون در محضر ما 
        

        ه تو ه تو ه تو ه تو انسان بانسان بانسان بانسان بپس واي اي پس واي اي پس واي اي پس واي اي 
        اي واي بر تو اي واي بر تو اي واي بر تو اي واي بر تو 

        و باز هم واي بر تو و باز هم واي بر تو و باز هم واي بر تو و باز هم واي بر تو 
        . . . . صد هزاران واي بر تو صد هزاران واي بر تو صد هزاران واي بر تو صد هزاران واي بر تو 

        
        مگر پنداشتي بيهوده اي و وانهاده مگر پنداشتي بيهوده اي و وانهاده مگر پنداشتي بيهوده اي و وانهاده مگر پنداشتي بيهوده اي و وانهاده 

        . . . . رها در خويش از بهر افاده رها در خويش از بهر افاده رها در خويش از بهر افاده رها در خويش از بهر افاده 
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        نبودي مگر قطره اي از مني نبودي مگر قطره اي از مني نبودي مگر قطره اي از مني نبودي مگر قطره اي از مني 
        كه پرتاب گشتي دمي از تني كه پرتاب گشتي دمي از تني كه پرتاب گشتي دمي از تني كه پرتاب گشتي دمي از تني 
        شدي لخته خوني قرين نبات شدي لخته خوني قرين نبات شدي لخته خوني قرين نبات شدي لخته خوني قرين نبات 

        خدايت بساخت و بدادت حيات خدايت بساخت و بدادت حيات خدايت بساخت و بدادت حيات خدايت بساخت و بدادت حيات 
        پديد آمد از آن دو نوع بشر پديد آمد از آن دو نوع بشر پديد آمد از آن دو نوع بشر پديد آمد از آن دو نوع بشر 

        . . . . نر و ماده اي گشت اندر شرر نر و ماده اي گشت اندر شرر نر و ماده اي گشت اندر شرر نر و ماده اي گشت اندر شرر 
        

        !!!!نباشد خدا را تواني دگر              كه زنده كند مرده اي را مگر ؟نباشد خدا را تواني دگر              كه زنده كند مرده اي را مگر ؟نباشد خدا را تواني دگر              كه زنده كند مرده اي را مگر ؟نباشد خدا را تواني دگر              كه زنده كند مرده اي را مگر ؟
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        ) ) ) ) مزمل مزمل مزمل مزمل ( ( ( ( سر در گريبان سر در گريبان سر در گريبان سر در گريبان     ــ ــ ــ ــ     31313131
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        اي خفته اندر خويشتن اي خفته اندر خويشتن اي خفته اندر خويشتن اي خفته اندر خويشتن 
        سر در گريبان بدن سر در گريبان بدن سر در گريبان بدن سر در گريبان بدن 

        برخيز شب را بهر من برخيز شب را بهر من برخيز شب را بهر من برخيز شب را بهر من 
        ه بتواني بخوان ه بتواني بخوان ه بتواني بخوان ه بتواني بخوان هر چند كهر چند كهر چند كهر چند ك

        قرآن را در  جان و تن قرآن را در  جان و تن قرآن را در  جان و تن قرآن را در  جان و تن 
        حقا كه شب را نشئه اي حقا كه شب را نشئه اي حقا كه شب را نشئه اي حقا كه شب را نشئه اي 

        باشد زبهر قول حق باشد زبهر قول حق باشد زبهر قول حق باشد زبهر قول حق 
        روزها ميان خلق من روزها ميان خلق من روزها ميان خلق من روزها ميان خلق من 
        . . . . حيراني اندر حق من حيراني اندر حق من حيراني اندر حق من حيراني اندر حق من 

        
        بياد آور تو روي رب خود را بياد آور تو روي رب خود را بياد آور تو روي رب خود را بياد آور تو روي رب خود را 

        كه غير از او نيابي هيچ روئي كه غير از او نيابي هيچ روئي كه غير از او نيابي هيچ روئي كه غير از او نيابي هيچ روئي 
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        كه رب مشرقست و مغربست او كه رب مشرقست و مغربست او كه رب مشرقست و مغربست او كه رب مشرقست و مغربست او 
        . . . . كه جز اويت نباشد هيچ سوئي كه جز اويت نباشد هيچ سوئي كه جز اويت نباشد هيچ سوئي كه جز اويت نباشد هيچ سوئي 

        
        صبوري كن بقول مردمانت صبوري كن بقول مردمانت صبوري كن بقول مردمانت صبوري كن بقول مردمانت 

        و دل بركن از آنان همچو جانت و دل بركن از آنان همچو جانت و دل بركن از آنان همچو جانت و دل بركن از آنان همچو جانت 
        

        و اما منكران ثروت اندوز و اما منكران ثروت اندوز و اما منكران ثروت اندوز و اما منكران ثروت اندوز 
        به نزدم مهلتي دارند چند روز به نزدم مهلتي دارند چند روز به نزدم مهلتي دارند چند روز به نزدم مهلتي دارند چند روز 

        كه اندر نزد من پندي گرانست كه اندر نزد من پندي گرانست كه اندر نزد من پندي گرانست كه اندر نزد من پندي گرانست 
        براي منكران آتش بجانست براي منكران آتش بجانست براي منكران آتش بجانست براي منكران آتش بجانست 

        غذائي بس گلوگيرست و سوزان غذائي بس گلوگيرست و سوزان غذائي بس گلوگيرست و سوزان غذائي بس گلوگيرست و سوزان 
        ....غذاي منكران در نزد يزدان  غذاي منكران در نزد يزدان  غذاي منكران در نزد يزدان  غذاي منكران در نزد يزدان  

        
        در آن روز چون زمين آيد به لرزش در آن روز چون زمين آيد به لرزش در آن روز چون زمين آيد به لرزش در آن روز چون زمين آيد به لرزش 

        . . . . همه كوهان براه افتند و گردش همه كوهان براه افتند و گردش همه كوهان براه افتند و گردش همه كوهان براه افتند و گردش 
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        فرستاديم رسولي همچو انسان فرستاديم رسولي همچو انسان فرستاديم رسولي همچو انسان فرستاديم رسولي همچو انسان 
        گواه باشد همو بر حال ايشان گواه باشد همو بر حال ايشان گواه باشد همو بر حال ايشان گواه باشد همو بر حال ايشان 
        همانگونه كه نزد آل فرعون همانگونه كه نزد آل فرعون همانگونه كه نزد آل فرعون همانگونه كه نزد آل فرعون 

        فرستاديم رسول از جنس مردان فرستاديم رسول از جنس مردان فرستاديم رسول از جنس مردان فرستاديم رسول از جنس مردان 
        ولي انكار و طغيانها نمودند ولي انكار و طغيانها نمودند ولي انكار و طغيانها نمودند ولي انكار و طغيانها نمودند 

        . . . . و نازل كرده ايم دوزخ بر آنان و نازل كرده ايم دوزخ بر آنان و نازل كرده ايم دوزخ بر آنان و نازل كرده ايم دوزخ بر آنان 
        

        تمام كودكان گردند پيران تمام كودكان گردند پيران تمام كودكان گردند پيران تمام كودكان گردند پيران 
        در آن روز بزرگ حق انساندر آن روز بزرگ حق انساندر آن روز بزرگ حق انساندر آن روز بزرگ حق انسان

        اگر انكار داريد اين چنين روز اگر انكار داريد اين چنين روز اگر انكار داريد اين چنين روز اگر انكار داريد اين چنين روز 
        . . . . ي شويد لرزان و پاكان ي شويد لرزان و پاكان ي شويد لرزان و پاكان ي شويد لرزان و پاكان چگونه مچگونه مچگونه مچگونه م

        
        در آنروز آسمان بشكفته گردد در آنروز آسمان بشكفته گردد در آنروز آسمان بشكفته گردد در آنروز آسمان بشكفته گردد 
        فرو ريزند هر چه باشد از آن فرو ريزند هر چه باشد از آن فرو ريزند هر چه باشد از آن فرو ريزند هر چه باشد از آن 
        . . . . و اين وعده شود واقع بر انسان و اين وعده شود واقع بر انسان و اين وعده شود واقع بر انسان و اين وعده شود واقع بر انسان 
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        و اين باشد چو يادي بهر آنكس و اين باشد چو يادي بهر آنكس و اين باشد چو يادي بهر آنكس و اين باشد چو يادي بهر آنكس 
        . . . . كه جويد سوئي اندر سمت يزدان كه جويد سوئي اندر سمت يزدان كه جويد سوئي اندر سمت يزدان كه جويد سوئي اندر سمت يزدان 

        
        خدا داند كه تو شب زنده داري خدا داند كه تو شب زنده داري خدا داند كه تو شب زنده داري خدا داند كه تو شب زنده داري 

        بهمراه دگر برخي زياران بهمراه دگر برخي زياران بهمراه دگر برخي زياران بهمراه دگر برخي زياران 
        وگر برخي نيارند همرهي را وگر برخي نيارند همرهي را وگر برخي نيارند همرهي را وگر برخي نيارند همرهي را 

        ا بخشيد جمله ناتوانان ا بخشيد جمله ناتوانان ا بخشيد جمله ناتوانان ا بخشيد جمله ناتوانان خدخدخدخد
        بخوانيد اين كتابش بخوانيد اين كتابش بخوانيد اين كتابش بخوانيد اين كتابش     ييييبهرحالبهرحالبهرحالبهرحال

        . . . . بهر اندازه مي توانيد قرآن بهر اندازه مي توانيد قرآن بهر اندازه مي توانيد قرآن بهر اندازه مي توانيد قرآن 
        

        و ديگر مؤمنان هر كس بحدش و ديگر مؤمنان هر كس بحدش و ديگر مؤمنان هر كس بحدش و ديگر مؤمنان هر كس بحدش 
        نمايد خدمتي در راه يزدان نمايد خدمتي در راه يزدان نمايد خدمتي در راه يزدان نمايد خدمتي در راه يزدان 

        يكي اندر جهاد و سير آفاق يكي اندر جهاد و سير آفاق يكي اندر جهاد و سير آفاق يكي اندر جهاد و سير آفاق 
        . . . . دگر اندر زكات و خير انسان دگر اندر زكات و خير انسان دگر اندر زكات و خير انسان دگر اندر زكات و خير انسان 

        
        نمازش را بسوي او بپائيد نمازش را بسوي او بپائيد نمازش را بسوي او بپائيد نمازش را بسوي او بپائيد 
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        و وامي چون دهيد نيكو به يزدان و وامي چون دهيد نيكو به يزدان و وامي چون دهيد نيكو به يزدان و وامي چون دهيد نيكو به يزدان 
        ه سوي او فرستيد ه سوي او فرستيد ه سوي او فرستيد ه سوي او فرستيد و هر نيكي كو هر نيكي كو هر نيكي كو هر نيكي ك

        بيابيدش به روزي بس فراوان بيابيدش به روزي بس فراوان بيابيدش به روزي بس فراوان بيابيدش به روزي بس فراوان 
        

        دمادم عفو جوئيد از خودآوند دمادم عفو جوئيد از خودآوند دمادم عفو جوئيد از خودآوند دمادم عفو جوئيد از خودآوند 
        . . . . كه او بس مهربانست و مهرآوند كه او بس مهربانست و مهرآوند كه او بس مهربانست و مهرآوند كه او بس مهربانست و مهرآوند 
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        ) ) ) ) علق علق علق علق ( ( ( ( عشق عشق عشق عشق  ــ ــ ــ ــ     32323232
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        بخوان نام خودآئي را بخوان نام خودآئي را بخوان نام خودآئي را بخوان نام خودآئي را 
        كه خلق بنموده اين هستيكه خلق بنموده اين هستيكه خلق بنموده اين هستيكه خلق بنموده اين هستي

        . . . . زعشق خويش انسان را زعشق خويش انسان را زعشق خويش انسان را زعشق خويش انسان را 
        

        بخوان نام خودآئي را بخوان نام خودآئي را بخوان نام خودآئي را بخوان نام خودآئي را 
        كه برتر آمده مهرش كه برتر آمده مهرش كه برتر آمده مهرش كه برتر آمده مهرش 

        . . . . زتعليمِ قلم جان را زتعليمِ قلم جان را زتعليمِ قلم جان را زتعليمِ قلم جان را 
        

        كه با دستش نمود تعليم كه با دستش نمود تعليم كه با دستش نمود تعليم كه با دستش نمود تعليم 
        و از غيبش گشود چشمي و از غيبش گشود چشمي و از غيبش گشود چشمي و از غيبش گشود چشمي 

        . . . . زنزد خويش انسان را زنزد خويش انسان را زنزد خويش انسان را زنزد خويش انسان را 
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        چو انسان بي نياز آيد چو انسان بي نياز آيد چو انسان بي نياز آيد چو انسان بي نياز آيد 
        شود ياغي به ناز آيد شود ياغي به ناز آيد شود ياغي به ناز آيد شود ياغي به ناز آيد 

        . . . . زكبرش مهر رحمان را زكبرش مهر رحمان را زكبرش مهر رحمان را زكبرش مهر رحمان را 
        

        و ليكن جز بسوي او و ليكن جز بسوي او و ليكن جز بسوي او و ليكن جز بسوي او 
        ندارد آدمي هيچ سو ندارد آدمي هيچ سو ندارد آدمي هيچ سو ندارد آدمي هيچ سو 

            درين بي سوئي اش جان رادرين بي سوئي اش جان رادرين بي سوئي اش جان رادرين بي سوئي اش جان را
        

        نمي بيني مگر كافر نمي بيني مگر كافر نمي بيني مگر كافر نمي بيني مگر كافر 
        عدو بر هر عدو بر هر عدو بر هر عدو بر هر كه مي گردد كه مي گردد كه مي گردد كه مي گردد 

        . . . . كه دارد عشق ، يزدان را كه دارد عشق ، يزدان را كه دارد عشق ، يزدان را كه دارد عشق ، يزدان را 
        

        و هر كه رو بود هو را و هر كه رو بود هو را و هر كه رو بود هو را و هر كه رو بود هو را 
        دهد فرمان از تقوا دهد فرمان از تقوا دهد فرمان از تقوا دهد فرمان از تقوا 

        . . . . طريق مهر ، خوبان را طريق مهر ، خوبان را طريق مهر ، خوبان را طريق مهر ، خوبان را 
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        هر اوئي را كه كذب آمد هر اوئي را كه كذب آمد هر اوئي را كه كذب آمد هر اوئي را كه كذب آمد 
        و اندر سوي حزب آمد و اندر سوي حزب آمد و اندر سوي حزب آمد و اندر سوي حزب آمد 

        عجب گوئي نمي بيند عجب گوئي نمي بيند عجب گوئي نمي بيند عجب گوئي نمي بيند 
        . . . . كه باشد چشم رحمان را كه باشد چشم رحمان را كه باشد چشم رحمان را كه باشد چشم رحمان را 

        
        و سوگند مي خورم بر خويش و سوگند مي خورم بر خويش و سوگند مي خورم بر خويش و سوگند مي خورم بر خويش 

        جبينش را جبينش را جبينش را جبينش را بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزانم 
        جبين پر زكينش را جبين پر زكينش را جبين پر زكينش را جبين پر زكينش را 

        . . . . كه منكر گشت انسان را كه منكر گشت انسان را كه منكر گشت انسان را كه منكر گشت انسان را 
        

        پس او جمع آورد خويشان پس او جمع آورد خويشان پس او جمع آورد خويشان پس او جمع آورد خويشان 
        و ما هم آتش جوشان و ما هم آتش جوشان و ما هم آتش جوشان و ما هم آتش جوشان 

        . . . . كه ياري كرد شيطان را كه ياري كرد شيطان را كه ياري كرد شيطان را كه ياري كرد شيطان را 
        

        بگردان روي را سويش بگردان روي را سويش بگردان روي را سويش بگردان روي را سويش 
        برو در سجده هويش برو در سجده هويش برو در سجده هويش برو در سجده هويش 
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        به چنگ آور تو سبوحش به چنگ آور تو سبوحش به چنگ آور تو سبوحش به چنگ آور تو سبوحش 
        . . . . فنا كن هم دل و جان را فنا كن هم دل و جان را فنا كن هم دل و جان را فنا كن هم دل و جان را 
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        ) ) ) ) قمر قمر قمر قمر ( ( ( ( ماه ماه ماه ماه  ــ ــ ــ ــ     33333333
  " سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در در در در " 

  
  

        چو رستاخيز نزديك آمدستي چو رستاخيز نزديك آمدستي چو رستاخيز نزديك آمدستي چو رستاخيز نزديك آمدستي 
        قمر بشكافت و آخر زمان شد قمر بشكافت و آخر زمان شد قمر بشكافت و آخر زمان شد قمر بشكافت و آخر زمان شد 

        اگر معجزه اي بينند گويند اگر معجزه اي بينند گويند اگر معجزه اي بينند گويند اگر معجزه اي بينند گويند 
        كه جادوئي به اندر چشممان شد كه جادوئي به اندر چشممان شد كه جادوئي به اندر چشممان شد كه جادوئي به اندر چشممان شد 

        همه تكذيب بنمودند و رفتند همه تكذيب بنمودند و رفتند همه تكذيب بنمودند و رفتند همه تكذيب بنمودند و رفتند 
        هوسهاشان همه خودآيشان شد هوسهاشان همه خودآيشان شد هوسهاشان همه خودآيشان شد هوسهاشان همه خودآيشان شد 

        و هر امري بود جاي قراري و هر امري بود جاي قراري و هر امري بود جاي قراري و هر امري بود جاي قراري 
            ولي اجدادشان ايمانشان شدولي اجدادشان ايمانشان شدولي اجدادشان ايمانشان شدولي اجدادشان ايمانشان شد

        و اينسان حكمت كامل بديدند و اينسان حكمت كامل بديدند و اينسان حكمت كامل بديدند و اينسان حكمت كامل بديدند 
        و باز هم اين رسول انكارشان شد و باز هم اين رسول انكارشان شد و باز هم اين رسول انكارشان شد و باز هم اين رسول انكارشان شد 
        بگردان روي زانها تا به آن روز بگردان روي زانها تا به آن روز بگردان روي زانها تا به آن روز بگردان روي زانها تا به آن روز 
        كه فرمان خروج احضارشان شد كه فرمان خروج احضارشان شد كه فرمان خروج احضارشان شد كه فرمان خروج احضارشان شد 
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        در آن روزي كه چشمان مات گشته در آن روزي كه چشمان مات گشته در آن روزي كه چشمان مات گشته در آن روزي كه چشمان مات گشته 
        برون از قبر گويند وايمان شد برون از قبر گويند وايمان شد برون از قبر گويند وايمان شد برون از قبر گويند وايمان شد 

        همانا قوم نوح هم كرد انكارهمانا قوم نوح هم كرد انكارهمانا قوم نوح هم كرد انكارهمانا قوم نوح هم كرد انكار
        ديوانه اي راهدارمان شد ديوانه اي راهدارمان شد ديوانه اي راهدارمان شد ديوانه اي راهدارمان شد : : : : بگفت بگفت بگفت بگفت 

            اااااراراراراي پروردگاي پروردگاي پروردگاي پروردگ: : : : بگفتا نوح بگفتا نوح بگفتا نوح بگفتا نوح 
        گمانم عاقبت پيكارمان شد گمانم عاقبت پيكارمان شد گمانم عاقبت پيكارمان شد گمانم عاقبت پيكارمان شد 

        زمين و اهل آن در آب غرق گشت زمين و اهل آن در آب غرق گشت زمين و اهل آن در آب غرق گشت زمين و اهل آن در آب غرق گشت 
  كشتي اش بر آب روان شد كشتي اش بر آب روان شد كشتي اش بر آب روان شد كشتي اش بر آب روان شد و نوح و و نوح و و نوح و و نوح و 

        نمودم كشتي اش را بهر يادي نمودم كشتي اش را بهر يادي نمودم كشتي اش را بهر يادي نمودم كشتي اش را بهر يادي 
        براي مردم عالم نشان شد براي مردم عالم نشان شد براي مردم عالم نشان شد براي مردم عالم نشان شد 

        و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم 
        زبهر ياد آيا اين چنان شد زبهر ياد آيا اين چنان شد زبهر ياد آيا اين چنان شد زبهر ياد آيا اين چنان شد 

        و قوم عاد هم تكذيب كردند و قوم عاد هم تكذيب كردند و قوم عاد هم تكذيب كردند و قوم عاد هم تكذيب كردند 
        . . . . عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد 

        فاني چنان سنگين آمد فاني چنان سنگين آمد فاني چنان سنگين آمد فاني چنان سنگين آمد كه طوكه طوكه طوكه طو
        كه كل آن ديارش بي نشان شد كه كل آن ديارش بي نشان شد كه كل آن ديارش بي نشان شد كه كل آن ديارش بي نشان شد 
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        عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد 
        و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم 

        و آيا رهنماي مردمان شد و آيا رهنماي مردمان شد و آيا رهنماي مردمان شد و آيا رهنماي مردمان شد 
        ثموديان بسي تكذيب كردند ثموديان بسي تكذيب كردند ثموديان بسي تكذيب كردند ثموديان بسي تكذيب كردند 

        اين ديوانه پيغمبرمان شد اين ديوانه پيغمبرمان شد اين ديوانه پيغمبرمان شد اين ديوانه پيغمبرمان شد " : : : : كه كه كه كه 
        چرا اين وحي سمت ما نيامد چرا اين وحي سمت ما نيامد چرا اين وحي سمت ما نيامد چرا اين وحي سمت ما نيامد 

        بسوي بيكسي بي خانمان شد بسوي بيكسي بي خانمان شد بسوي بيكسي بي خانمان شد بسوي بيكسي بي خانمان شد 
        است است است است     خوخوخوخونه نه نه نه كه اين هذياني و ديواكه اين هذياني و ديواكه اين هذياني و ديواكه اين هذياني و ديوا

  " براي چه امام مردمان شد براي چه امام مردمان شد براي چه امام مردمان شد براي چه امام مردمان شد 

        همين فردا بخواهند ديد حقيقت همين فردا بخواهند ديد حقيقت همين فردا بخواهند ديد حقيقت همين فردا بخواهند ديد حقيقت 
        كه فرق عاقل و ديوانگان شد كه فرق عاقل و ديوانگان شد كه فرق عاقل و ديوانگان شد كه فرق عاقل و ديوانگان شد 
        فرستاديم شتر را بهر رحمت فرستاديم شتر را بهر رحمت فرستاديم شتر را بهر رحمت فرستاديم شتر را بهر رحمت 
        شتر از بهر مردم امتحان شد شتر از بهر مردم امتحان شد شتر از بهر مردم امتحان شد شتر از بهر مردم امتحان شد 

        بگفتيم آب را تقسيم سازيد بگفتيم آب را تقسيم سازيد بگفتيم آب را تقسيم سازيد بگفتيم آب را تقسيم سازيد 
        كه سهم اشترش هم در بيان شد كه سهم اشترش هم در بيان شد كه سهم اشترش هم در بيان شد كه سهم اشترش هم در بيان شد 

        ولي كشتند اشتر از شقاوت ولي كشتند اشتر از شقاوت ولي كشتند اشتر از شقاوت ولي كشتند اشتر از شقاوت 
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        عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد 
        قرآن را چنين آسان كرديم قرآن را چنين آسان كرديم قرآن را چنين آسان كرديم قرآن را چنين آسان كرديم و و و و 

        و آيا هيچكس از ذاكران شد و آيا هيچكس از ذاكران شد و آيا هيچكس از ذاكران شد و آيا هيچكس از ذاكران شد 
        و قوم لوط هم تكذيب كردند و قوم لوط هم تكذيب كردند و قوم لوط هم تكذيب كردند و قوم لوط هم تكذيب كردند 

        بغير لوط و آلش بي نشان شد بغير لوط و آلش بي نشان شد بغير لوط و آلش بي نشان شد بغير لوط و آلش بي نشان شد 
        و اين بود نعمتي از سوي خودآ و اين بود نعمتي از سوي خودآ و اين بود نعمتي از سوي خودآ و اين بود نعمتي از سوي خودآ 

        نجاتي كز براي صابران شد نجاتي كز براي صابران شد نجاتي كز براي صابران شد نجاتي كز براي صابران شد 
        عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد عذابم اين چنين و آن چنان شد 
        و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم 
        و آيا هيچكس در سويمان شد و آيا هيچكس در سويمان شد و آيا هيچكس در سويمان شد و آيا هيچكس در سويمان شد 

        آل فرعون آل فرعون آل فرعون آل فرعون     و هم تكذيب كردندو هم تكذيب كردندو هم تكذيب كردندو هم تكذيب كردند
        عذابي سوي آن گردنكشان شد عذابي سوي آن گردنكشان شد عذابي سوي آن گردنكشان شد عذابي سوي آن گردنكشان شد 

        و شايد كافران دارند كتابي و شايد كافران دارند كتابي و شايد كافران دارند كتابي و شايد كافران دارند كتابي 
        بهشتي كز براي كافران شد بهشتي كز براي كافران شد بهشتي كز براي كافران شد بهشتي كز براي كافران شد 

        و گويند ما همه ياران خويشيم و گويند ما همه ياران خويشيم و گويند ما همه ياران خويشيم و گويند ما همه ياران خويشيم 
        بزودي رخنه اندر كارشان شد بزودي رخنه اندر كارشان شد بزودي رخنه اندر كارشان شد بزودي رخنه اندر كارشان شد 
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        و باشد موعد آخر قيامت و باشد موعد آخر قيامت و باشد موعد آخر قيامت و باشد موعد آخر قيامت 
        قيامت تلخ تر بر كافران شد قيامت تلخ تر بر كافران شد قيامت تلخ تر بر كافران شد قيامت تلخ تر بر كافران شد 
        گنهكاران همه اندر جنونند گنهكاران همه اندر جنونند گنهكاران همه اندر جنونند گنهكاران همه اندر جنونند 

        به تاريكي همه كردارشان شد به تاريكي همه كردارشان شد به تاريكي همه كردارشان شد به تاريكي همه كردارشان شد 
        ش به چهره آتشينند ش به چهره آتشينند ش به چهره آتشينند ش به چهره آتشينند در آنروزدر آنروزدر آنروزدر آنروز

        و آتش خود جمال منكران شد و آتش خود جمال منكران شد و آتش خود جمال منكران شد و آتش خود جمال منكران شد 
        و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم و قرآن را چنين آسان كرديم 

        مان شد مان شد مان شد مان شد     –زبهر ياد آيا ياد زبهر ياد آيا ياد زبهر ياد آيا ياد زبهر ياد آيا ياد 
        و هر چيزي بقدري آفريديم و هر چيزي بقدري آفريديم و هر چيزي بقدري آفريديم و هر چيزي بقدري آفريديم 
        و يك چشمك بكل امرمان شد و يك چشمك بكل امرمان شد و يك چشمك بكل امرمان شد و يك چشمك بكل امرمان شد 

        و نابود كرده ايم كافر فراوان و نابود كرده ايم كافر فراوان و نابود كرده ايم كافر فراوان و نابود كرده ايم كافر فراوان 
        و آيا هيچكس اندر گمان شد و آيا هيچكس اندر گمان شد و آيا هيچكس اندر گمان شد و آيا هيچكس اندر گمان شد 

        و هر چه كرده اند در نامه اي هست و هر چه كرده اند در نامه اي هست و هر چه كرده اند در نامه اي هست و هر چه كرده اند در نامه اي هست 
        در آن شد در آن شد در آن شد در آن شد بزرگ و كوچك هر كس بزرگ و كوچك هر كس بزرگ و كوچك هر كس بزرگ و كوچك هر كس 
        كنار جويبارانند و باغات كنار جويبارانند و باغات كنار جويبارانند و باغات كنار جويبارانند و باغات 

        همه پاكان كه اجر صدقشان شد همه پاكان كه اجر صدقشان شد همه پاكان كه اجر صدقشان شد همه پاكان كه اجر صدقشان شد 
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        به نزد پادشاهي قادر و پاك به نزد پادشاهي قادر و پاك به نزد پادشاهي قادر و پاك به نزد پادشاهي قادر و پاك 
        . . . . زمين و آسمانها كن فكان شد زمين و آسمانها كن فكان شد زمين و آسمانها كن فكان شد زمين و آسمانها كن فكان شد 
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        ) ) ) ) ذاريات ذاريات ذاريات ذاريات ( ( ( ( طوفان طوفان طوفان طوفان  ــ ــ ــ ــ     34343434
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        قسم به باد وزان قسم به باد وزان قسم به باد وزان قسم به باد وزان 
        قسم به ابر روان قسم به ابر روان قسم به ابر روان قسم به ابر روان 

        وند چه آسان وند چه آسان وند چه آسان وند چه آسان كه مي دكه مي دكه مي دكه مي د
        به قاسمان امرش به قاسمان امرش به قاسمان امرش به قاسمان امرش 

        كه وعده ها به راهند كه وعده ها به راهند كه وعده ها به راهند كه وعده ها به راهند 
        و دين حق روانست در  همه جا و هر آن و دين حق روانست در  همه جا و هر آن و دين حق روانست در  همه جا و هر آن و دين حق روانست در  همه جا و هر آن 

        قسم به آسمانش حامل عشق عريان قسم به آسمانش حامل عشق عريان قسم به آسمانش حامل عشق عريان قسم به آسمانش حامل عشق عريان 
        . . . . كه گونه گون هستيد اندر بيان و اذهان كه گونه گون هستيد اندر بيان و اذهان كه گونه گون هستيد اندر بيان و اذهان كه گونه گون هستيد اندر بيان و اذهان 

        
        و آنكه باز مي گردد از ايمان و آنكه باز مي گردد از ايمان و آنكه باز مي گردد از ايمان و آنكه باز مي گردد از ايمان 

        ....هم ايمان روي مي گرداند از آن هم ايمان روي مي گرداند از آن هم ايمان روي مي گرداند از آن هم ايمان روي مي گرداند از آن 
        



 81

        و مرگ بر هر دروغگوي ستم ران و مرگ بر هر دروغگوي ستم ران و مرگ بر هر دروغگوي ستم ران و مرگ بر هر دروغگوي ستم ران 
        

        دچار سهو گشتند دچار سهو گشتند دچار سهو گشتند دچار سهو گشتند     هم آنانكههم آنانكههم آنانكههم آنانكه
        و مي پرسند از آن روز تابان و مي پرسند از آن روز تابان و مي پرسند از آن روز تابان و مي پرسند از آن روز تابان 

        همان روزي كه بر آتش درآيند همان روزي كه بر آتش درآيند همان روزي كه بر آتش درآيند همان روزي كه بر آتش درآيند 
        . . . . كه اندر فتنه ها بودند شتابان كه اندر فتنه ها بودند شتابان كه اندر فتنه ها بودند شتابان كه اندر فتنه ها بودند شتابان 

        
        و باشند جمله پاكان در بهشتي و باشند جمله پاكان در بهشتي و باشند جمله پاكان در بهشتي و باشند جمله پاكان در بهشتي 

        كه باغات است و جمله چشمه ساران كه باغات است و جمله چشمه ساران كه باغات است و جمله چشمه ساران كه باغات است و جمله چشمه ساران 
        كه بستانند اجر خود زخودآ كه بستانند اجر خود زخودآ كه بستانند اجر خود زخودآ كه بستانند اجر خود زخودآ 
        كه بودند مردماني پاك بازان كه بودند مردماني پاك بازان كه بودند مردماني پاك بازان كه بودند مردماني پاك بازان 

        كه مي خفتند شب را ليك اندك كه مي خفتند شب را ليك اندك كه مي خفتند شب را ليك اندك كه مي خفتند شب را ليك اندك 
        ن به نزد پاك يزدان ن به نزد پاك يزدان ن به نزد پاك يزدان ن به نزد پاك يزدان حرگاهاحرگاهاحرگاهاحرگاهاسسسس

            و اندر مالشان از بهر مسكينو اندر مالشان از بهر مسكينو اندر مالشان از بهر مسكينو اندر مالشان از بهر مسكين
        . . . . حقوقي بود در هر حال و هر آن حقوقي بود در هر حال و هر آن حقوقي بود در هر حال و هر آن حقوقي بود در هر حال و هر آن 
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        چه بسيارست راهها بر زمينش چه بسيارست راهها بر زمينش چه بسيارست راهها بر زمينش چه بسيارست راهها بر زمينش 
        ايمان اهل ايقان ايمان اهل ايقان ايمان اهل ايقان ايمان اهل ايقان اهل اهل اهل اهل     زبهرزبهرزبهرزبهر

        و راهي ديگر اندر قلب انسان و راهي ديگر اندر قلب انسان و راهي ديگر اندر قلب انسان و راهي ديگر اندر قلب انسان 
        . . . . چرا پس مي نبينند اندرين جان چرا پس مي نبينند اندرين جان چرا پس مي نبينند اندرين جان چرا پس مي نبينند اندرين جان 

        
        و اما رزقتان در آسمان است و اما رزقتان در آسمان است و اما رزقتان در آسمان است و اما رزقتان در آسمان است 

        . . . . هر آنچه بر زمين داديد آن است هر آنچه بر زمين داديد آن است هر آنچه بر زمين داديد آن است هر آنچه بر زمين داديد آن است 
        
        رب آسمان و هم زمينش رب آسمان و هم زمينش رب آسمان و هم زمينش رب آسمان و هم زمينش     بهبهبهبه

        قسم كه وعده هايش راست باشد قسم كه وعده هايش راست باشد قسم كه وعده هايش راست باشد قسم كه وعده هايش راست باشد 
        . . . . همانگونه كه گويند بهر دينش همانگونه كه گويند بهر دينش همانگونه كه گويند بهر دينش همانگونه كه گويند بهر دينش 

        
        شنيدستي تو آيا آن حكايت شنيدستي تو آيا آن حكايت شنيدستي تو آيا آن حكايت شنيدستي تو آيا آن حكايت 
        كريمان ميهماناني زخود آكريمان ميهماناني زخود آكريمان ميهماناني زخود آكريمان ميهماناني زخود آ

        به ابراهيم گفتند بس خبرها به ابراهيم گفتند بس خبرها به ابراهيم گفتند بس خبرها به ابراهيم گفتند بس خبرها 
        چو ابراهيم آوردي غذائي چو ابراهيم آوردي غذائي چو ابراهيم آوردي غذائي چو ابراهيم آوردي غذائي 
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        نكردند ميهمانانش نگاهي نكردند ميهمانانش نگاهي نكردند ميهمانانش نگاهي نكردند ميهمانانش نگاهي 
        گفتند هيچ خوفي نيست از ما گفتند هيچ خوفي نيست از ما گفتند هيچ خوفي نيست از ما گفتند هيچ خوفي نيست از ما بببب

        ، فرزند ، فرزند ، فرزند ، فرزند     خبر داريم تو را در راهخبر داريم تو را در راهخبر داريم تو را در راهخبر داريم تو را در راه
        . . . . كه باشد يك پسر بي چون و مانند كه باشد يك پسر بي چون و مانند كه باشد يك پسر بي چون و مانند كه باشد يك پسر بي چون و مانند 

        
        آورد بسيار آورد بسيار آورد بسيار آورد بسيار كه ناگاه زن فغان كه ناگاه زن فغان كه ناگاه زن فغان كه ناگاه زن فغان 

        بزد بر صورت خود بهر اين قول بزد بر صورت خود بهر اين قول بزد بر صورت خود بهر اين قول بزد بر صورت خود بهر اين قول 
        . . . . كه من پيري عقيم هستم در اينكاركه من پيري عقيم هستم در اينكاركه من پيري عقيم هستم در اينكاركه من پيري عقيم هستم در اينكار

        
        بتان باشد توانا بتان باشد توانا بتان باشد توانا بتان باشد توانا بگفتند ربگفتند ربگفتند ربگفتند ر

        . . . . بهر كاري كه خواهد هست دانا بهر كاري كه خواهد هست دانا بهر كاري كه خواهد هست دانا بهر كاري كه خواهد هست دانا 
        

        و ابراهيم گفتا اي  غريبان و ابراهيم گفتا اي  غريبان و ابراهيم گفتا اي  غريبان و ابراهيم گفتا اي  غريبان 
        چه باشد كارتان از بهر فرمان چه باشد كارتان از بهر فرمان چه باشد كارتان از بهر فرمان چه باشد كارتان از بهر فرمان 

        ما رسوالن بالئيم ما رسوالن بالئيم ما رسوالن بالئيم ما رسوالن بالئيم بگفتند بگفتند بگفتند بگفتند 
        زبهر قوم بدكاري براهيم زبهر قوم بدكاري براهيم زبهر قوم بدكاري براهيم زبهر قوم بدكاري براهيم 
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        كه آن قوم جملگي نابود گشتند كه آن قوم جملگي نابود گشتند كه آن قوم جملگي نابود گشتند كه آن قوم جملگي نابود گشتند 
        بجز يك خانه كه بودند پاكان بجز يك خانه كه بودند پاكان بجز يك خانه كه بودند پاكان بجز يك خانه كه بودند پاكان 

        . . . . و بر جا مانده يك عبرت از آنان و بر جا مانده يك عبرت از آنان و بر جا مانده يك عبرت از آنان و بر جا مانده يك عبرت از آنان 
        

        و موسي را فرستاديم به فرعون و موسي را فرستاديم به فرعون و موسي را فرستاديم به فرعون و موسي را فرستاديم به فرعون 
        به حجت هاي عريان و فراوان به حجت هاي عريان و فراوان به حجت هاي عريان و فراوان به حجت هاي عريان و فراوان 

        ولي انكار بنمود و جفا كرد ولي انكار بنمود و جفا كرد ولي انكار بنمود و جفا كرد ولي انكار بنمود و جفا كرد 
        و گفتا ساحري ديوانه باشد و گفتا ساحري ديوانه باشد و گفتا ساحري ديوانه باشد و گفتا ساحري ديوانه باشد 

        لشكرش را لشكرش را لشكرش را لشكرش را     و بگرفتيم او وو بگرفتيم او وو بگرفتيم او وو بگرفتيم او و
        . . . . و غرقه ساختيم در قهر طوفان و غرقه ساختيم در قهر طوفان و غرقه ساختيم در قهر طوفان و غرقه ساختيم در قهر طوفان 

        
        . . . . مالمت مي نمود فرعون خود را مالمت مي نمود فرعون خود را مالمت مي نمود فرعون خود را مالمت مي نمود فرعون خود را 

        
        و قوم عاد را در ياد مي آر و قوم عاد را در ياد مي آر و قوم عاد را در ياد مي آر و قوم عاد را در ياد مي آر 

        فرستاديم بادي آتش افروز فرستاديم بادي آتش افروز فرستاديم بادي آتش افروز فرستاديم بادي آتش افروز 
        . . . . كه خاكستر نمود بر هر چه مي تاخت كه خاكستر نمود بر هر چه مي تاخت كه خاكستر نمود بر هر چه مي تاخت كه خاكستر نمود بر هر چه مي تاخت 
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        و مهلت داد خودآ چون ثمود را و مهلت داد خودآ چون ثمود را و مهلت داد خودآ چون ثمود را و مهلت داد خودآ چون ثمود را 

        شكستند مهلت و در هم شكستند شكستند مهلت و در هم شكستند شكستند مهلت و در هم شكستند شكستند مهلت و در هم شكستند 
        . . . . به برق صاعقه از هم گسستند به برق صاعقه از هم گسستند به برق صاعقه از هم گسستند به برق صاعقه از هم گسستند 

        
        وم نوح نابود گشتند وم نوح نابود گشتند وم نوح نابود گشتند وم نوح نابود گشتند و قبلش قو قبلش قو قبلش قو قبلش ق

        . . . . خودآ را شكستند خودآ را شكستند خودآ را شكستند خودآ را شكستند     چرا كه قولچرا كه قولچرا كه قولچرا كه قول
        

        و بنيادش نهاديم آسمان را و بنيادش نهاديم آسمان را و بنيادش نهاديم آسمان را و بنيادش نهاديم آسمان را 
        و وسعت داده ايم ابعاد آنرا و وسعت داده ايم ابعاد آنرا و وسعت داده ايم ابعاد آنرا و وسعت داده ايم ابعاد آنرا 

        بگسترديم زمين را گسترانده بگسترديم زمين را گسترانده بگسترديم زمين را گسترانده بگسترديم زمين را گسترانده 
        و هر چيزي بود زوجي به دنيا و هر چيزي بود زوجي به دنيا و هر چيزي بود زوجي به دنيا و هر چيزي بود زوجي به دنيا 

        . . . . كه تا از خود برآئيد سوي خودآ كه تا از خود برآئيد سوي خودآ كه تا از خود برآئيد سوي خودآ كه تا از خود برآئيد سوي خودآ 
        

        و بگريزيد سوي آن خودآوند و بگريزيد سوي آن خودآوند و بگريزيد سوي آن خودآوند و بگريزيد سوي آن خودآوند 
        . . . . كه لرزاننده اي ام مهرآوند كه لرزاننده اي ام مهرآوند كه لرزاننده اي ام مهرآوند كه لرزاننده اي ام مهرآوند 
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        مبري آمد به مردم مبري آمد به مردم مبري آمد به مردم مبري آمد به مردم و هر پيغو هر پيغو هر پيغو هر پيغ

        بگفتند ساحرست او يا كه مجنون بگفتند ساحرست او يا كه مجنون بگفتند ساحرست او يا كه مجنون بگفتند ساحرست او يا كه مجنون 
        و گوئي كه سفارش كرده بودند و گوئي كه سفارش كرده بودند و گوئي كه سفارش كرده بودند و گوئي كه سفارش كرده بودند 

        . . . . به اندر نسل ها اوالدشانرا به اندر نسل ها اوالدشانرا به اندر نسل ها اوالدشانرا به اندر نسل ها اوالدشانرا 
        

        و ليكن مردمان بس سركشانند و ليكن مردمان بس سركشانند و ليكن مردمان بس سركشانند و ليكن مردمان بس سركشانند 
        بگردان روي زانان كه ندانند بگردان روي زانان كه ندانند بگردان روي زانان كه ندانند بگردان روي زانان كه ندانند 

        . . . . باوران را باوران را باوران را باوران را     - - - - و بنما روي آن دل و بنما روي آن دل و بنما روي آن دل و بنما روي آن دل 
        

        پديد ناورده ام من جن و انسان پديد ناورده ام من جن و انسان پديد ناورده ام من جن و انسان پديد ناورده ام من جن و انسان 
        . . . . مگر بهر عبادت عشق ورزان مگر بهر عبادت عشق ورزان مگر بهر عبادت عشق ورزان مگر بهر عبادت عشق ورزان 

        
        خواهم زايشان هيچ رزقي خواهم زايشان هيچ رزقي خواهم زايشان هيچ رزقي خواهم زايشان هيچ رزقي نمي نمي نمي نمي 

        غذائي يا كبابي يا شرابي غذائي يا كبابي يا شرابي غذائي يا كبابي يا شرابي غذائي يا كبابي يا شرابي 
        كه خودآ مي دهد روزي شما را كه خودآ مي دهد روزي شما را كه خودآ مي دهد روزي شما را كه خودآ مي دهد روزي شما را 
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        . . . . كه صاحب روزي است و قدرت آرا كه صاحب روزي است و قدرت آرا كه صاحب روزي است و قدرت آرا كه صاحب روزي است و قدرت آرا 
        

        و واي بر آن كسان كه منكرانند و واي بر آن كسان كه منكرانند و واي بر آن كسان كه منكرانند و واي بر آن كسان كه منكرانند 
        . . . . به وعده هاي نيكان و رسوالن به وعده هاي نيكان و رسوالن به وعده هاي نيكان و رسوالن به وعده هاي نيكان و رسوالن 
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        ) ) ) ) رحمان رحمان رحمان رحمان ((((هستي بخش هستي بخش هستي بخش هستي بخش  ــ ــ ــ ــ     35353535
  "     در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآونددر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآونددر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآونددر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند" 

        و رحمان داد علمش را به قرآن و رحمان داد علمش را به قرآن و رحمان داد علمش را به قرآن و رحمان داد علمش را به قرآن 
        و خلق بنمود انسان را زبعدش و خلق بنمود انسان را زبعدش و خلق بنمود انسان را زبعدش و خلق بنمود انسان را زبعدش 

        . . . . و تعليم بيانش كرد رحمان و تعليم بيانش كرد رحمان و تعليم بيانش كرد رحمان و تعليم بيانش كرد رحمان 
        

        و ماه و آفتابش در حسابند و ماه و آفتابش در حسابند و ماه و آفتابش در حسابند و ماه و آفتابش در حسابند 
        و اندر سجده اند نجم و درختان و اندر سجده اند نجم و درختان و اندر سجده اند نجم و درختان و اندر سجده اند نجم و درختان 

        
        و چه واال نهاده آسمان را و چه واال نهاده آسمان را و چه واال نهاده آسمان را و چه واال نهاده آسمان را 

        و استقرار بخشيدست ميزان و استقرار بخشيدست ميزان و استقرار بخشيدست ميزان و استقرار بخشيدست ميزان 
        

        و سنجش را به انصافي بداريد و سنجش را به انصافي بداريد و سنجش را به انصافي بداريد و سنجش را به انصافي بداريد 
        ترازو را مداريد بهر خسران ترازو را مداريد بهر خسران ترازو را مداريد بهر خسران ترازو را مداريد بهر خسران 
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        ين را بهر آدم فرش كرده ين را بهر آدم فرش كرده ين را بهر آدم فرش كرده ين را بهر آدم فرش كرده زمزمزمزم
        كه در آن ميوه ها و نخل و ريحان كه در آن ميوه ها و نخل و ريحان كه در آن ميوه ها و نخل و ريحان كه در آن ميوه ها و نخل و ريحان 

        
        كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        و انسان از گل خشكي پديدار و انسان از گل خشكي پديدار و انسان از گل خشكي پديدار و انسان از گل خشكي پديدار 
        ست چون جان ست چون جان ست چون جان ست چون جان و جن هم زاتش نابي و جن هم زاتش نابي و جن هم زاتش نابي و جن هم زاتش نابي 

        
        كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        خودآوند دو مشرق هم دو مغرب خودآوند دو مشرق هم دو مغرب خودآوند دو مشرق هم دو مغرب خودآوند دو مشرق هم دو مغرب 
        ني كرد انكار اي تو انسان ؟ ني كرد انكار اي تو انسان ؟ ني كرد انكار اي تو انسان ؟ ني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواتواتواتوا
        

        دو دريا را بهم همسايه بنمود دو دريا را بهم همسايه بنمود دو دريا را بهم همسايه بنمود دو دريا را بهم همسايه بنمود 
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        و باشد حائلي در بين ايشان و باشد حائلي در بين ايشان و باشد حائلي در بين ايشان و باشد حائلي در بين ايشان 
        

        كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        چه كشتي ها به درياها روانند چه كشتي ها به درياها روانند چه كشتي ها به درياها روانند چه كشتي ها به درياها روانند 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        همه فاني بجز روي خودآيت همه فاني بجز روي خودآيت همه فاني بجز روي خودآيت همه فاني بجز روي خودآيت 
        كه صاحب جلوه است و مهد امكان كه صاحب جلوه است و مهد امكان كه صاحب جلوه است و مهد امكان كه صاحب جلوه است و مهد امكان 

        
        كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        و هر چه در زمين و آسمانهاست و هر چه در زمين و آسمانهاست و هر چه در زمين و آسمانهاست و هر چه در زمين و آسمانهاست 
        همه روزي از او خواهند هر آن همه روزي از او خواهند هر آن همه روزي از او خواهند هر آن همه روزي از او خواهند هر آن 



 91

        
        كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        بزودي آيدش دو خلق برتر بزودي آيدش دو خلق برتر بزودي آيدش دو خلق برتر بزودي آيدش دو خلق برتر 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        شما اي انس و جن كي مي توانيد شما اي انس و جن كي مي توانيد شما اي انس و جن كي مي توانيد شما اي انس و جن كي مي توانيد 

        خروج آئيد از اقطا رهستي خروج آئيد از اقطا رهستي خروج آئيد از اقطا رهستي خروج آئيد از اقطا رهستي 
        مگر كز ياري بر حق سلطان مگر كز ياري بر حق سلطان مگر كز ياري بر حق سلطان مگر كز ياري بر حق سلطان 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        ستوني آتش و دود است در بين ستوني آتش و دود است در بين ستوني آتش و دود است در بين ستوني آتش و دود است در بين 
        كه جن ياري نسازد هيچ انسان كه جن ياري نسازد هيچ انسان كه جن ياري نسازد هيچ انسان كه جن ياري نسازد هيچ انسان 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
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        و آنگاه آسمان چون مي شكافد و آنگاه آسمان چون مي شكافد و آنگاه آسمان چون مي شكافد و آنگاه آسمان چون مي شكافد 
        و فرش سرخي آيد چون سراسر و فرش سرخي آيد چون سراسر و فرش سرخي آيد چون سراسر و فرش سرخي آيد چون سراسر 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        گنهكاران به صورتها عيانند گنهكاران به صورتها عيانند گنهكاران به صورتها عيانند گنهكاران به صورتها عيانند 
        و از پا تا بسر دل واپسانند و از پا تا بسر دل واپسانند و از پا تا بسر دل واپسانند و از پا تا بسر دل واپسانند 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        بود اين دوزخي انكار كرده بود اين دوزخي انكار كرده بود اين دوزخي انكار كرده بود اين دوزخي انكار كرده 
        و اينك در ميان جان سوزان و اينك در ميان جان سوزان و اينك در ميان جان سوزان و اينك در ميان جان سوزان 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        و هر كه خوفي آرد از خودآيش و هر كه خوفي آرد از خودآيش و هر كه خوفي آرد از خودآيش و هر كه خوفي آرد از خودآيش 
        بود او را بهشتي از دو نوعش بود او را بهشتي از دو نوعش بود او را بهشتي از دو نوعش بود او را بهشتي از دو نوعش 

            كه دارد شعبه هائي بس فراوانكه دارد شعبه هائي بس فراوانكه دارد شعبه هائي بس فراوانكه دارد شعبه هائي بس فراوان
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
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        كه دو چشمه روان باشد در آنان كه دو چشمه روان باشد در آنان كه دو چشمه روان باشد در آنان كه دو چشمه روان باشد در آنان 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        و از هر ميوه اي باشد دو نوعش و از هر ميوه اي باشد دو نوعش و از هر ميوه اي باشد دو نوعش و از هر ميوه اي باشد دو نوعش 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        كه تكيه مي زنند بر متكّائي كه تكيه مي زنند بر متكّائي كه تكيه مي زنند بر متكّائي كه تكيه مي زنند بر متكّائي 

        كه باشد آستريهايش چه تابان كه باشد آستريهايش چه تابان كه باشد آستريهايش چه تابان كه باشد آستريهايش چه تابان 
        و نقد آيد دو جّنت بهر پاكان و نقد آيد دو جّنت بهر پاكان و نقد آيد دو جّنت بهر پاكان و نقد آيد دو جّنت بهر پاكان 

        ار اي تو انسان ؟ ار اي تو انسان ؟ ار اي تو انسان ؟ ار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكتواني كرد انكتواني كرد انكتواني كرد انك
        

        و باشند دلبراني پاك چشمان و باشند دلبراني پاك چشمان و باشند دلبراني پاك چشمان و باشند دلبراني پاك چشمان 
        نيازيدست هيچ دستي به آنان نيازيدست هيچ دستي به آنان نيازيدست هيچ دستي به آنان نيازيدست هيچ دستي به آنان 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
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        و باشند در جمال ياقوت و مرجان و باشند در جمال ياقوت و مرجان و باشند در جمال ياقوت و مرجان و باشند در جمال ياقوت و مرجان 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        نباشد اجر احسان جز به احسان نباشد اجر احسان جز به احسان نباشد اجر احسان جز به احسان نباشد اجر احسان جز به احسان 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        و باشد دو بهشت ديگر از جان و باشد دو بهشت ديگر از جان و باشد دو بهشت ديگر از جان و باشد دو بهشت ديگر از جان 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        و دو چشمه در آنجا هست جوشان و دو چشمه در آنجا هست جوشان و دو چشمه در آنجا هست جوشان و دو چشمه در آنجا هست جوشان 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        چه ميوه همچو خرما و اناران چه ميوه همچو خرما و اناران چه ميوه همچو خرما و اناران چه ميوه همچو خرما و اناران 

        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        چه نيكو صورتان نيك سيرت چه نيكو صورتان نيك سيرت چه نيكو صورتان نيك سيرت چه نيكو صورتان نيك سيرت 
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        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 
        

        سيه چشماني كاندر خيمه هايند سيه چشماني كاندر خيمه هايند سيه چشماني كاندر خيمه هايند سيه چشماني كاندر خيمه هايند 
        اي تو انسان ؟ اي تو انسان ؟ اي تو انسان ؟ اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار تواني كرد انكار تواني كرد انكار تواني كرد انكار 

        
        نكردست نكردست نكردست نكردست     ييييكه دست هيچكس لمسكه دست هيچكس لمسكه دست هيچكس لمسكه دست هيچكس لمس

        ان را ني جن و انسان ان را ني جن و انسان ان را ني جن و انسان ان را ني جن و انسان چنين حورچنين حورچنين حورچنين حور
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        كه تكيه كرده اند بر بالش سبز كه تكيه كرده اند بر بالش سبز كه تكيه كرده اند بر بالش سبز كه تكيه كرده اند بر بالش سبز 
        تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد انكار اي تو انسان ؟ 

        
        عظيم است نام خودآيت بهر جانعظيم است نام خودآيت بهر جانعظيم است نام خودآيت بهر جانعظيم است نام خودآيت بهر جان

        كه صاحب جلوه است و مهد امكان كه صاحب جلوه است و مهد امكان كه صاحب جلوه است و مهد امكان كه صاحب جلوه است و مهد امكان 
        كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت كدامين نعمت پروردگارت 

        انكار اي تو انسان ؟ انكار اي تو انسان ؟ انكار اي تو انسان ؟ انكار اي تو انسان ؟ تواني كرد تواني كرد تواني كرد تواني كرد 
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        ) ) ) ) نصر نصر نصر نصر ( ( ( ( ياري ياري ياري ياري  ــ ــ ــ ــ     36363636
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        چو آيد ياري و فتح الهي چو آيد ياري و فتح الهي چو آيد ياري و فتح الهي چو آيد ياري و فتح الهي 
        مردمان را دسته دسته مردمان را دسته دسته مردمان را دسته دسته مردمان را دسته دسته ببيني ببيني ببيني ببيني 

        كه در راه خدا آيند رسته كه در راه خدا آيند رسته كه در راه خدا آيند رسته كه در راه خدا آيند رسته 
        ستايش كن خودآ را در حقايق ستايش كن خودآ را در حقايق ستايش كن خودآ را در حقايق ستايش كن خودآ را در حقايق 

        و آمرزش طلب بهر خاليق و آمرزش طلب بهر خاليق و آمرزش طلب بهر خاليق و آمرزش طلب بهر خاليق 
        . . . . كه او بخشنده است و التناهي كه او بخشنده است و التناهي كه او بخشنده است و التناهي كه او بخشنده است و التناهي 
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        ) ) ) ) زلزله زلزله زلزله زلزله ( ( ( ( لرز لرز لرز لرز  ــ ــ ــ ــ     37373737
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        يد زمين را لرز در لرز يد زمين را لرز در لرز يد زمين را لرز در لرز يد زمين را لرز در لرز آآآآ    چو لرزچو لرزچو لرزچو لرز
        بزايد ذات خود را عالم ارض بزايد ذات خود را عالم ارض بزايد ذات خود را عالم ارض بزايد ذات خود را عالم ارض 

        و گويد آدمي اين راز از چيست و گويد آدمي اين راز از چيست و گويد آدمي اين راز از چيست و گويد آدمي اين راز از چيست 
        و آنروز رازها گويد زمينش و آنروز رازها گويد زمينش و آنروز رازها گويد زمينش و آنروز رازها گويد زمينش 

        همان رازي كه خودآ گفته دينش همان رازي كه خودآ گفته دينش همان رازي كه خودآ گفته دينش همان رازي كه خودآ گفته دينش 
        و آن روز مردمان لرزان و حيران و آن روز مردمان لرزان و حيران و آن روز مردمان لرزان و حيران و آن روز مردمان لرزان و حيران 

        ازهاي خود به ميدان ازهاي خود به ميدان ازهاي خود به ميدان ازهاي خود به ميدان ببينند رببينند رببينند رببينند ر
        و هركه ذره اي نيكي نمودست و هركه ذره اي نيكي نمودست و هركه ذره اي نيكي نمودست و هركه ذره اي نيكي نمودست 

        ببيند راز نيكي را چه بودست ببيند راز نيكي را چه بودست ببيند راز نيكي را چه بودست ببيند راز نيكي را چه بودست 
        و هركه ذره اي شري فشاندست و هركه ذره اي شري فشاندست و هركه ذره اي شري فشاندست و هركه ذره اي شري فشاندست 

        . . . . ببيند كز براي شر چه ماندست ببيند كز براي شر چه ماندست ببيند كز براي شر چه ماندست ببيند كز براي شر چه ماندست 
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        ) ) ) ) شمس شمس شمس شمس ( ( ( ( آفتاب آفتاب آفتاب آفتاب  ــ ــ ــ ــ     38383838
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        قسم به آفتاب و بارش نور قسم به آفتاب و بارش نور قسم به آفتاب و بارش نور قسم به آفتاب و بارش نور 
        ور ور ور ور قسم به ماه چون آيد شب كقسم به ماه چون آيد شب كقسم به ماه چون آيد شب كقسم به ماه چون آيد شب ك

        قسم به روز كه عريان سازد قسم به روز كه عريان سازد قسم به روز كه عريان سازد قسم به روز كه عريان سازد 
        قسم به شب كه چون پنهان سازد قسم به شب كه چون پنهان سازد قسم به شب كه چون پنهان سازد قسم به شب كه چون پنهان سازد 

        قسم به آسمان و باني آن قسم به آسمان و باني آن قسم به آسمان و باني آن قسم به آسمان و باني آن 
        قسم به خاك راز جاني آن قسم به خاك راز جاني آن قسم به خاك راز جاني آن قسم به خاك راز جاني آن 

        قسم به نفس و آنكه صورتش داد قسم به نفس و آنكه صورتش داد قسم به نفس و آنكه صورتش داد قسم به نفس و آنكه صورتش داد 
        همه پاكي و ناپاكي از او زاد همه پاكي و ناپاكي از او زاد همه پاكي و ناپاكي از او زاد همه پاكي و ناپاكي از او زاد 

        ان شد ان شد ان شد ان شد براستي رست آنكه پاك جبراستي رست آنكه پاك جبراستي رست آنكه پاك جبراستي رست آنكه پاك ج
        . . . . تباه گرديد آنكه بدگمان شد تباه گرديد آنكه بدگمان شد تباه گرديد آنكه بدگمان شد تباه گرديد آنكه بدگمان شد 

        
        ثمود انكار بنمود آن رسولش ثمود انكار بنمود آن رسولش ثمود انكار بنمود آن رسولش ثمود انكار بنمود آن رسولش 
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        ي و حرص مال و پولش ي و حرص مال و پولش ي و حرص مال و پولش ي و حرص مال و پولش زبيرحمزبيرحمزبيرحمزبيرحم
        رسول حق بگفتا آن شقي را رسول حق بگفتا آن شقي را رسول حق بگفتا آن شقي را رسول حق بگفتا آن شقي را 

        كه اين اشتر بود از آن خودآ كه اين اشتر بود از آن خودآ كه اين اشتر بود از آن خودآ كه اين اشتر بود از آن خودآ 
        رهايش كن مريزان خون او را رهايش كن مريزان خون او را رهايش كن مريزان خون او را رهايش كن مريزان خون او را 

        ولي انكار بنمودند خودآ را ولي انكار بنمودند خودآ را ولي انكار بنمودند خودآ را ولي انكار بنمودند خودآ را 
        بكشتند اشتر حق شفا را بكشتند اشتر حق شفا را بكشتند اشتر حق شفا را بكشتند اشتر حق شفا را 

        بناگاه قهر خودآ واژگون كرد بناگاه قهر خودآ واژگون كرد بناگاه قهر خودآ واژگون كرد بناگاه قهر خودآ واژگون كرد 
        ارش را بخون كرد ارش را بخون كرد ارش را بخون كرد ارش را بخون كرد ثمود و آن ديثمود و آن ديثمود و آن ديثمود و آن دي

        . . . . نبودي چونكه خوفي بهر خودآ نبودي چونكه خوفي بهر خودآ نبودي چونكه خوفي بهر خودآ نبودي چونكه خوفي بهر خودآ 
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        ) ) ) ) فصلّت فصلّت فصلّت فصلّت ( ( ( ( تفكيك تفكيك تفكيك تفكيك  ــ ــ ــ ــ 39393939
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        م م م م     –ح ح ح ح 
        

        و اينست آن كتاب از بهر تفكيك و اينست آن كتاب از بهر تفكيك و اينست آن كتاب از بهر تفكيك و اينست آن كتاب از بهر تفكيك 
        براي مؤمناني عالم و نيك براي مؤمناني عالم و نيك براي مؤمناني عالم و نيك براي مؤمناني عالم و نيك 

        فرود آمده از سمت خودآوند فرود آمده از سمت خودآوند فرود آمده از سمت خودآوند فرود آمده از سمت خودآوند 
        كه هستي بخش است و مهرآوند كه هستي بخش است و مهرآوند كه هستي بخش است و مهرآوند كه هستي بخش است و مهرآوند 

        و قرآني عرب واژه ست و مكتوب و قرآني عرب واژه ست و مكتوب و قرآني عرب واژه ست و مكتوب و قرآني عرب واژه ست و مكتوب 
        براي بيم و اميدي ست مطلوب براي بيم و اميدي ست مطلوب براي بيم و اميدي ست مطلوب براي بيم و اميدي ست مطلوب 

        د د د د و ليكن اكثر مردم كراننو ليكن اكثر مردم كراننو ليكن اكثر مردم كراننو ليكن اكثر مردم كرانن
        قلب ما در پرده باشد قلب ما در پرده باشد قلب ما در پرده باشد قلب ما در پرده باشد و گويند و گويند و گويند و گويند 

        و باشد بين ما و تو حجابي و باشد بين ما و تو حجابي و باشد بين ما و تو حجابي و باشد بين ما و تو حجابي 
        بكن هر چه تو خواهي يا نخواهي بكن هر چه تو خواهي يا نخواهي بكن هر چه تو خواهي يا نخواهي بكن هر چه تو خواهي يا نخواهي 
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        . . . . كه ما را از ره خود برنتابي كه ما را از ره خود برنتابي كه ما را از ره خود برنتابي كه ما را از ره خود برنتابي 
        

        بگو من بشري همچون شمايم بگو من بشري همچون شمايم بگو من بشري همچون شمايم بگو من بشري همچون شمايم 
        كه وحي آيد بسويم از خودآيم كه وحي آيد بسويم از خودآيم كه وحي آيد بسويم از خودآيم كه وحي آيد بسويم از خودآيم 
        كه باشد او خودآي جمله مردم كه باشد او خودآي جمله مردم كه باشد او خودآي جمله مردم كه باشد او خودآي جمله مردم 
        بسويش رو نمائيد محكم آئيد بسويش رو نمائيد محكم آئيد بسويش رو نمائيد محكم آئيد بسويش رو نمائيد محكم آئيد 

        . . . . و عذر جهل هاي خود بخواهيد و عذر جهل هاي خود بخواهيد و عذر جهل هاي خود بخواهيد و عذر جهل هاي خود بخواهيد 
        

        و واي بر مشركان ثروت اندوز و واي بر مشركان ثروت اندوز و واي بر مشركان ثروت اندوز و واي بر مشركان ثروت اندوز 
        كه بيزار از زكات و آخرت سوز كه بيزار از زكات و آخرت سوز كه بيزار از زكات و آخرت سوز كه بيزار از زكات و آخرت سوز 

        و اما مؤمنان نيك پندار و اما مؤمنان نيك پندار و اما مؤمنان نيك پندار و اما مؤمنان نيك پندار 
        كه اندر صلح آرند فعل و گفتار كه اندر صلح آرند فعل و گفتار كه اندر صلح آرند فعل و گفتار كه اندر صلح آرند فعل و گفتار 
        . . . . همانها را بود اجري چه پر بار همانها را بود اجري چه پر بار همانها را بود اجري چه پر بار همانها را بود اجري چه پر بار 

        
        بگو پس منكرانيد آن خودآ را بگو پس منكرانيد آن خودآ را بگو پس منكرانيد آن خودآ را بگو پس منكرانيد آن خودآ را 

        كه آفريد زمين را در دو روزش كه آفريد زمين را در دو روزش كه آفريد زمين را در دو روزش كه آفريد زمين را در دو روزش 
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        و باشد او خودآي عالميان و باشد او خودآي عالميان و باشد او خودآي عالميان و باشد او خودآي عالميان 
        . . . . هموئي كه بداريدش شريكان هموئي كه بداريدش شريكان هموئي كه بداريدش شريكان هموئي كه بداريدش شريكان 

        
        و اندر چهار روز كوهها نهاده و اندر چهار روز كوهها نهاده و اندر چهار روز كوهها نهاده و اندر چهار روز كوهها نهاده 

        و قوتها و بركاتش بداده و قوتها و بركاتش بداده و قوتها و بركاتش بداده و قوتها و بركاتش بداده 
        . . . . كه كامل گشته است از بهر انسان كه كامل گشته است از بهر انسان كه كامل گشته است از بهر انسان كه كامل گشته است از بهر انسان 

        
        و آنگاه آسمان ها كرد برپا و آنگاه آسمان ها كرد برپا و آنگاه آسمان ها كرد برپا و آنگاه آسمان ها كرد برپا 

        كه بودي سر به سر دود و غباري كه بودي سر به سر دود و غباري كه بودي سر به سر دود و غباري كه بودي سر به سر دود و غباري 
        و گفتا خود برآئيد خواه ناخواه و گفتا خود برآئيد خواه ناخواه و گفتا خود برآئيد خواه ناخواه و گفتا خود برآئيد خواه ناخواه 

        . . . . كه گفتند خود برآئيمش به دلخواه كه گفتند خود برآئيمش به دلخواه كه گفتند خود برآئيمش به دلخواه كه گفتند خود برآئيمش به دلخواه 
        

        و كرديم آسمان را هفت عالم و كرديم آسمان را هفت عالم و كرديم آسمان را هفت عالم و كرديم آسمان را هفت عالم 
        اي نموديم اي نموديم اي نموديم اي نموديم و بر هر عالمي وحي و بر هر عالمي وحي و بر هر عالمي وحي و بر هر عالمي وحي 

        دو روزه آسمان بر جا نموديم دو روزه آسمان بر جا نموديم دو روزه آسمان بر جا نموديم دو روزه آسمان بر جا نموديم 
        و اول آسمان را با ستاره و اول آسمان را با ستاره و اول آسمان را با ستاره و اول آسمان را با ستاره 
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        بپا كرديم و خود بر آن نظاره بپا كرديم و خود بر آن نظاره بپا كرديم و خود بر آن نظاره بپا كرديم و خود بر آن نظاره 
        چنين تقدير بنمودست خودآ چنين تقدير بنمودست خودآ چنين تقدير بنمودست خودآ چنين تقدير بنمودست خودآ 
        . . . . كه باشد خودكفا ، دانا و بينا كه باشد خودكفا ، دانا و بينا كه باشد خودكفا ، دانا و بينا كه باشد خودكفا ، دانا و بينا 

        
        بگو به منكران روي گردان بگو به منكران روي گردان بگو به منكران روي گردان بگو به منكران روي گردان 
        كه بيم تان دهم با آن عذابي كه بيم تان دهم با آن عذابي كه بيم تان دهم با آن عذابي كه بيم تان دهم با آن عذابي 

        كه آمد بر سر عاد و ثمودش كه آمد بر سر عاد و ثمودش كه آمد بر سر عاد و ثمودش كه آمد بر سر عاد و ثمودش 
        زبعد آن همه پيغمبراني زبعد آن همه پيغمبراني زبعد آن همه پيغمبراني زبعد آن همه پيغمبراني 

        آمد از پس و پيش مردمان را آمد از پس و پيش مردمان را آمد از پس و پيش مردمان را آمد از پس و پيش مردمان را     كهكهكهكه
        . . . . كه جز خودآي واحد را مخوانيد كه جز خودآي واحد را مخوانيد كه جز خودآي واحد را مخوانيد كه جز خودآي واحد را مخوانيد 

        
        و گفتند گر همي خواستي خودآوند و گفتند گر همي خواستي خودآوند و گفتند گر همي خواستي خودآوند و گفتند گر همي خواستي خودآوند 

        فرستادي مالئك سوي مردم فرستادي مالئك سوي مردم فرستادي مالئك سوي مردم فرستادي مالئك سوي مردم 
        و ما پيغمبرش را منكرانيم و ما پيغمبرش را منكرانيم و ما پيغمبرش را منكرانيم و ما پيغمبرش را منكرانيم 

        . . . . كه او هم خود بود همسان مردم كه او هم خود بود همسان مردم كه او هم خود بود همسان مردم كه او هم خود بود همسان مردم 
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        و اما عاد استكبار ورزيد و اما عاد استكبار ورزيد و اما عاد استكبار ورزيد و اما عاد استكبار ورزيد 
        و خود را برترين مردمان ديد و خود را برترين مردمان ديد و خود را برترين مردمان ديد و خود را برترين مردمان ديد 

            و گفتند برتر از ما هيچكس نيستو گفتند برتر از ما هيچكس نيستو گفتند برتر از ما هيچكس نيستو گفتند برتر از ما هيچكس نيست
        ندانستند كه خودآ برترين است ندانستند كه خودآ برترين است ندانستند كه خودآ برترين است ندانستند كه خودآ برترين است 

        و چه انكار ورزيدند آيات و چه انكار ورزيدند آيات و چه انكار ورزيدند آيات و چه انكار ورزيدند آيات 
        ناكي ناكي ناكي ناكي     ددددفرستاديم باد درفرستاديم باد درفرستاديم باد درفرستاديم باد در

        . . . . كه بشكست افتخار و كبر ايشان كه بشكست افتخار و كبر ايشان كه بشكست افتخار و كبر ايشان كه بشكست افتخار و كبر ايشان 
        

        و اين بود آن عذابي بهر دنيا و اين بود آن عذابي بهر دنيا و اين بود آن عذابي بهر دنيا و اين بود آن عذابي بهر دنيا 
        عذاب آخرت بدتر از اينست عذاب آخرت بدتر از اينست عذاب آخرت بدتر از اينست عذاب آخرت بدتر از اينست 

        . . . . كه هيچ راه نجاتي نيست از آن كه هيچ راه نجاتي نيست از آن كه هيچ راه نجاتي نيست از آن كه هيچ راه نجاتي نيست از آن 
        

        هدايتي فرستاديم ثمود را هدايتي فرستاديم ثمود را هدايتي فرستاديم ثمود را هدايتي فرستاديم ثمود را 
        ولي كوري به بينائي گزيدند ولي كوري به بينائي گزيدند ولي كوري به بينائي گزيدند ولي كوري به بينائي گزيدند 

        م چو آنانرا عذابي م چو آنانرا عذابي م چو آنانرا عذابي م چو آنانرا عذابي فرستاديفرستاديفرستاديفرستادي
        . . . . دليل آنچه مي كردند و بودند دليل آنچه مي كردند و بودند دليل آنچه مي كردند و بودند دليل آنچه مي كردند و بودند 
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        و آنانرا كه تقوا مي گزيدند و آنانرا كه تقوا مي گزيدند و آنانرا كه تقوا مي گزيدند و آنانرا كه تقوا مي گزيدند 
        . . . . رهانيديم از آن خواري و ذّلت رهانيديم از آن خواري و ذّلت رهانيديم از آن خواري و ذّلت رهانيديم از آن خواري و ذّلت 

        
        و روزي كه همه خصمان خودآ و روزي كه همه خصمان خودآ و روزي كه همه خصمان خودآ و روزي كه همه خصمان خودآ 

        بسوي آتش دوزخ درآيند بسوي آتش دوزخ درآيند بسوي آتش دوزخ درآيند بسوي آتش دوزخ درآيند 
        دمي بهر شهادت بازايستند دمي بهر شهادت بازايستند دمي بهر شهادت بازايستند دمي بهر شهادت بازايستند 

        كه گوش و چشم و پوست لب مي گشايند كه گوش و چشم و پوست لب مي گشايند كه گوش و چشم و پوست لب مي گشايند كه گوش و چشم و پوست لب مي گشايند 
        . . . . و جمله كارهاشان را گواهند و جمله كارهاشان را گواهند و جمله كارهاشان را گواهند و جمله كارهاشان را گواهند 

        
        د بگويند جمله خصمان د بگويند جمله خصمان د بگويند جمله خصمان د بگويند جمله خصمان به پوست خوبه پوست خوبه پوست خوبه پوست خو

        چه باشد اين عداوتها شما را چه باشد اين عداوتها شما را چه باشد اين عداوتها شما را چه باشد اين عداوتها شما را 
        آن خودآي هستي آن خودآي هستي آن خودآي هستي آن خودآي هستي : : : : و گويد پوست و گويد پوست و گويد پوست و گويد پوست 

        كه آورده پديد جمله خاليق كه آورده پديد جمله خاليق كه آورده پديد جمله خاليق كه آورده پديد جمله خاليق 
        كه جمله سوي او رجعت نمائيد كه جمله سوي او رجعت نمائيد كه جمله سوي او رجعت نمائيد كه جمله سوي او رجعت نمائيد 

        . . . . همو دادست ما را نطق امروز همو دادست ما را نطق امروز همو دادست ما را نطق امروز همو دادست ما را نطق امروز 
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        شما پنهان نمي داشتيد چيزي شما پنهان نمي داشتيد چيزي شما پنهان نمي داشتيد چيزي شما پنهان نمي داشتيد چيزي 
        چشم و پوست خود در عالم چشم و پوست خود در عالم چشم و پوست خود در عالم چشم و پوست خود در عالم زگوش و زگوش و زگوش و زگوش و 

        و ليكن در گمان بوديد كه خودآ و ليكن در گمان بوديد كه خودآ و ليكن در گمان بوديد كه خودآ و ليكن در گمان بوديد كه خودآ 
        . . . . ند همه اعمالتان را ند همه اعمالتان را ند همه اعمالتان را ند همه اعمالتان را نمي بينمي بينمي بينمي بي

        
        زان گمان خود هالكيد زان گمان خود هالكيد زان گمان خود هالكيد زان گمان خود هالكيد     و امروزو امروزو امروزو امروز

        و باخته جمله فرصت ها و خاكيد و باخته جمله فرصت ها و خاكيد و باخته جمله فرصت ها و خاكيد و باخته جمله فرصت ها و خاكيد 
        و آنك صبرشان باشد در آتش و آنك صبرشان باشد در آتش و آنك صبرشان باشد در آتش و آنك صبرشان باشد در آتش 

        . . . . وگر ياري بجوئيد نيست جز غش وگر ياري بجوئيد نيست جز غش وگر ياري بجوئيد نيست جز غش وگر ياري بجوئيد نيست جز غش 
        

        و اينان در حياتشان به عالم و اينان در حياتشان به عالم و اينان در حياتشان به عالم و اينان در حياتشان به عالم 
        رفيق مردم چاپلوس بودند رفيق مردم چاپلوس بودند رفيق مردم چاپلوس بودند رفيق مردم چاپلوس بودند 

        . . . . كه زشتي هايشان زيبا نمودند كه زشتي هايشان زيبا نمودند كه زشتي هايشان زيبا نمودند كه زشتي هايشان زيبا نمودند 
        

        و اينك حق فرود آمد بر آنان و اينك حق فرود آمد بر آنان و اينك حق فرود آمد بر آنان و اينك حق فرود آمد بر آنان 
        قي كه نزد جن و انس است قي كه نزد جن و انس است قي كه نزد جن و انس است قي كه نزد جن و انس است همان حهمان حهمان حهمان ح
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        . . . . و باشند آن زمان خود باخته جانان و باشند آن زمان خود باخته جانان و باشند آن زمان خود باخته جانان و باشند آن زمان خود باخته جانان 
        

        و گويند كافران پس گوش مداريد و گويند كافران پس گوش مداريد و گويند كافران پس گوش مداريد و گويند كافران پس گوش مداريد 
        به اين قرآن و در آن ياوه گوئيد به اين قرآن و در آن ياوه گوئيد به اين قرآن و در آن ياوه گوئيد به اين قرآن و در آن ياوه گوئيد 

        . . . . كه تا پيروز آئيد بر رسوالن كه تا پيروز آئيد بر رسوالن كه تا پيروز آئيد بر رسوالن كه تا پيروز آئيد بر رسوالن 
        

        عذابي بس شديد بر منكران است عذابي بس شديد بر منكران است عذابي بس شديد بر منكران است عذابي بس شديد بر منكران است 
        عذابي سخت تر از عالم خاك عذابي سخت تر از عالم خاك عذابي سخت تر از عالم خاك عذابي سخت تر از عالم خاك 
        و اين باشد جزاي خصم خودآ و اين باشد جزاي خصم خودآ و اين باشد جزاي خصم خودآ و اين باشد جزاي خصم خودآ 

        برپا برپا برپا برپا به اندر دوزخي جاويد و به اندر دوزخي جاويد و به اندر دوزخي جاويد و به اندر دوزخي جاويد و 
        براي آنهمه انكار آيات براي آنهمه انكار آيات براي آنهمه انكار آيات براي آنهمه انكار آيات 

        . . . . كه تا از آنهمه پستي شوند پاك كه تا از آنهمه پستي شوند پاك كه تا از آنهمه پستي شوند پاك كه تا از آنهمه پستي شوند پاك 
        

        در  آنروز منكران گويند خدايا در  آنروز منكران گويند خدايا در  آنروز منكران گويند خدايا در  آنروز منكران گويند خدايا 
        بما بنما تو انس و جنيان را بما بنما تو انس و جنيان را بما بنما تو انس و جنيان را بما بنما تو انس و جنيان را 

        كه گمراه كرده اند ما را بدين راه كه گمراه كرده اند ما را بدين راه كه گمراه كرده اند ما را بدين راه كه گمراه كرده اند ما را بدين راه 
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        . . . . كه تا نابودشان سازيم در اينجا كه تا نابودشان سازيم در اينجا كه تا نابودشان سازيم در اينجا كه تا نابودشان سازيم در اينجا 
        

        و آنانكه خودآي واحدش را و آنانكه خودآي واحدش را و آنانكه خودآي واحدش را و آنانكه خودآي واحدش را 
        پرستش كرده و با او صبورند پرستش كرده و با او صبورند پرستش كرده و با او صبورند پرستش كرده و با او صبورند 

        : : : : سوي آنان سوي آنان سوي آنان سوي آنان     مالئك نازل آيندمالئك نازل آيندمالئك نازل آيندمالئك نازل آيند
        مترسيد و مباشيد نااميدان مترسيد و مباشيد نااميدان مترسيد و مباشيد نااميدان مترسيد و مباشيد نااميدان 

        و باشيد در بهشت خويش شادان و باشيد در بهشت خويش شادان و باشيد در بهشت خويش شادان و باشيد در بهشت خويش شادان 
        و ما يارانتان در دو جهانيم و ما يارانتان در دو جهانيم و ما يارانتان در دو جهانيم و ما يارانتان در دو جهانيم 
        و اندر آخرت شادان باشيد و اندر آخرت شادان باشيد و اندر آخرت شادان باشيد و اندر آخرت شادان باشيد 

        هر آنچه كه بخو اهيد آن باشيد هر آنچه كه بخو اهيد آن باشيد هر آنچه كه بخو اهيد آن باشيد هر آنچه كه بخو اهيد آن باشيد 
        و اين از نزد خودآي جهانست و اين از نزد خودآي جهانست و اين از نزد خودآي جهانست و اين از نزد خودآي جهانست 

        . . . . كه هم بخشنده و هم مهربانست كه هم بخشنده و هم مهربانست كه هم بخشنده و هم مهربانست كه هم بخشنده و هم مهربانست 
        

        چه كس بهتر بود زانكه به دنيا چه كس بهتر بود زانكه به دنيا چه كس بهتر بود زانكه به دنيا چه كس بهتر بود زانكه به دنيا 
        همه را همه را همه را همه را بسوي  حق كند دعوت بسوي  حق كند دعوت بسوي  حق كند دعوت بسوي  حق كند دعوت 

        و اعمالش همه در صلح باشد و اعمالش همه در صلح باشد و اعمالش همه در صلح باشد و اعمالش همه در صلح باشد 
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        . . . . و گويد من شوم تسليم خودآ و گويد من شوم تسليم خودآ و گويد من شوم تسليم خودآ و گويد من شوم تسليم خودآ 
        

        نباشد خير و شر يكسان به عالم نباشد خير و شر يكسان به عالم نباشد خير و شر يكسان به عالم نباشد خير و شر يكسان به عالم 
        به نيكي دفع بنما شر زآدم به نيكي دفع بنما شر زآدم به نيكي دفع بنما شر زآدم به نيكي دفع بنما شر زآدم 

        و بيني دشمنان را دوست ناگاه و بيني دشمنان را دوست ناگاه و بيني دشمنان را دوست ناگاه و بيني دشمنان را دوست ناگاه 
        و اين علمي ست اندر صبر آدم و اين علمي ست اندر صبر آدم و اين علمي ست اندر صبر آدم و اين علمي ست اندر صبر آدم 

        . . . . و باشد قدرتي اندر دو عالم و باشد قدرتي اندر دو عالم و باشد قدرتي اندر دو عالم و باشد قدرتي اندر دو عالم 
        

        و چون شيطان تو را از جا بدر كرد و چون شيطان تو را از جا بدر كرد و چون شيطان تو را از جا بدر كرد و چون شيطان تو را از جا بدر كرد 
        در دل و جان در دل و جان در دل و جان در دل و جان پناه آور به خودآ پناه آور به خودآ پناه آور به خودآ پناه آور به خودآ 

        . . . . كه او مي شنود نجواي انسان كه او مي شنود نجواي انسان كه او مي شنود نجواي انسان كه او مي شنود نجواي انسان 
        

        و از جمله نشانه هاي خودآ و از جمله نشانه هاي خودآ و از جمله نشانه هاي خودآ و از جمله نشانه هاي خودآ 
        شب و روز است و خورشيدست و هم ماه شب و روز است و خورشيدست و هم ماه شب و روز است و خورشيدست و هم ماه شب و روز است و خورشيدست و هم ماه 

        گاه خورشيد و ماه را گاه خورشيد و ماه را گاه خورشيد و ماه را گاه خورشيد و ماه را ه ه ه ه مسازيد سجدمسازيد سجدمسازيد سجدمسازيد سجد
        و بلكه سجده آريد آن خودآ را و بلكه سجده آريد آن خودآ را و بلكه سجده آريد آن خودآ را و بلكه سجده آريد آن خودآ را 
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        . . . . كه خلق بنموده او خورشيد و ماه را كه خلق بنموده او خورشيد و ماه را كه خلق بنموده او خورشيد و ماه را كه خلق بنموده او خورشيد و ماه را 
        

        وگر برخي نسازند سجده او را وگر برخي نسازند سجده او را وگر برخي نسازند سجده او را وگر برخي نسازند سجده او را 
        دمادم مي كنند تسبيح او را دمادم مي كنند تسبيح او را دمادم مي كنند تسبيح او را دمادم مي كنند تسبيح او را 

        . . . . كساني كه به نزد او مقيمند كساني كه به نزد او مقيمند كساني كه به نزد او مقيمند كساني كه به نزد او مقيمند 
        

        و از جمله نشانه ها زمين است و از جمله نشانه ها زمين است و از جمله نشانه ها زمين است و از جمله نشانه ها زمين است 
        كه بارانش نمايد زنده مرده كه بارانش نمايد زنده مرده كه بارانش نمايد زنده مرده كه بارانش نمايد زنده مرده 
        همو زنده نمايد مردگان را همو زنده نمايد مردگان را همو زنده نمايد مردگان را همو زنده نمايد مردگان را 

        . . . . و اين آسان بود از بهر خودآ و اين آسان بود از بهر خودآ و اين آسان بود از بهر خودآ و اين آسان بود از بهر خودآ 
        

        و آنانكه به گمراهي فتادند و آنانكه به گمراهي فتادند و آنانكه به گمراهي فتادند و آنانكه به گمراهي فتادند 
        زبرخي آيه هاي ما به عالم زبرخي آيه هاي ما به عالم زبرخي آيه هاي ما به عالم زبرخي آيه هاي ما به عالم 

        . . . . نمي مانند پنهان از نگاهم نمي مانند پنهان از نگاهم نمي مانند پنهان از نگاهم نمي مانند پنهان از نگاهم 
        

        چه كس بهتر بود اندر قيامت چه كس بهتر بود اندر قيامت چه كس بهتر بود اندر قيامت چه كس بهتر بود اندر قيامت 
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        . . . . آتش يا حريم مهر خودآ آتش يا حريم مهر خودآ آتش يا حريم مهر خودآ آتش يا حريم مهر خودآ به به به به 
        

        بسازيد هر چه مي خواهيد كه خودآ بسازيد هر چه مي خواهيد كه خودآ بسازيد هر چه مي خواهيد كه خودآ بسازيد هر چه مي خواهيد كه خودآ 
        . . . . بود بينا و دانا و شكيبا بود بينا و دانا و شكيبا بود بينا و دانا و شكيبا بود بينا و دانا و شكيبا 

        
        و آنانكه دوباره كافر آيند و آنانكه دوباره كافر آيند و آنانكه دوباره كافر آيند و آنانكه دوباره كافر آيند 

        زبعد ذكر چون آيد به ايشان زبعد ذكر چون آيد به ايشان زبعد ذكر چون آيد به ايشان زبعد ذكر چون آيد به ايشان 
        و باشد اين كتابش نور ميزان و باشد اين كتابش نور ميزان و باشد اين كتابش نور ميزان و باشد اين كتابش نور ميزان 

        به باطل در نياميزد زانسان به باطل در نياميزد زانسان به باطل در نياميزد زانسان به باطل در نياميزد زانسان 
        به هيچ سوئي كه باشد نزد يزدان به هيچ سوئي كه باشد نزد يزدان به هيچ سوئي كه باشد نزد يزدان به هيچ سوئي كه باشد نزد يزدان 

        . . . . كه باشد راز داني پاك برهان كه باشد راز داني پاك برهان كه باشد راز داني پاك برهان كه باشد راز داني پاك برهان 
        

        و اما اي رسول ما نگويند و اما اي رسول ما نگويند و اما اي رسول ما نگويند و اما اي رسول ما نگويند 
        به تو جز آنچه گفتند به رسوالن به تو جز آنچه گفتند به رسوالن به تو جز آنچه گفتند به رسوالن به تو جز آنچه گفتند به رسوالن 

        . . . . و خودآ صاحب عذر و عذابست و خودآ صاحب عذر و عذابست و خودآ صاحب عذر و عذابست و خودآ صاحب عذر و عذابست 
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        وگر قرآن زبان عجمي بود وگر قرآن زبان عجمي بود وگر قرآن زبان عجمي بود وگر قرآن زبان عجمي بود 
        همي گفتند چرا پس عربي نيست همي گفتند چرا پس عربي نيست همي گفتند چرا پس عربي نيست همي گفتند چرا پس عربي نيست 

        چرا گوينده اش عجم زبانست چرا گوينده اش عجم زبانست چرا گوينده اش عجم زبانست چرا گوينده اش عجم زبانست 
        . . . . و ما مخاطبان عرب زبانيم و ما مخاطبان عرب زبانيم و ما مخاطبان عرب زبانيم و ما مخاطبان عرب زبانيم 

        
        بگو قرآن براي دلكشانش بگو قرآن براي دلكشانش بگو قرآن براي دلكشانش بگو قرآن براي دلكشانش 

        شفا است و چراغ رهروانش شفا است و چراغ رهروانش شفا است و چراغ رهروانش شفا است و چراغ رهروانش 
        باور دل باور دل باور دل باور دل و آنانرا كه نايد و آنانرا كه نايد و آنانرا كه نايد و آنانرا كه نايد 

        شوند درباره اش هم كر و هم كور شوند درباره اش هم كر و هم كور شوند درباره اش هم كر و هم كور شوند درباره اش هم كر و هم كور 
        . . . . و آيد اين صدا از جاي بس دور و آيد اين صدا از جاي بس دور و آيد اين صدا از جاي بس دور و آيد اين صدا از جاي بس دور 

        
        و موسي را بداديمش كتابي و موسي را بداديمش كتابي و موسي را بداديمش كتابي و موسي را بداديمش كتابي 

        كه در آن اختالف آمد فراوان كه در آن اختالف آمد فراوان كه در آن اختالف آمد فراوان كه در آن اختالف آمد فراوان 
        نبودي گر اجل در نزد خودآ نبودي گر اجل در نزد خودآ نبودي گر اجل در نزد خودآ نبودي گر اجل در نزد خودآ 
        . . . . قضاوت مي شدي اندر حسابي قضاوت مي شدي اندر حسابي قضاوت مي شدي اندر حسابي قضاوت مي شدي اندر حسابي 
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        هر كه نيكي كند بر خود نمايد هر كه نيكي كند بر خود نمايد هر كه نيكي كند بر خود نمايد هر كه نيكي كند بر خود نمايد 
            ....و هر كه بد كند با بد برآيدو هر كه بد كند با بد برآيدو هر كه بد كند با بد برآيدو هر كه بد كند با بد برآيد

        . . . . به مردم به مردم به مردم به مردم ندارد هيچ ستم خودآ ندارد هيچ ستم خودآ ندارد هيچ ستم خودآ ندارد هيچ ستم خودآ 
        

        و باشد علم وقت در نزد خودآ و باشد علم وقت در نزد خودآ و باشد علم وقت در نزد خودآ و باشد علم وقت در نزد خودآ 
        بود وقت رسيدنهاي ميوه بود وقت رسيدنهاي ميوه بود وقت رسيدنهاي ميوه بود وقت رسيدنهاي ميوه 

        و گاه بارداريهاي زنها و گاه بارداريهاي زنها و گاه بارداريهاي زنها و گاه بارداريهاي زنها 
        . . . . همه در نزد علم وقت خودآ همه در نزد علم وقت خودآ همه در نزد علم وقت خودآ همه در نزد علم وقت خودآ 

        
        و آنروزي كه خودآيش بخواند و آنروزي كه خودآيش بخواند و آنروزي كه خودآيش بخواند و آنروزي كه خودآيش بخواند 
        كجايند آن شريكانم كه خوانديد كجايند آن شريكانم كه خوانديد كجايند آن شريكانم كه خوانديد كجايند آن شريكانم كه خوانديد 

        !!!!ما نبوديم ما نبوديم ما نبوديم ما نبوديم : : : : همي گويند شريكان همي گويند شريكان همي گويند شريكان همي گويند شريكان 
        و نابود مي شوند جمله شريكان و نابود مي شوند جمله شريكان و نابود مي شوند جمله شريكان و نابود مي شوند جمله شريكان 

        ي ي ي ي كه مي خوانديد اندر زندگانكه مي خوانديد اندر زندگانكه مي خوانديد اندر زندگانكه مي خوانديد اندر زندگان
        . . . . به نزد مردم و اندر نهاني به نزد مردم و اندر نهاني به نزد مردم و اندر نهاني به نزد مردم و اندر نهاني 
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        و انسان از خوشي خسته نيايد و انسان از خوشي خسته نيايد و انسان از خوشي خسته نيايد و انسان از خوشي خسته نيايد 
        و چون شري بيايد كافر آيد و چون شري بيايد كافر آيد و چون شري بيايد كافر آيد و چون شري بيايد كافر آيد 

        وگر از بعد محنت ، رحمت آريم وگر از بعد محنت ، رحمت آريم وگر از بعد محنت ، رحمت آريم وگر از بعد محنت ، رحمت آريم 
        زخودآ زخودآ زخودآ زخودآ     ييييبگويد از من است اين نبگويد از من است اين نبگويد از من است اين نبگويد از من است اين ن

        كجا باشد قيامت بعد دنيا كجا باشد قيامت بعد دنيا كجا باشد قيامت بعد دنيا كجا باشد قيامت بعد دنيا 
        وگر در نزد خودآ باز گردم وگر در نزد خودآ باز گردم وگر در نزد خودآ باز گردم وگر در نزد خودآ باز گردم 

        . . . . بدون شك مرا برتر عطائيست بدون شك مرا برتر عطائيست بدون شك مرا برتر عطائيست بدون شك مرا برتر عطائيست 
        را پس خبر ده را پس خبر ده را پس خبر ده را پس خبر ده و اينسان كافرانو اينسان كافرانو اينسان كافرانو اينسان كافران

        . . . .     'آيد به عقبيآيد به عقبيآيد به عقبيآيد به عقبي    ظظظظبي بس غليبي بس غليبي بس غليبي بس غليعذاعذاعذاعذا
        

        و چون انعام سازيم آدمي را و چون انعام سازيم آدمي را و چون انعام سازيم آدمي را و چون انعام سازيم آدمي را 
        شود مغرور و گردنكش به عالم شود مغرور و گردنكش به عالم شود مغرور و گردنكش به عالم شود مغرور و گردنكش به عالم 

        و چون شري بسويش مي فرستيم و چون شري بسويش مي فرستيم و چون شري بسويش مي فرستيم و چون شري بسويش مي فرستيم 
        . . . . دعاگو باشد و در حال ماتم دعاگو باشد و در حال ماتم دعاگو باشد و در حال ماتم دعاگو باشد و در حال ماتم 

        
        اگر قرآن بود از نزد خودآ اگر قرآن بود از نزد خودآ اگر قرآن بود از نزد خودآ اگر قرآن بود از نزد خودآ 
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        چرا پس منكريد آيات آنرا چرا پس منكريد آيات آنرا چرا پس منكريد آيات آنرا چرا پس منكريد آيات آنرا 
        . . . . و باشد بدترين گمره در اينجا و باشد بدترين گمره در اينجا و باشد بدترين گمره در اينجا و باشد بدترين گمره در اينجا 

        
        بزودي بس نشانه هاي عريان بزودي بس نشانه هاي عريان بزودي بس نشانه هاي عريان بزودي بس نشانه هاي عريان 

        زيم در آفاق و انفس زيم در آفاق و انفس زيم در آفاق و انفس زيم در آفاق و انفس عيان ساعيان ساعيان ساعيان سا
        به اندر زندگاني دو دنيا به اندر زندگاني دو دنيا به اندر زندگاني دو دنيا به اندر زندگاني دو دنيا 

        . . . . كه تا معلوم آيد حق قرآن كه تا معلوم آيد حق قرآن كه تا معلوم آيد حق قرآن كه تا معلوم آيد حق قرآن 
        

        مگر كافي و وافي نيست خودآ مگر كافي و وافي نيست خودآ مگر كافي و وافي نيست خودآ مگر كافي و وافي نيست خودآ 
        . . . . كه شاهد گشته بر هر چيز دنيا كه شاهد گشته بر هر چيز دنيا كه شاهد گشته بر هر چيز دنيا كه شاهد گشته بر هر چيز دنيا 

        
        هال از بهر ديدار خودآيش هال از بهر ديدار خودآيش هال از بهر ديدار خودآيش هال از بهر ديدار خودآيش 

        . . . . به ترديدند مردم از لقايش به ترديدند مردم از لقايش به ترديدند مردم از لقايش به ترديدند مردم از لقايش 
        

        . . . . هال خودآ بهر چيزي مماس است هال خودآ بهر چيزي مماس است هال خودآ بهر چيزي مماس است هال خودآ بهر چيزي مماس است 
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        ) ) ) ) طارق طارق طارق طارق ( ( ( ( راهنماي شب راهنماي شب راهنماي شب راهنماي شب  ــ ــ ــ ــ     40404040
  " ئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند ئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند ئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند ئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي تودر سوي تودر سوي تودر سوي تو" 

  
  

        سوگند به آسمان و راهش سوگند به آسمان و راهش سوگند به آسمان و راهش سوگند به آسمان و راهش 
        سوگند به ره نما  زچاهش سوگند به ره نما  زچاهش سوگند به ره نما  زچاهش سوگند به ره نما  زچاهش 

        هيچ دانستي كه چيست اين راه هيچ دانستي كه چيست اين راه هيچ دانستي كه چيست اين راه هيچ دانستي كه چيست اين راه 
        . . . . اين راه نماي راه پيما اين راه نماي راه پيما اين راه نماي راه پيما اين راه نماي راه پيما 

        
        ستاره اي ساربان ستاره اي ساربان ستاره اي ساربان ستاره اي ساربان 
        در طرق شبروان در طرق شبروان در طرق شبروان در طرق شبروان 

        و جمله آدمي را و جمله آدمي را و جمله آدمي را و جمله آدمي را 
        . . . . بود يكي نگهبان بود يكي نگهبان بود يكي نگهبان بود يكي نگهبان 

        
        اين آدمي اين آدمي اين آدمي اين آدمي     ددددبنگربنگربنگربنگر

        كه از چه آفريده كه از چه آفريده كه از چه آفريده كه از چه آفريده 
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        دمي دمي دمي دمي خودآي او را خودآي او را خودآي او را خودآي او را 
        زآبكي جهيده زآبكي جهيده زآبكي جهيده زآبكي جهيده 

        جهيده اين قطره آب جهيده اين قطره آب جهيده اين قطره آب جهيده اين قطره آب 
        ميان سينه و پشت ميان سينه و پشت ميان سينه و پشت ميان سينه و پشت 
        همو تواند او را همو تواند او را همو تواند او را همو تواند او را 

        . . . . خلق كند از نخست خلق كند از نخست خلق كند از نخست خلق كند از نخست 
        

        روزي كه نهان شود پديدار روزي كه نهان شود پديدار روزي كه نهان شود پديدار روزي كه نهان شود پديدار 
        . . . . نه قوه بماند و نه يك يار نه قوه بماند و نه يك يار نه قوه بماند و نه يك يار نه قوه بماند و نه يك يار 

        
        قسم به آسمان باز شونده قسم به آسمان باز شونده قسم به آسمان باز شونده قسم به آسمان باز شونده 

        قسم به زمين شكافنده قسم به زمين شكافنده قسم به زمين شكافنده قسم به زمين شكافنده 
        كه اين كالمي ست گوينده كه اين كالمي ست گوينده كه اين كالمي ست گوينده كه اين كالمي ست گوينده 

        . . . . ولي نه زبهر خنده ولي نه زبهر خنده ولي نه زبهر خنده ولي نه زبهر خنده 
        

        آنانكه كيد كنند آنانكه كيد كنند آنانكه كيد كنند آنانكه كيد كنند 
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        . . . . را به قيد كنند را به قيد كنند را به قيد كنند را به قيد كنند     خودخودخودخود
        

        پس مهلتي بخش به اين منكران يك دنده پس مهلتي بخش به اين منكران يك دنده پس مهلتي بخش به اين منكران يك دنده پس مهلتي بخش به اين منكران يك دنده 
        . . . . و مهلتشان دهيم اندكي زبهر خنده و مهلتشان دهيم اندكي زبهر خنده و مهلتشان دهيم اندكي زبهر خنده و مهلتشان دهيم اندكي زبهر خنده 
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        ) ) ) ) بروج بروج بروج بروج ( ( ( ( كهكشان كهكشان كهكشان كهكشان     ــــــــ    41414141
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        سوگند به آسمان سوگند به آسمان سوگند به آسمان سوگند به آسمان 
        . . . . به صاحب كهكشان به صاحب كهكشان به صاحب كهكشان به صاحب كهكشان 

        سوگند به روز موعود سوگند به روز موعود سوگند به روز موعود سوگند به روز موعود 
        . . . . به شاهد و مشهود به شاهد و مشهود به شاهد و مشهود به شاهد و مشهود 

        
        نابود اصحاب اخدود نابود اصحاب اخدود نابود اصحاب اخدود نابود اصحاب اخدود 

        در آتش و دود در آتش و دود در آتش و دود در آتش و دود 
        آنگاه كه به تخت نشسته بودند آنگاه كه به تخت نشسته بودند آنگاه كه به تخت نشسته بودند آنگاه كه به تخت نشسته بودند 

        و مؤمنان به زجرشان و مؤمنان به زجرشان و مؤمنان به زجرشان و مؤمنان به زجرشان 
        خسته و بسته بودند خسته و بسته بودند خسته و بسته بودند خسته و بسته بودند 

        و كينه مي داشتند و كينه مي داشتند و كينه مي داشتند و كينه مي داشتند 
        خداپرستان را خداپرستان را خداپرستان را خداپرستان را 
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        پرستندگان خداي عزيزپرستندگان خداي عزيزپرستندگان خداي عزيزپرستندگان خداي عزيز
        خدا كه مظهر مهر و هراس است خدا كه مظهر مهر و هراس است خدا كه مظهر مهر و هراس است خدا كه مظهر مهر و هراس است 

        . . . . و بر هر چيزي در عالم مماس است و بر هر چيزي در عالم مماس است و بر هر چيزي در عالم مماس است و بر هر چيزي در عالم مماس است 
        

        آنانكه كشتند مؤمنان آنانكه كشتند مؤمنان آنانكه كشتند مؤمنان آنانكه كشتند مؤمنان 
            هم مردان و هم زنانهم مردان و هم زنانهم مردان و هم زنانهم مردان و هم زنان

        و توبه ناكرده هنوز و توبه ناكرده هنوز و توبه ناكرده هنوز و توبه ناكرده هنوز 
        در دوزخند و سوزان در دوزخند و سوزان در دوزخند و سوزان در دوزخند و سوزان 

        . . . . با آتش فروزان با آتش فروزان با آتش فروزان با آتش فروزان 
        

        جز به آناني كه ايمان آورند جز به آناني كه ايمان آورند جز به آناني كه ايمان آورند جز به آناني كه ايمان آورند 
        زير و رو سازند همه اعمالشان زير و رو سازند همه اعمالشان زير و رو سازند همه اعمالشان زير و رو سازند همه اعمالشان 

        پس بهشت هائي ست اجر كارشان پس بهشت هائي ست اجر كارشان پس بهشت هائي ست اجر كارشان پس بهشت هائي ست اجر كارشان 
        نهرهائي اندر آن باشد روان نهرهائي اندر آن باشد روان نهرهائي اندر آن باشد روان نهرهائي اندر آن باشد روان 

        اين بود پيروزي و اجر كبير اين بود پيروزي و اجر كبير اين بود پيروزي و اجر كبير اين بود پيروزي و اجر كبير 
        . . . . و خدا باشد شديداً سختگير و خدا باشد شديداً سختگير و خدا باشد شديداً سختگير و خدا باشد شديداً سختگير 
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        هم پديد آور بود هم پديد آور بود هم پديد آور بود هم پديد آور بود 

        هم باعث آخر بود هم باعث آخر بود هم باعث آخر بود هم باعث آخر بود 
        اوست آمرزنده و هم دوستدار اوست آمرزنده و هم دوستدار اوست آمرزنده و هم دوستدار اوست آمرزنده و هم دوستدار 

        صاحب تختي بود پرافتخار صاحب تختي بود پرافتخار صاحب تختي بود پرافتخار صاحب تختي بود پرافتخار 
        . . . . هر چه خواهد مي كند پروردگار هر چه خواهد مي كند پروردگار هر چه خواهد مي كند پروردگار هر چه خواهد مي كند پروردگار 

        
        حكايت سپاهان شنيدي چه بود حكايت سپاهان شنيدي چه بود حكايت سپاهان شنيدي چه بود حكايت سپاهان شنيدي چه بود 
        سپاه فرعون و سپاه قوم ثمود سپاه فرعون و سپاه قوم ثمود سپاه فرعون و سپاه قوم ثمود سپاه فرعون و سپاه قوم ثمود 

        آن اهل انكار خود غرق دروغ بود آن اهل انكار خود غرق دروغ بود آن اهل انكار خود غرق دروغ بود آن اهل انكار خود غرق دروغ بود 
        . . . . و خداوند از وراشان بر همه اشراف داشت و خداوند از وراشان بر همه اشراف داشت و خداوند از وراشان بر همه اشراف داشت و خداوند از وراشان بر همه اشراف داشت 

        
        و اين قرآن كه باشد افتخاري و اين قرآن كه باشد افتخاري و اين قرآن كه باشد افتخاري و اين قرآن كه باشد افتخاري     

        . . . . درون لوح محفوظش قراري درون لوح محفوظش قراري درون لوح محفوظش قراري درون لوح محفوظش قراري 
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        ) ) ) ) انفطار انفطار انفطار انفطار ( ( ( ( بازگشت بخويشتن خويش بازگشت بخويشتن خويش بازگشت بخويشتن خويش بازگشت بخويشتن خويش     ــ ــ ــ ــ     42424242
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        چون بشكفد آسمان چون بشكفد آسمان چون بشكفد آسمان چون بشكفد آسمان 
        ستارگان ريزان ستارگان ريزان ستارگان ريزان ستارگان ريزان 
        درياها پريشان درياها پريشان درياها پريشان درياها پريشان 

        . . . . بهم پيوسته و يكسان بهم پيوسته و يكسان بهم پيوسته و يكسان بهم پيوسته و يكسان 
        

        و قبرها زير و زبر و قبرها زير و زبر و قبرها زير و زبر و قبرها زير و زبر 
        . . . . و هر كه داند خير و شر و هر كه داند خير و شر و هر كه داند خير و شر و هر كه داند خير و شر 

        
        هال يا ايها االنسان هال يا ايها االنسان هال يا ايها االنسان هال يا ايها االنسان 

        چه مغرور آمدي اينسان چه مغرور آمدي اينسان چه مغرور آمدي اينسان چه مغرور آمدي اينسان 
        زلطف خالق رحمان زلطف خالق رحمان زلطف خالق رحمان زلطف خالق رحمان 

        كه آفريده تو را كه آفريده تو را كه آفريده تو را كه آفريده تو را 
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        بپا نموده تو را بپا نموده تو را بپا نموده تو را بپا نموده تو را 
        رخي دميده تو را رخي دميده تو را رخي دميده تو را رخي دميده تو را 

        . . . . بهرگونه تو را بنموده انسان بهرگونه تو را بنموده انسان بهرگونه تو را بنموده انسان بهرگونه تو را بنموده انسان 
        . . . . چرا روز لقاء را كرده كتمان چرا روز لقاء را كرده كتمان چرا روز لقاء را كرده كتمان چرا روز لقاء را كرده كتمان 

        
        نگهباناني مراقبانند نگهباناني مراقبانند نگهباناني مراقبانند نگهباناني مراقبانند 

        نويسندگاني كريمانند نويسندگاني كريمانند نويسندگاني كريمانند نويسندگاني كريمانند 
        . . . . خوانند خوانند خوانند خوانند و هر چه كنيد و هر چه كنيد و هر چه كنيد و هر چه كنيد 

            
        كه آزادگان در رضايند و بس كه آزادگان در رضايند و بس كه آزادگان در رضايند و بس كه آزادگان در رضايند و بس 

        در شتابي عبث در شتابي عبث در شتابي عبث در شتابي عبث و بدكارگان و بدكارگان و بدكارگان و بدكارگان 
        كه باشند اندر هوس ها و غش كه باشند اندر هوس ها و غش كه باشند اندر هوس ها و غش كه باشند اندر هوس ها و غش 

        . . . . و آتش شود آن عطش روز غش و آتش شود آن عطش روز غش و آتش شود آن عطش روز غش و آتش شود آن عطش روز غش 
        

        چه داني چه باشد تو آن روز غش چه داني چه باشد تو آن روز غش چه داني چه باشد تو آن روز غش چه داني چه باشد تو آن روز غش 
        كه روز  جزا است و روز عطش كه روز  جزا است و روز عطش كه روز  جزا است و روز عطش كه روز  جزا است و روز عطش 
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        در آن روز هيچكس نباشد كسي در آن روز هيچكس نباشد كسي در آن روز هيچكس نباشد كسي در آن روز هيچكس نباشد كسي 
        . . . . نباشد كسي مالك هيچ خسي نباشد كسي مالك هيچ خسي نباشد كسي مالك هيچ خسي نباشد كسي مالك هيچ خسي 

        
        بود مالك هر كسي اش خودآ بود مالك هر كسي اش خودآ بود مالك هر كسي اش خودآ بود مالك هر كسي اش خودآ 

        . . . . جز او را نباشد كسي را اله جز او را نباشد كسي را اله جز او را نباشد كسي را اله جز او را نباشد كسي را اله 
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        ) ) ) ) مطففين مطففين مطففين مطففين ( ( ( ( دزدان روز دزدان روز دزدان روز دزدان روز         ــــــــ    43434343
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        اي واي به دزد روبرو اي واي به دزد روبرو اي واي به دزد روبرو اي واي به دزد روبرو 
        خندان لب و بي آبرو خندان لب و بي آبرو خندان لب و بي آبرو خندان لب و بي آبرو 

        بس پرخروش و كم فروش بس پرخروش و كم فروش بس پرخروش و كم فروش بس پرخروش و كم فروش 
        آيا نمي آيد دگر آيا نمي آيد دگر آيا نمي آيد دگر آيا نمي آيد دگر 

        با امر خودآيش بهوش با امر خودآيش بهوش با امر خودآيش بهوش با امر خودآيش بهوش 
        . . . . روز قيامت زان سروش روز قيامت زان سروش روز قيامت زان سروش روز قيامت زان سروش 

        
        نامه بدكارگان به دفتر بدان است نامه بدكارگان به دفتر بدان است نامه بدكارگان به دفتر بدان است نامه بدكارگان به دفتر بدان است 

        داني چه باشد اين كتاب داني چه باشد اين كتاب داني چه باشد اين كتاب داني چه باشد اين كتاب 
        اب زندگاني اب زندگاني اب زندگاني اب زندگاني كتكتكتكت

        هر لحظه را ببايد هر لحظه را ببايد هر لحظه را ببايد هر لحظه را ببايد 
        . . . . از روي آن بخواني از روي آن بخواني از روي آن بخواني از روي آن بخواني 
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            دو روياندو روياندو روياندو روياناي واي بر اي واي بر اي واي بر اي واي بر 

        منكر روز تابان منكر روز تابان منكر روز تابان منكر روز تابان 
        نمايشي زقرآن نمايشي زقرآن نمايشي زقرآن نمايشي زقرآن 

        گران گران گران گران و جز تجاوزو جز تجاوزو جز تجاوزو جز تجاوز
        . . . . نمي شوند منكران نمي شوند منكران نمي شوند منكران نمي شوند منكران 

        
        قرائت چون شود قرآن قرائت چون شود قرآن قرائت چون شود قرآن قرائت چون شود قرآن 

        براي اين چنين انسان براي اين چنين انسان براي اين چنين انسان براي اين چنين انسان 
        . . . . بگويد قصه ايست از بهر نادان بگويد قصه ايست از بهر نادان بگويد قصه ايست از بهر نادان بگويد قصه ايست از بهر نادان 

        
        و اين قلبي ست زنگاري و اين قلبي ست زنگاري و اين قلبي ست زنگاري و اين قلبي ست زنگاري 
        كه باشد زنگ بدكاري كه باشد زنگ بدكاري كه باشد زنگ بدكاري كه باشد زنگ بدكاري 

        . . . . ن اموال كاندر كيسه باشد ن اموال كاندر كيسه باشد ن اموال كاندر كيسه باشد ن اموال كاندر كيسه باشد از آاز آاز آاز آ
        

        و آنروز از خدا اندر حجابند و آنروز از خدا اندر حجابند و آنروز از خدا اندر حجابند و آنروز از خدا اندر حجابند 
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        سپس بر دوزخ سوزان شتابند سپس بر دوزخ سوزان شتابند سپس بر دوزخ سوزان شتابند سپس بر دوزخ سوزان شتابند 
        . . . . كه اينست آنچه انكارش نموديد كه اينست آنچه انكارش نموديد كه اينست آنچه انكارش نموديد كه اينست آنچه انكارش نموديد 

        
        و اما نامه آزادگان خوان و اما نامه آزادگان خوان و اما نامه آزادگان خوان و اما نامه آزادگان خوان 

        كه عّليين بود شأن و مكانش كه عّليين بود شأن و مكانش كه عّليين بود شأن و مكانش كه عّليين بود شأن و مكانش 
        چه داني چيست عّليين تو انسان چه داني چيست عّليين تو انسان چه داني چيست عّليين تو انسان چه داني چيست عّليين تو انسان 

        كتابي است راز زندگاني كتابي است راز زندگاني كتابي است راز زندگاني كتابي است راز زندگاني 
        . . . . كه باشند اهل قربت شاهد آن كه باشند اهل قربت شاهد آن كه باشند اهل قربت شاهد آن كه باشند اهل قربت شاهد آن 

        
        دگان در مقام رضايند دگان در مقام رضايند دگان در مقام رضايند دگان در مقام رضايند و آزاو آزاو آزاو آزا

        و ناظر از آن كبريايند و ناظر از آن كبريايند و ناظر از آن كبريايند و ناظر از آن كبريايند 
        و آنان را زروي پاك و شادان مي شناسند و آنان را زروي پاك و شادان مي شناسند و آنان را زروي پاك و شادان مي شناسند و آنان را زروي پاك و شادان مي شناسند 

        وزشرابي الك و مهر نوشندشان وزشرابي الك و مهر نوشندشان وزشرابي الك و مهر نوشندشان وزشرابي الك و مهر نوشندشان 
        كه بود مهرش زمشكي بي نشان كه بود مهرش زمشكي بي نشان كه بود مهرش زمشكي بي نشان كه بود مهرش زمشكي بي نشان 
        و مزاجش باشد از ريحان جان و مزاجش باشد از ريحان جان و مزاجش باشد از ريحان جان و مزاجش باشد از ريحان جان 

        . . . . كه بود آن چشمه اي در قرب خودآي جهان كه بود آن چشمه اي در قرب خودآي جهان كه بود آن چشمه اي در قرب خودآي جهان كه بود آن چشمه اي در قرب خودآي جهان 
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        و بدكاران در آن دوران و بدكاران در آن دوران و بدكاران در آن دوران و بدكاران در آن دوران 

            چه متلك ها نمودند مؤمنان راچه متلك ها نمودند مؤمنان راچه متلك ها نمودند مؤمنان راچه متلك ها نمودند مؤمنان را
        و هر گاه مؤمني ديدند و هر گاه مؤمني ديدند و هر گاه مؤمني ديدند و هر گاه مؤمني ديدند 

        : : : : با طعنه چنين گفتند با طعنه چنين گفتند با طعنه چنين گفتند با طعنه چنين گفتند 
        !!!!عجب بيچارگان راه گم كرده شمائيد عجب بيچارگان راه گم كرده شمائيد عجب بيچارگان راه گم كرده شمائيد عجب بيچارگان راه گم كرده شمائيد 

        
        در آن روز بزرگ در آن روز بزرگ در آن روز بزرگ در آن روز بزرگ 

        اين مؤمنانند اين مؤمنانند اين مؤمنانند اين مؤمنانند 
        كه مي خندند بر طعنه زنان متلك گوي كه مي خندند بر طعنه زنان متلك گوي كه مي خندند بر طعنه زنان متلك گوي كه مي خندند بر طعنه زنان متلك گوي 

        : : : : و از بارگاهشان مي نگرند كه و از بارگاهشان مي نگرند كه و از بارگاهشان مي نگرند كه و از بارگاهشان مي نگرند كه 
  !!!!سزاي منكران را داده باشند سزاي منكران را داده باشند سزاي منكران را داده باشند سزاي منكران را داده باشند 

 
 
 
 
 
 
 



 129

  ))))نازعات نازعات نازعات نازعات ( ( ( ( جدال بزرگ جدال بزرگ جدال بزرگ جدال بزرگ     ــــــــ    44444444

  " خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند     در سوي توئيم ايدر سوي توئيم ايدر سوي توئيم ايدر سوي توئيم اي" 

  
  

        سوگند به نزاع گران غريق سوگند به نزاع گران غريق سوگند به نزاع گران غريق سوگند به نزاع گران غريق 
        سوگند به نشاط آفرينان شفيق سوگند به نشاط آفرينان شفيق سوگند به نشاط آفرينان شفيق سوگند به نشاط آفرينان شفيق 

        سوگند به شناگران عميق سوگند به شناگران عميق سوگند به شناگران عميق سوگند به شناگران عميق 
        پس سوگند به پيش قراوالن رفيق پس سوگند به پيش قراوالن رفيق پس سوگند به پيش قراوالن رفيق پس سوگند به پيش قراوالن رفيق 

        . . . . و سپس سوگند به تدبيركنندگان عشيق و سپس سوگند به تدبيركنندگان عشيق و سپس سوگند به تدبيركنندگان عشيق و سپس سوگند به تدبيركنندگان عشيق 
        

        روزي كه بلرزد هر چه نالرزيدني روزي كه بلرزد هر چه نالرزيدني روزي كه بلرزد هر چه نالرزيدني روزي كه بلرزد هر چه نالرزيدني 
        لرزه ها پي در پي گرديدني لرزه ها پي در پي گرديدني لرزه ها پي در پي گرديدني لرزه ها پي در پي گرديدني 

        ر هراس ر هراس ر هراس ر هراس در چنين روزي همه انددر چنين روزي همه انددر چنين روزي همه انددر چنين روزي همه اند
        جمله دلها در هراسي بي قياس جمله دلها در هراسي بي قياس جمله دلها در هراسي بي قياس جمله دلها در هراسي بي قياس 
        . . . . ديده ها بر خاك مي سايند نگاه ديده ها بر خاك مي سايند نگاه ديده ها بر خاك مي سايند نگاه ديده ها بر خاك مي سايند نگاه 
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        گويند كه چگونه استخواني گويند كه چگونه استخواني گويند كه چگونه استخواني گويند كه چگونه استخواني 
        بازمي گردد به زندگاني بازمي گردد به زندگاني بازمي گردد به زندگاني بازمي گردد به زندگاني 

        گرباز آيد به زندگاني گرباز آيد به زندگاني گرباز آيد به زندگاني گرباز آيد به زندگاني 
        . . . . نبود بجز اندوه و زياني نبود بجز اندوه و زياني نبود بجز اندوه و زياني نبود بجز اندوه و زياني 

        
        . . . . نعره اي واحد بناگاه هر چه زيرين رو كند نعره اي واحد بناگاه هر چه زيرين رو كند نعره اي واحد بناگاه هر چه زيرين رو كند نعره اي واحد بناگاه هر چه زيرين رو كند 

        
        : : : : اي اهل ذكر اي اهل ذكر اي اهل ذكر اي اهل ذكر     قصه فرعون و موسي را شنو قصه فرعون و موسي را شنو قصه فرعون و موسي را شنو قصه فرعون و موسي را شنو 

        دايش ندايش نمود دايش ندايش نمود دايش ندايش نمود دايش ندايش نمود چونكه خچونكه خچونكه خچونكه خ
        : : : : از حرم قدسي صدايش  نمود از حرم قدسي صدايش  نمود از حرم قدسي صدايش  نمود از حرم قدسي صدايش  نمود 

        كه اي موسي برو در سوي فرعون كه اي موسي برو در سوي فرعون كه اي موسي برو در سوي فرعون كه اي موسي برو در سوي فرعون 
        كه ديوانه شده آن نابكارا كه ديوانه شده آن نابكارا كه ديوانه شده آن نابكارا كه ديوانه شده آن نابكارا 

        بگويش خواهي آيا پاك گردي بگويش خواهي آيا پاك گردي بگويش خواهي آيا پاك گردي بگويش خواهي آيا پاك گردي 
        . . . . بسوي رب خود چاالك گردي بسوي رب خود چاالك گردي بسوي رب خود چاالك گردي بسوي رب خود چاالك گردي 

        
        موسي گشت روانه موسي گشت روانه موسي گشت روانه موسي گشت روانه 
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        در سمت آن بيگانه در سمت آن بيگانه در سمت آن بيگانه در سمت آن بيگانه 
        چو بنمودش نشان بس كبيري چو بنمودش نشان بس كبيري چو بنمودش نشان بس كبيري چو بنمودش نشان بس كبيري 

        ولي فرعون آمد در نفيري ولي فرعون آمد در نفيري ولي فرعون آمد در نفيري ولي فرعون آمد در نفيري 
        گارت گارت گارت گارت كه اي موسي منم پروردكه اي موسي منم پروردكه اي موسي منم پروردكه اي موسي منم پرورد
        . . . . منم واال و آن شاه تبارت منم واال و آن شاه تبارت منم واال و آن شاه تبارت منم واال و آن شاه تبارت 

        
        عذاب هر دو عالم بر سرش كرد عذاب هر دو عالم بر سرش كرد عذاب هر دو عالم بر سرش كرد عذاب هر دو عالم بر سرش كرد 

        . . . . كه باشد عبرت هر خاك داني كه باشد عبرت هر خاك داني كه باشد عبرت هر خاك داني كه باشد عبرت هر خاك داني 
        

        كدامين برتر است از خلقت ما كدامين برتر است از خلقت ما كدامين برتر است از خلقت ما كدامين برتر است از خلقت ما 
        بناي آسمان ياخلق انسان بناي آسمان ياخلق انسان بناي آسمان ياخلق انسان بناي آسمان ياخلق انسان 

        كه سقفش را نباشد هيچ غايت كه سقفش را نباشد هيچ غايت كه سقفش را نباشد هيچ غايت كه سقفش را نباشد هيچ غايت 
        . . . . شب و روزش بود هر يك جهاني شب و روزش بود هر يك جهاني شب و روزش بود هر يك جهاني شب و روزش بود هر يك جهاني 

        
        سپس اين خاك را ما گسترانده سپس اين خاك را ما گسترانده سپس اين خاك را ما گسترانده سپس اين خاك را ما گسترانده 

        وزان آب و علف باالرونده وزان آب و علف باالرونده وزان آب و علف باالرونده وزان آب و علف باالرونده 
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        وهها جمله محكم برنشسته وهها جمله محكم برنشسته وهها جمله محكم برنشسته وهها جمله محكم برنشسته و كو كو كو ك
        . . . . نمي سازد شما را هيچ خسته نمي سازد شما را هيچ خسته نمي سازد شما را هيچ خسته نمي سازد شما را هيچ خسته 

        
        و چون آن حادثه آغاز گردد و چون آن حادثه آغاز گردد و چون آن حادثه آغاز گردد و چون آن حادثه آغاز گردد 

        جهان ديگري دمساز گردد جهان ديگري دمساز گردد جهان ديگري دمساز گردد جهان ديگري دمساز گردد 
        و آنروز آدمي آيد به يادش و آنروز آدمي آيد به يادش و آنروز آدمي آيد به يادش و آنروز آدمي آيد به يادش 
        . . . . كه آيا آيد اعمالش به دادش كه آيا آيد اعمالش به دادش كه آيا آيد اعمالش به دادش كه آيا آيد اعمالش به دادش 

        
        . . . . و دوزخ آشكارست بهر بينا و دوزخ آشكارست بهر بينا و دوزخ آشكارست بهر بينا و دوزخ آشكارست بهر بينا 

        
        هر آنكو داده ترجيح آب و گل را هر آنكو داده ترجيح آب و گل را هر آنكو داده ترجيح آب و گل را هر آنكو داده ترجيح آب و گل را 

        . . . . كند دوزخ رفاقت آن خجل را كند دوزخ رفاقت آن خجل را كند دوزخ رفاقت آن خجل را كند دوزخ رفاقت آن خجل را 
        

        مقام رب بترسيد مقام رب بترسيد مقام رب بترسيد مقام رب بترسيد     هر آنكو ازهر آنكو ازهر آنكو ازهر آنكو از
        و نفسش از هواي خود بلرزيد و نفسش از هواي خود بلرزيد و نفسش از هواي خود بلرزيد و نفسش از هواي خود بلرزيد 

        . . . . نباشد در بهشتش هيچ ترديد نباشد در بهشتش هيچ ترديد نباشد در بهشتش هيچ ترديد نباشد در بهشتش هيچ ترديد 
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        تو را پرسند از آن روز اكبر تو را پرسند از آن روز اكبر تو را پرسند از آن روز اكبر تو را پرسند از آن روز اكبر 

        . . . . كجا و كي بود آن روز محشر كجا و كي بود آن روز محشر كجا و كي بود آن روز محشر كجا و كي بود آن روز محشر 
        . . . . چه داني تو كه رازش نزد خودآست چه داني تو كه رازش نزد خودآست چه داني تو كه رازش نزد خودآست چه داني تو كه رازش نزد خودآست 

        
        نمي ترسد كسي از قدرت حق نمي ترسد كسي از قدرت حق نمي ترسد كسي از قدرت حق نمي ترسد كسي از قدرت حق 

        . . . . مگر باور نمايد آن قيامت مگر باور نمايد آن قيامت مگر باور نمايد آن قيامت مگر باور نمايد آن قيامت 
        

        قيامت را چو بيند آدميزاد قيامت را چو بيند آدميزاد قيامت را چو بيند آدميزاد قيامت را چو بيند آدميزاد 
        . . . . وزي رفته از ياد وزي رفته از ياد وزي رفته از ياد وزي رفته از ياد تو گوئي نيم رتو گوئي نيم رتو گوئي نيم رتو گوئي نيم ر

        
        قيامت باشد الساعه چو خواني قيامت باشد الساعه چو خواني قيامت باشد الساعه چو خواني قيامت باشد الساعه چو خواني 
        ....همين اكنون باشد گر تو داني همين اكنون باشد گر تو داني همين اكنون باشد گر تو داني همين اكنون باشد گر تو داني 
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        ) ) ) ) جن جن جن جن ( ( ( ( انسانهاي نامرئي انسانهاي نامرئي انسانهاي نامرئي انسانهاي نامرئي ــ ــ ــ ــ     45454545
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        بگو كه وحي آمده بگو كه وحي آمده بگو كه وحي آمده بگو كه وحي آمده 
        گروهي از جنيان گروهي از جنيان گروهي از جنيان گروهي از جنيان 

        گوش داده به قرآن گوش داده به قرآن گوش داده به قرآن گوش داده به قرآن 
        و گفته اند شنيديم و گفته اند شنيديم و گفته اند شنيديم و گفته اند شنيديم 
        چه قرآن عجيبي چه قرآن عجيبي چه قرآن عجيبي چه قرآن عجيبي 

        . . . . هر رشد ما دارد نصيبي هر رشد ما دارد نصيبي هر رشد ما دارد نصيبي هر رشد ما دارد نصيبي كه بكه بكه بكه ب
        

        باورانيم ما به قرآن باورانيم ما به قرآن باورانيم ما به قرآن باورانيم ما به قرآن     –همي دل همي دل همي دل همي دل 
        شريكي هم نسازيم بهر يزدان شريكي هم نسازيم بهر يزدان شريكي هم نسازيم بهر يزدان شريكي هم نسازيم بهر يزدان 
        خودآي ما بود عالي خودآوند خودآي ما بود عالي خودآوند خودآي ما بود عالي خودآوند خودآي ما بود عالي خودآوند 

        . . . . نه همسر مي گزيند ني كه فرزند نه همسر مي گزيند ني كه فرزند نه همسر مي گزيند ني كه فرزند نه همسر مي گزيند ني كه فرزند 
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        سفيهي نزد ما بنمود شطحي سفيهي نزد ما بنمود شطحي سفيهي نزد ما بنمود شطحي سفيهي نزد ما بنمود شطحي 
        زبهر نفس خود بنمود فتحي زبهر نفس خود بنمود فتحي زبهر نفس خود بنمود فتحي زبهر نفس خود بنمود فتحي 

        و ما پنداشتيم هم انس و هم جن و ما پنداشتيم هم انس و هم جن و ما پنداشتيم هم انس و هم جن و ما پنداشتيم هم انس و هم جن 
        نگويد هيچ قولي ناحق و زشت نگويد هيچ قولي ناحق و زشت نگويد هيچ قولي ناحق و زشت نگويد هيچ قولي ناحق و زشت 

        مردمي از آدميزاد مردمي از آدميزاد مردمي از آدميزاد مردمي از آدميزاد چرا كه چرا كه چرا كه چرا كه 
        پناه آورده به مرداني از جن پناه آورده به مرداني از جن پناه آورده به مرداني از جن پناه آورده به مرداني از جن 

        و طغياني زهر دو سو فزودن و طغياني زهر دو سو فزودن و طغياني زهر دو سو فزودن و طغياني زهر دو سو فزودن 
        و اين هر دو جماعت برده اند ظن و اين هر دو جماعت برده اند ظن و اين هر دو جماعت برده اند ظن و اين هر دو جماعت برده اند ظن 

        . . . . كه مرده كي تواند زنده گشتن كه مرده كي تواند زنده گشتن كه مرده كي تواند زنده گشتن كه مرده كي تواند زنده گشتن 
        

        و ما لمسي نموديم آسمان را و ما لمسي نموديم آسمان را و ما لمسي نموديم آسمان را و ما لمسي نموديم آسمان را 
        كه مملو از نگهبان بود و آتش كه مملو از نگهبان بود و آتش كه مملو از نگهبان بود و آتش كه مملو از نگهبان بود و آتش 

        و ما خود سابقاً در آسمانها و ما خود سابقاً در آسمانها و ما خود سابقاً در آسمانها و ما خود سابقاً در آسمانها 
        به گوش دادن فراوان مي نشستيم به گوش دادن فراوان مي نشستيم به گوش دادن فراوان مي نشستيم به گوش دادن فراوان مي نشستيم 

        دگر هر جا شهابي ست دگر هر جا شهابي ست دگر هر جا شهابي ست دگر هر جا شهابي ست     ولي اينكولي اينكولي اينكولي اينك
        كه اندر پي رود دزد سخن را كه اندر پي رود دزد سخن را كه اندر پي رود دزد سخن را كه اندر پي رود دزد سخن را 
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        و ما خود مي ندانيم كه خودآوند و ما خود مي ندانيم كه خودآوند و ما خود مي ندانيم كه خودآوند و ما خود مي ندانيم كه خودآوند 
        براي اهل انس بهر چه كاريست براي اهل انس بهر چه كاريست براي اهل انس بهر چه كاريست براي اهل انس بهر چه كاريست 

        . . . . كه شرّ است واقعه يا بهر رشدي كه شرّ است واقعه يا بهر رشدي كه شرّ است واقعه يا بهر رشدي كه شرّ است واقعه يا بهر رشدي 
        

        و برخي اهل جن شايستگانند و برخي اهل جن شايستگانند و برخي اهل جن شايستگانند و برخي اهل جن شايستگانند 
        و باشيم فرقه هاي جور واجور و باشيم فرقه هاي جور واجور و باشيم فرقه هاي جور واجور و باشيم فرقه هاي جور واجور 

        و ما دانيم كه در امر خودآوند و ما دانيم كه در امر خودآوند و ما دانيم كه در امر خودآوند و ما دانيم كه در امر خودآوند 
        ضعيفانيم جز او راهي ندانيم ضعيفانيم جز او راهي ندانيم ضعيفانيم جز او راهي ندانيم ضعيفانيم جز او راهي ندانيم 

        ن بشنيده ايم امر هدايت ن بشنيده ايم امر هدايت ن بشنيده ايم امر هدايت ن بشنيده ايم امر هدايت و چوو چوو چوو چو
        بدان مؤمن شديم و در ندامت بدان مؤمن شديم و در ندامت بدان مؤمن شديم و در ندامت بدان مؤمن شديم و در ندامت 
        و هر كه مؤمن يزدان باشد و هر كه مؤمن يزدان باشد و هر كه مؤمن يزدان باشد و هر كه مؤمن يزدان باشد 

        . . . . بري از ظلم و هر نقصان باشد بري از ظلم و هر نقصان باشد بري از ظلم و هر نقصان باشد بري از ظلم و هر نقصان باشد 
        

        و برخي اهل جن چون مسلمينند و برخي اهل جن چون مسلمينند و برخي اهل جن چون مسلمينند و برخي اهل جن چون مسلمينند 
        و ديگر فرقه اي از ظالمينند و ديگر فرقه اي از ظالمينند و ديگر فرقه اي از ظالمينند و ديگر فرقه اي از ظالمينند 

        . . . . و باشند ظالمين هيزم به دوزخ و باشند ظالمين هيزم به دوزخ و باشند ظالمين هيزم به دوزخ و باشند ظالمين هيزم به دوزخ 
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        و حقا هر كه جويد استقامت و حقا هر كه جويد استقامت و حقا هر كه جويد استقامت و حقا هر كه جويد استقامت 

        به راه رشد و پاكي و سالمت به راه رشد و پاكي و سالمت به راه رشد و پاكي و سالمت به راه رشد و پاكي و سالمت 
        بي اش داده كرامت بي اش داده كرامت بي اش داده كرامت بي اش داده كرامت خداوند آخداوند آخداوند آخداوند آ

        كه باشد امتحاني در هدايت كه باشد امتحاني در هدايت كه باشد امتحاني در هدايت كه باشد امتحاني در هدايت 
        و هر كه از خدايش شد فراموش و هر كه از خدايش شد فراموش و هر كه از خدايش شد فراموش و هر كه از خدايش شد فراموش 

        . . . . عذابي سخت دارد اندر آغوش عذابي سخت دارد اندر آغوش عذابي سخت دارد اندر آغوش عذابي سخت دارد اندر آغوش 
        

        اندر مكان ذكرش اندر مكان ذكرش اندر مكان ذكرش اندر مكان ذكرش 
        از بهر حق بمانيد از بهر حق بمانيد از بهر حق بمانيد از بهر حق بمانيد 

        مبادا غير حق چيزي بخوانيد مبادا غير حق چيزي بخوانيد مبادا غير حق چيزي بخوانيد مبادا غير حق چيزي بخوانيد 
        . . . . مبادا كه شريك حق بدانيد مبادا كه شريك حق بدانيد مبادا كه شريك حق بدانيد مبادا كه شريك حق بدانيد 

        
        چون بنده اي قيام كرد چون بنده اي قيام كرد چون بنده اي قيام كرد چون بنده اي قيام كرد 

        خاليق ازدحام كرد خاليق ازدحام كرد خاليق ازدحام كرد خاليق ازدحام كرد 
        بگو جز خداوند نيست يار من بگو جز خداوند نيست يار من بگو جز خداوند نيست يار من بگو جز خداوند نيست يار من 
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        نه جز او بود هيچ همكار من نه جز او بود هيچ همكار من نه جز او بود هيچ همكار من نه جز او بود هيچ همكار من 
        بگو من براي شما نيستم بگو من براي شما نيستم بگو من براي شما نيستم بگو من براي شما نيستم 

        نه مالك زبهر ضرر ني كه سود نه مالك زبهر ضرر ني كه سود نه مالك زبهر ضرر ني كه سود نه مالك زبهر ضرر ني كه سود 
        بگو جز خدا من ندارم مني بگو جز خدا من ندارم مني بگو جز خدا من ندارم مني بگو جز خدا من ندارم مني 

        نباشد كسي را جز او مأمني نباشد كسي را جز او مأمني نباشد كسي را جز او مأمني نباشد كسي را جز او مأمني 
        نباشم بجز مخبر كوي او نباشم بجز مخبر كوي او نباشم بجز مخبر كوي او نباشم بجز مخبر كوي او 

        . . . . فرستاده اي و سخنگوي او فرستاده اي و سخنگوي او فرستاده اي و سخنگوي او فرستاده اي و سخنگوي او 
        

        همه عاصيان خدا و رسول همه عاصيان خدا و رسول همه عاصيان خدا و رسول همه عاصيان خدا و رسول 
        كنند تا ابد دوزخش را قبول كنند تا ابد دوزخش را قبول كنند تا ابد دوزخش را قبول كنند تا ابد دوزخش را قبول 

        و تا آن وعده دوزخ برآيد و تا آن وعده دوزخ برآيد و تا آن وعده دوزخ برآيد و تا آن وعده دوزخ برآيد 
        دانند كيست يارانش فزونتر دانند كيست يارانش فزونتر دانند كيست يارانش فزونتر دانند كيست يارانش فزونتر بببب

        من نمي دانم زمان وعده اش من نمي دانم زمان وعده اش من نمي دانم زمان وعده اش من نمي دانم زمان وعده اش 
        يا كه آن مدت كه اندر آتشند يا كه آن مدت كه اندر آتشند يا كه آن مدت كه اندر آتشند يا كه آن مدت كه اندر آتشند 

        او بود داناي غيب دو جهان او بود داناي غيب دو جهان او بود داناي غيب دو جهان او بود داناي غيب دو جهان 
        هيچكس جز او نباشد رازدان هيچكس جز او نباشد رازدان هيچكس جز او نباشد رازدان هيچكس جز او نباشد رازدان 
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        كه بود راضي از آن كه بود راضي از آن كه بود راضي از آن كه بود راضي از آن     ييييجز رسولجز رسولجز رسولجز رسول
        بس نگهبانند ورا از پشت و رو بس نگهبانند ورا از پشت و رو بس نگهبانند ورا از پشت و رو بس نگهبانند ورا از پشت و رو 

        تا پيام حق رسد در نزد او تا پيام حق رسد در نزد او تا پيام حق رسد در نزد او تا پيام حق رسد در نزد او 
        . . . . ني كم و ني بيش همچون سرّ هو ني كم و ني بيش همچون سرّ هو ني كم و ني بيش همچون سرّ هو ني كم و ني بيش همچون سرّ هو 

        
        بر دو عالم هر چه هستش بر دو عالم هر چه هستش بر دو عالم هر چه هستش بر دو عالم هر چه هستش محاط است محاط است محاط است محاط است 

        . . . . دش دش دش دش نزنزنزنزحساب ذره ها باشد بحساب ذره ها باشد بحساب ذره ها باشد بحساب ذره ها باشد ب
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        ) ) ) ) نوح نوح نوح نوح ( ( ( ( نوحه گر نوحه گر نوحه گر نوحه گر ــ ــ ــ ــ     46464646
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        فرستاديم نوح را سوي قومش فرستاديم نوح را سوي قومش فرستاديم نوح را سوي قومش فرستاديم نوح را سوي قومش 
        كه قومش را بترساند زآتش كه قومش را بترساند زآتش كه قومش را بترساند زآتش كه قومش را بترساند زآتش 

        دردناكست چون بدانند دردناكست چون بدانند دردناكست چون بدانند دردناكست چون بدانند عذابي عذابي عذابي عذابي 
        . . . . نباشد هيچ دردي اش همانند نباشد هيچ دردي اش همانند نباشد هيچ دردي اش همانند نباشد هيچ دردي اش همانند 

        
        دم بترسيد دم بترسيد دم بترسيد دم بترسيد بگفتا نوح اي مربگفتا نوح اي مربگفتا نوح اي مربگفتا نوح اي مر

        خدا را هم بخوانيد هم پرستيد خدا را هم بخوانيد هم پرستيد خدا را هم بخوانيد هم پرستيد خدا را هم بخوانيد هم پرستيد 
        كه تا آمرزش حق را بيابيد كه تا آمرزش حق را بيابيد كه تا آمرزش حق را بيابيد كه تا آمرزش حق را بيابيد 

        اجل را هم بسوي خود نتازيد اجل را هم بسوي خود نتازيد اجل را هم بسوي خود نتازيد اجل را هم بسوي خود نتازيد 
        كه من پيغمبري دلسوزتانم كه من پيغمبري دلسوزتانم كه من پيغمبري دلسوزتانم كه من پيغمبري دلسوزتانم 
        . . . . شما را بيم سازم پس رهانم شما را بيم سازم پس رهانم شما را بيم سازم پس رهانم شما را بيم سازم پس رهانم 
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        بگفتا نوح اي خودآي واال بگفتا نوح اي خودآي واال بگفتا نوح اي خودآي واال بگفتا نوح اي خودآي واال 
        كه اين دعوت نيفزود جز به دعوا كه اين دعوت نيفزود جز به دعوا كه اين دعوت نيفزود جز به دعوا كه اين دعوت نيفزود جز به دعوا 
        چو خواهم مردمان را آورم هوش چو خواهم مردمان را آورم هوش چو خواهم مردمان را آورم هوش چو خواهم مردمان را آورم هوش 

        گوش گوش گوش گوش دو انگشتان كنند در الله دو انگشتان كنند در الله دو انگشتان كنند در الله دو انگشتان كنند در الله 
        و يا پيراهني بر سر كشانند و يا پيراهني بر سر كشانند و يا پيراهني بر سر كشانند و يا پيراهني بر سر كشانند 

        تكبرها كنند و سركشانند تكبرها كنند و سركشانند تكبرها كنند و سركشانند تكبرها كنند و سركشانند 
        چه دعوتها نمودم مردمان را چه دعوتها نمودم مردمان را چه دعوتها نمودم مردمان را چه دعوتها نمودم مردمان را 
        گهي پنهان و گاه در آشكارا گهي پنهان و گاه در آشكارا گهي پنهان و گاه در آشكارا گهي پنهان و گاه در آشكارا 

        
        بگفتم عذر گر خواهيد خودآ را بگفتم عذر گر خواهيد خودآ را بگفتم عذر گر خواهيد خودآ را بگفتم عذر گر خواهيد خودآ را 

        ببخشايد گناهان شما را ببخشايد گناهان شما را ببخشايد گناهان شما را ببخشايد گناهان شما را 
        و به ياران و فرزندان و اموال و به ياران و فرزندان و اموال و به ياران و فرزندان و اموال و به ياران و فرزندان و اموال 
        دهد ياري شما را در همه حال دهد ياري شما را در همه حال دهد ياري شما را در همه حال دهد ياري شما را در همه حال 

        و ليكن باز استكبار كردند و ليكن باز استكبار كردند و ليكن باز استكبار كردند و ليكن باز استكبار كردند 
        . . . . رب انكار كردند رب انكار كردند رب انكار كردند رب انكار كردند تمام امر تمام امر تمام امر تمام امر 
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        خود نمي دانند كه خودآ خود نمي دانند كه خودآ خود نمي دانند كه خودآ خود نمي دانند كه خودآ چگونه چگونه چگونه چگونه 
        دو عالم آفريده بهر آنها دو عالم آفريده بهر آنها دو عالم آفريده بهر آنها دو عالم آفريده بهر آنها 

        بود هفت آسمان پنهان و پيدا بود هفت آسمان پنهان و پيدا بود هفت آسمان پنهان و پيدا بود هفت آسمان پنهان و پيدا 
        منور گشته با خورشيد و هم ماه منور گشته با خورشيد و هم ماه منور گشته با خورشيد و هم ماه منور گشته با خورشيد و هم ماه 

        بروياند زمين اين آدمي را بروياند زمين اين آدمي را بروياند زمين اين آدمي را بروياند زمين اين آدمي را 
        عجب روياندني باشد زخودآ عجب روياندني باشد زخودآ عجب روياندني باشد زخودآ عجب روياندني باشد زخودآ 

        دوباره باز اندر خاك آئيد دوباره باز اندر خاك آئيد دوباره باز اندر خاك آئيد دوباره باز اندر خاك آئيد 
        و بار ديگري از خاك برآئيد و بار ديگري از خاك برآئيد و بار ديگري از خاك برآئيد و بار ديگري از خاك برآئيد 

        خلق خلق خلق خلق زمين باشد بساط گردش زمين باشد بساط گردش زمين باشد بساط گردش زمين باشد بساط گردش 
        . . . . كه در راه مي فزايد دانش خلق كه در راه مي فزايد دانش خلق كه در راه مي فزايد دانش خلق كه در راه مي فزايد دانش خلق 

        
        بگفتا نوح اي عالي خودآوند بگفتا نوح اي عالي خودآوند بگفتا نوح اي عالي خودآوند بگفتا نوح اي عالي خودآوند 

        شوند مردم مريد مال و فرزند شوند مردم مريد مال و فرزند شوند مردم مريد مال و فرزند شوند مردم مريد مال و فرزند 
        و گويند كه خداي خود پرستند و گويند كه خداي خود پرستند و گويند كه خداي خود پرستند و گويند كه خداي خود پرستند 

        و اين مكريست زيرا خودپرستند و اين مكريست زيرا خودپرستند و اين مكريست زيرا خودپرستند و اين مكريست زيرا خودپرستند 
        پرستش كي نمائيد اين بتان را پرستش كي نمائيد اين بتان را پرستش كي نمائيد اين بتان را پرستش كي نمائيد اين بتان را 



 143

        . . . . پرستش مي نمائيد مالتان را پرستش مي نمائيد مالتان را پرستش مي نمائيد مالتان را پرستش مي نمائيد مالتان را 
        

        الهي غرق گردان ظالمان را الهي غرق گردان ظالمان را الهي غرق گردان ظالمان را الهي غرق گردان ظالمان را 
        گان را گان را گان را گان را كه تا گمراه نسازند بندكه تا گمراه نسازند بندكه تا گمراه نسازند بندكه تا گمراه نسازند بند

        زريشه بركن اينها اهل نارند زريشه بركن اينها اهل نارند زريشه بركن اينها اهل نارند زريشه بركن اينها اهل نارند 
        . . . . كه تا فرزند ناري بار نارند كه تا فرزند ناري بار نارند كه تا فرزند ناري بار نارند كه تا فرزند ناري بار نارند 
        بيامرز والدين هم مؤمنان را بيامرز والدين هم مؤمنان را بيامرز والدين هم مؤمنان را بيامرز والدين هم مؤمنان را 

        . . . . هر آنكو بر درم آرد امان را هر آنكو بر درم آرد امان را هر آنكو بر درم آرد امان را هر آنكو بر درم آرد امان را 
        

        هالكت كن فزون اين مردمان را هالكت كن فزون اين مردمان را هالكت كن فزون اين مردمان را هالكت كن فزون اين مردمان را 
 . . . . ز ريشه كن بساط كافران را ز ريشه كن بساط كافران را ز ريشه كن بساط كافران را ز ريشه كن بساط كافران را 
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        ))))معارج معارج معارج معارج ( ( ( ( سفر به آسمانها سفر به آسمانها سفر به آسمانها سفر به آسمانها ــ ــ ــ ــ     47474747
  " بخش و مهرآوند بخش و مهرآوند بخش و مهرآوند بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي " 

  
  

        عذاب واقعيت را بپرسيد عذاب واقعيت را بپرسيد عذاب واقعيت را بپرسيد عذاب واقعيت را بپرسيد 
        يكي پرسشگري از بهر ترديد يكي پرسشگري از بهر ترديد يكي پرسشگري از بهر ترديد يكي پرسشگري از بهر ترديد 

        عذابي كه نه هرگز چاره دارد عذابي كه نه هرگز چاره دارد عذابي كه نه هرگز چاره دارد عذابي كه نه هرگز چاره دارد 
        . . . . كه از خودآي معراجش ببارد كه از خودآي معراجش ببارد كه از خودآي معراجش ببارد كه از خودآي معراجش ببارد 

        
        چه معراجيست با روح و ماليك چه معراجيست با روح و ماليك چه معراجيست با روح و ماليك چه معراجيست با روح و ماليك 

        خود اندر نمايش خود اندر نمايش خود اندر نمايش خود اندر نمايش بسوي رب بسوي رب بسوي رب بسوي رب 
        چنان روزي كه اندر نزد مردم چنان روزي كه اندر نزد مردم چنان روزي كه اندر نزد مردم چنان روزي كه اندر نزد مردم 
        بود پنجاه هزار سالش شمارش بود پنجاه هزار سالش شمارش بود پنجاه هزار سالش شمارش بود پنجاه هزار سالش شمارش 

        ي ي ي ي و بايد پس صبوري پيشه سازو بايد پس صبوري پيشه سازو بايد پس صبوري پيشه سازو بايد پس صبوري پيشه ساز
        . . . . چه صبر كاملي در اين همايش چه صبر كاملي در اين همايش چه صبر كاملي در اين همايش چه صبر كاملي در اين همايش 
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        و مردم اين عذابش دور بينند و مردم اين عذابش دور بينند و مردم اين عذابش دور بينند و مردم اين عذابش دور بينند 
        . . . . بسا نزديك باشد كو ربينند بسا نزديك باشد كو ربينند بسا نزديك باشد كو ربينند بسا نزديك باشد كو ربينند 

        
        در اين روز آسمان چون آتش آيد در اين روز آسمان چون آتش آيد در اين روز آسمان چون آتش آيد در اين روز آسمان چون آتش آيد 
        . . . . و كوهها سر بسر در گردش آيد و كوهها سر بسر در گردش آيد و كوهها سر بسر در گردش آيد و كوهها سر بسر در گردش آيد 

        
        اگر چه هر كسي باشد عياني اگر چه هر كسي باشد عياني اگر چه هر كسي باشد عياني اگر چه هر كسي باشد عياني 
        ولي ياران نمي خواهند نشاني ولي ياران نمي خواهند نشاني ولي ياران نمي خواهند نشاني ولي ياران نمي خواهند نشاني 

        و دوستي حال دوستي را مجويد و دوستي حال دوستي را مجويد و دوستي حال دوستي را مجويد و دوستي حال دوستي را مجويد 
        . . . . ه گويد ه گويد ه گويد ه گويد چه مي داند چه باشد پس چچه مي داند چه باشد پس چچه مي داند چه باشد پس چچه مي داند چه باشد پس چ

        
        در آن روز آدمي از بهر آتش در آن روز آدمي از بهر آتش در آن روز آدمي از بهر آتش در آن روز آدمي از بهر آتش 

        بخواهد داد كل خاندانش بخواهد داد كل خاندانش بخواهد داد كل خاندانش بخواهد داد كل خاندانش 
        برادر يا پسر باشد و همسر برادر يا پسر باشد و همسر برادر يا پسر باشد و همسر برادر يا پسر باشد و همسر 

        و كل ميهمانانش به يكسر و كل ميهمانانش به يكسر و كل ميهمانانش به يكسر و كل ميهمانانش به يكسر 
        دهد شايد كه يابد التيامي دهد شايد كه يابد التيامي دهد شايد كه يابد التيامي دهد شايد كه يابد التيامي 
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        و ليكن هيچ نجاتي نيست از آتش و ليكن هيچ نجاتي نيست از آتش و ليكن هيچ نجاتي نيست از آتش و ليكن هيچ نجاتي نيست از آتش 
        . . . . كه پوست و گوشت را تا بن بسوزد كه پوست و گوشت را تا بن بسوزد كه پوست و گوشت را تا بن بسوزد كه پوست و گوشت را تا بن بسوزد 

        
        هر آنكه روي گردانيد زخودآ هر آنكه روي گردانيد زخودآ هر آنكه روي گردانيد زخودآ هر آنكه روي گردانيد زخودآ 

        و مال آورد فراهم از شقاوت و مال آورد فراهم از شقاوت و مال آورد فراهم از شقاوت و مال آورد فراهم از شقاوت 
        . . . . راستي آدم از حرص است و آتش راستي آدم از حرص است و آتش راستي آدم از حرص است و آتش راستي آدم از حرص است و آتش بببب

        
        چو فقر آيد سراغش بس ذليل است چو فقر آيد سراغش بس ذليل است چو فقر آيد سراغش بس ذليل است چو فقر آيد سراغش بس ذليل است 

        . . . . چو آرد مالي اندر كف بخيل است چو آرد مالي اندر كف بخيل است چو آرد مالي اندر كف بخيل است چو آرد مالي اندر كف بخيل است 
        

        مگر آنكس كه باشد اهل خودآ مگر آنكس كه باشد اهل خودآ مگر آنكس كه باشد اهل خودآ مگر آنكس كه باشد اهل خودآ 
        كه دائم باشدش اندر تولّا كه دائم باشدش اندر تولّا كه دائم باشدش اندر تولّا كه دائم باشدش اندر تولّا 

        و يعني باشد اندر جان او حق و يعني باشد اندر جان او حق و يعني باشد اندر جان او حق و يعني باشد اندر جان او حق 
        بود آماد ه اي در حال مطلق بود آماد ه اي در حال مطلق بود آماد ه اي در حال مطلق بود آماد ه اي در حال مطلق 

        ان را زمالش ان را زمالش ان را زمالش ان را زمالش و باشد مستمندو باشد مستمندو باشد مستمندو باشد مستمند
        حقوقي واضح و معلوم و برحق حقوقي واضح و معلوم و برحق حقوقي واضح و معلوم و برحق حقوقي واضح و معلوم و برحق 
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        باوران روز ميعاد باوران روز ميعاد باوران روز ميعاد باوران روز ميعاد     –آن دل آن دل آن دل آن دل     وووو
        عذاب ربشان در يادشان داد عذاب ربشان در يادشان داد عذاب ربشان در يادشان داد عذاب ربشان در يادشان داد 

        . . . . كه نتوان بود ايمن زان عذابش كه نتوان بود ايمن زان عذابش كه نتوان بود ايمن زان عذابش كه نتوان بود ايمن زان عذابش 
        

        و آنكه دربهاي نفس خود را و آنكه دربهاي نفس خود را و آنكه دربهاي نفس خود را و آنكه دربهاي نفس خود را 
        حراست مي كند اال زهمسر حراست مي كند اال زهمسر حراست مي كند اال زهمسر حراست مي كند اال زهمسر 

        و يا آنكس كه ايمان را امام است و يا آنكس كه ايمان را امام است و يا آنكس كه ايمان را امام است و يا آنكس كه ايمان را امام است 
        و هر كس كه جز اين خواهد وصالي و هر كس كه جز اين خواهد وصالي و هر كس كه جز اين خواهد وصالي و هر كس كه جز اين خواهد وصالي 

        . . . . بود ياغي و بدكار و ستمگر بود ياغي و بدكار و ستمگر بود ياغي و بدكار و ستمگر بود ياغي و بدكار و ستمگر 
        

        و آنانكه امانت پيشه باشند و آنانكه امانت پيشه باشند و آنانكه امانت پيشه باشند و آنانكه امانت پيشه باشند 
        . . . . اي عهد در انديشه باشند اي عهد در انديشه باشند اي عهد در انديشه باشند اي عهد در انديشه باشند وفوفوفوف
        

        و يكدل بر شهادت جاودانند و يكدل بر شهادت جاودانند و يكدل بر شهادت جاودانند و يكدل بر شهادت جاودانند 
        و حافظ بر حضور دل بمانند و حافظ بر حضور دل بمانند و حافظ بر حضور دل بمانند و حافظ بر حضور دل بمانند 

        . . . . كه باشند در بهشتي بس فراتر كه باشند در بهشتي بس فراتر كه باشند در بهشتي بس فراتر كه باشند در بهشتي بس فراتر 
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        و آنانكه نموده بر تو انكار و آنانكه نموده بر تو انكار و آنانكه نموده بر تو انكار و آنانكه نموده بر تو انكار 
        سراسيمه دوان بهر بهشتي سراسيمه دوان بهر بهشتي سراسيمه دوان بهر بهشتي سراسيمه دوان بهر بهشتي 

        مبادا هيچ هرگز نيست ممكن مبادا هيچ هرگز نيست ممكن مبادا هيچ هرگز نيست ممكن مبادا هيچ هرگز نيست ممكن 
        . . . . كه خود دانند چه باشندش سزاوار كه خود دانند چه باشندش سزاوار كه خود دانند چه باشندش سزاوار كه خود دانند چه باشندش سزاوار 
        به رب مشرق و مغرب چه سوگند به رب مشرق و مغرب چه سوگند به رب مشرق و مغرب چه سوگند به رب مشرق و مغرب چه سوگند 

        . . . . قادر بهر كاريم هر كار قادر بهر كاريم هر كار قادر بهر كاريم هر كار قادر بهر كاريم هر كار كه ما كه ما كه ما كه ما 
        ين جماعت آوريم پيش ين جماعت آوريم پيش ين جماعت آوريم پيش ين جماعت آوريم پيش زززز    كه بهتركه بهتركه بهتركه بهتر

        كه باشند جاي آنها بس سزاوار كه باشند جاي آنها بس سزاوار كه باشند جاي آنها بس سزاوار كه باشند جاي آنها بس سزاوار 
        . . . . و ما نيستيم درمانده به اين كار و ما نيستيم درمانده به اين كار و ما نيستيم درمانده به اين كار و ما نيستيم درمانده به اين كار 

        
        و بگذاريد تا ياوه سرايند و بگذاريد تا ياوه سرايند و بگذاريد تا ياوه سرايند و بگذاريد تا ياوه سرايند 

        و بازيها كنند تا جان برآيند و بازيها كنند تا جان برآيند و بازيها كنند تا جان برآيند و بازيها كنند تا جان برآيند 
        و روزي كه زقبرها سربرآرند و روزي كه زقبرها سربرآرند و روزي كه زقبرها سربرآرند و روزي كه زقبرها سربرآرند 

        شتابان سمت روز محشر آيند شتابان سمت روز محشر آيند شتابان سمت روز محشر آيند شتابان سمت روز محشر آيند 
        بود چشمانشان مأيوس و خسته بود چشمانشان مأيوس و خسته بود چشمانشان مأيوس و خسته بود چشمانشان مأيوس و خسته 



 149

        . . . . ل آيند اندر دسته دسته ل آيند اندر دسته دسته ل آيند اندر دسته دسته ل آيند اندر دسته دسته ذليذليذليذلي
        

        و آنك روز ميعاد است و موعود و آنك روز ميعاد است و موعود و آنك روز ميعاد است و موعود و آنك روز ميعاد است و موعود 
        . . . . و هستي در ره دادست و مقصود و هستي در ره دادست و مقصود و هستي در ره دادست و مقصود و هستي در ره دادست و مقصود 
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        ) ) ) ) قلم قلم قلم قلم ( ( ( ( ي ي ي ي ّننّّنّنعلم لدعلم لدعلم لدعلم لدــ ــ ــ ــ     48484848
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

            –ن ن ن ن 
        سوگند به قلم و آنچه نويسند سوگند به قلم و آنچه نويسند سوگند به قلم و آنچه نويسند سوگند به قلم و آنچه نويسند 

        نه اي ديوانه تو از نعمت حق نه اي ديوانه تو از نعمت حق نه اي ديوانه تو از نعمت حق نه اي ديوانه تو از نعمت حق 
        ي بود بي مزد و مطلق ي بود بي مزد و مطلق ي بود بي مزد و مطلق ي بود بي مزد و مطلق و اين اجرو اين اجرو اين اجرو اين اجر

        عظيم است خلق و خوي تو به دنيا عظيم است خلق و خوي تو به دنيا عظيم است خلق و خوي تو به دنيا عظيم است خلق و خوي تو به دنيا 
        . . . . و اين لطفي بود از سوي خودآ و اين لطفي بود از سوي خودآ و اين لطفي بود از سوي خودآ و اين لطفي بود از سوي خودآ 

        
        و اما زود بيني و ببينند و اما زود بيني و ببينند و اما زود بيني و ببينند و اما زود بيني و ببينند 

        كه ديوانه تو هستي يا كه آنها كه ديوانه تو هستي يا كه آنها كه ديوانه تو هستي يا كه آنها كه ديوانه تو هستي يا كه آنها 
        و داند رب تو كي اهل راهست و داند رب تو كي اهل راهست و داند رب تو كي اهل راهست و داند رب تو كي اهل راهست 
        . . . . هدايت گشته و گمره كدامست هدايت گشته و گمره كدامست هدايت گشته و گمره كدامست هدايت گشته و گمره كدامست 
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        و اينك راه نرمي را بجويند و اينك راه نرمي را بجويند و اينك راه نرمي را بجويند و اينك راه نرمي را بجويند 
        كه تا در قلب تو راهي بپويند كه تا در قلب تو راهي بپويند كه تا در قلب تو راهي بپويند كه تا در قلب تو راهي بپويند 

        ني كه روي مهر و تقوا ني كه روي مهر و تقوا ني كه روي مهر و تقوا ني كه روي مهر و تقوا ، ، ، ، ه ه ه ه زحيلزحيلزحيلزحيل
        . . . . مبادا رو كني در سوي آنها مبادا رو كني در سوي آنها مبادا رو كني در سوي آنها مبادا رو كني در سوي آنها 

        
        قسم ها مي خورند و بس دروغگو قسم ها مي خورند و بس دروغگو قسم ها مي خورند و بس دروغگو قسم ها مي خورند و بس دروغگو 
        حقيرند و سخن چينند و عيب جو حقيرند و سخن چينند و عيب جو حقيرند و سخن چينند و عيب جو حقيرند و سخن چينند و عيب جو 

        شرور بس گنهكار و وقيحند شرور بس گنهكار و وقيحند شرور بس گنهكار و وقيحند شرور بس گنهكار و وقيحند 
        . . . . حرام زاده و پررو و شقي اند حرام زاده و پررو و شقي اند حرام زاده و پررو و شقي اند حرام زاده و پررو و شقي اند 

        
        هيچ داني چيست اينسان سوء ظن هيچ داني چيست اينسان سوء ظن هيچ داني چيست اينسان سوء ظن هيچ داني چيست اينسان سوء ظن 

        مالك مالند و فرزندان و زن مالك مالند و فرزندان و زن مالك مالند و فرزندان و زن مالك مالند و فرزندان و زن 
        زين اثر يابند تمام آيه ها زين اثر يابند تمام آيه ها زين اثر يابند تمام آيه ها زين اثر يابند تمام آيه ها 

        . . . . هائي از براي بچه ها هائي از براي بچه ها هائي از براي بچه ها هائي از براي بچه ها قصه قصه قصه قصه 
        

        مي نهيم بر بيني اش داغ مي نهيم بر بيني اش داغ مي نهيم بر بيني اش داغ مي نهيم بر بيني اش داغ بزودي بزودي بزودي بزودي 
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        به همچون مردمان صاحب باغ به همچون مردمان صاحب باغ به همچون مردمان صاحب باغ به همچون مردمان صاحب باغ 
        كه ناگاه باغ خود را سوخته ديدند كه ناگاه باغ خود را سوخته ديدند كه ناگاه باغ خود را سوخته ديدند كه ناگاه باغ خود را سوخته ديدند 

        چرا كه غافلي بودند زخودآ چرا كه غافلي بودند زخودآ چرا كه غافلي بودند زخودآ چرا كه غافلي بودند زخودآ 
        نكردند نام او را ياد هيچگاه نكردند نام او را ياد هيچگاه نكردند نام او را ياد هيچگاه نكردند نام او را ياد هيچگاه 

        براندند مستمندان را از آن باغ براندند مستمندان را از آن باغ براندند مستمندان را از آن باغ براندند مستمندان را از آن باغ 
        . . . . مبادا كه بچينند ميوه اي را مبادا كه بچينند ميوه اي را مبادا كه بچينند ميوه اي را مبادا كه بچينند ميوه اي را 

        
        ش ش ش ش و آنگاه خلوتي كردند با خويو آنگاه خلوتي كردند با خويو آنگاه خلوتي كردند با خويو آنگاه خلوتي كردند با خوي

        نمودند خويشتن را بس مالمت نمودند خويشتن را بس مالمت نمودند خويشتن را بس مالمت نمودند خويشتن را بس مالمت 
        . . . . كه بوديم مردماني بي مروت كه بوديم مردماني بي مروت كه بوديم مردماني بي مروت كه بوديم مردماني بي مروت 

        
        چنين استي عذاب روز دنيا چنين استي عذاب روز دنيا چنين استي عذاب روز دنيا چنين استي عذاب روز دنيا 

            'چه باشد پس عذاب روز عقبيچه باشد پس عذاب روز عقبيچه باشد پس عذاب روز عقبيچه باشد پس عذاب روز عقبي
        . . . . بود برتر عذابي بس فزونتر بود برتر عذابي بس فزونتر بود برتر عذابي بس فزونتر بود برتر عذابي بس فزونتر 

        
        و پاكان را بود پس باغي ديگر و پاكان را بود پس باغي ديگر و پاكان را بود پس باغي ديگر و پاكان را بود پس باغي ديگر 
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        به نعماتي عظيم و بس فراتر به نعماتي عظيم و بس فراتر به نعماتي عظيم و بس فراتر به نعماتي عظيم و بس فراتر 
        . . . . نباشد اهل تسليمش ستمگر نباشد اهل تسليمش ستمگر نباشد اهل تسليمش ستمگر نباشد اهل تسليمش ستمگر 

        
        چه سان داريد قضاوت مي نمائيد چه سان داريد قضاوت مي نمائيد چه سان داريد قضاوت مي نمائيد چه سان داريد قضاوت مي نمائيد 

        داريد كتابي كه بخوانيد داريد كتابي كه بخوانيد داريد كتابي كه بخوانيد داريد كتابي كه بخوانيد     مگرمگرمگرمگر
        و از رويش كنيد هر چه بخواهيد و از رويش كنيد هر چه بخواهيد و از رويش كنيد هر چه بخواهيد و از رويش كنيد هر چه بخواهيد 

        !!!!نباشد اين چنين هيهات هيهات نباشد اين چنين هيهات هيهات نباشد اين چنين هيهات هيهات نباشد اين چنين هيهات هيهات 
        

        قيامت روز اكبر قيامت روز اكبر قيامت روز اكبر قيامت روز اكبر چو آيد آن چو آيد آن چو آيد آن چو آيد آن 
        به امر سجده آيد چون توانگر به امر سجده آيد چون توانگر به امر سجده آيد چون توانگر به امر سجده آيد چون توانگر 

        چه سخت است بهر ايشان سجده كردن چه سخت است بهر ايشان سجده كردن چه سخت است بهر ايشان سجده كردن چه سخت است بهر ايشان سجده كردن 
        . . . . فسرده چشمي و بشكسته گردن فسرده چشمي و بشكسته گردن فسرده چشمي و بشكسته گردن فسرده چشمي و بشكسته گردن 
        در آن دنيا كه بودند سالم و ساز در آن دنيا كه بودند سالم و ساز در آن دنيا كه بودند سالم و ساز در آن دنيا كه بودند سالم و ساز 
        . . . . نمي كردند هرگز سجده آغاز نمي كردند هرگز سجده آغاز نمي كردند هرگز سجده آغاز نمي كردند هرگز سجده آغاز 

        
        به ناگاه بيگمان آيد عذابي به ناگاه بيگمان آيد عذابي به ناگاه بيگمان آيد عذابي به ناگاه بيگمان آيد عذابي 
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        نباشد هيچ حسابي نباشد هيچ حسابي نباشد هيچ حسابي نباشد هيچ حسابي     از آنسو كهاز آنسو كهاز آنسو كهاز آنسو كه
        تو هم ده مهلتي اين مشركان را تو هم ده مهلتي اين مشركان را تو هم ده مهلتي اين مشركان را تو هم ده مهلتي اين مشركان را 
        كه تدبيرم حكيم ست بهر آنها كه تدبيرم حكيم ست بهر آنها كه تدبيرم حكيم ست بهر آنها كه تدبيرم حكيم ست بهر آنها 

        مگر مزدي طلب كردي از اينكار مگر مزدي طلب كردي از اينكار مگر مزدي طلب كردي از اينكار مگر مزدي طلب كردي از اينكار 
        كه اينسان مدعي اند و طلبكار كه اينسان مدعي اند و طلبكار كه اينسان مدعي اند و طلبكار كه اينسان مدعي اند و طلبكار 

        و شايد مردماني غيب بينند و شايد مردماني غيب بينند و شايد مردماني غيب بينند و شايد مردماني غيب بينند 
        . . . . كه هر چه خود بخواهند مي نويسند كه هر چه خود بخواهند مي نويسند كه هر چه خود بخواهند مي نويسند كه هر چه خود بخواهند مي نويسند 

        
        دان دان دان دان صبورآ در قبال حكم يزصبورآ در قبال حكم يزصبورآ در قبال حكم يزصبورآ در قبال حكم يز

        مباش چون صاحب ماهي پريشان مباش چون صاحب ماهي پريشان مباش چون صاحب ماهي پريشان مباش چون صاحب ماهي پريشان 
        نبودي گر نزول رحمت حق نبودي گر نزول رحمت حق نبودي گر نزول رحمت حق نبودي گر نزول رحمت حق 

        در آن صحرا بماندي زار مطلق در آن صحرا بماندي زار مطلق در آن صحرا بماندي زار مطلق در آن صحرا بماندي زار مطلق 
        خدايش برگزيد و رحمتش كرد خدايش برگزيد و رحمتش كرد خدايش برگزيد و رحمتش كرد خدايش برگزيد و رحمتش كرد 

            . . . . و از شايستگان امتش كرد و از شايستگان امتش كرد و از شايستگان امتش كرد و از شايستگان امتش كرد 
        

        هنگام ذكرت هنگام ذكرت هنگام ذكرت هنگام ذكرت بدان كه منكران بدان كه منكران بدان كه منكران بدان كه منكران 
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        چه نزديك آمدند از بهر كفران چه نزديك آمدند از بهر كفران چه نزديك آمدند از بهر كفران چه نزديك آمدند از بهر كفران 
        و تيري زهرآگين از دو چشمان و تيري زهرآگين از دو چشمان و تيري زهرآگين از دو چشمان و تيري زهرآگين از دو چشمان 

        ان ان ان ان ايشايشايشايش    به قصد كشتنت آمد زبه قصد كشتنت آمد زبه قصد كشتنت آمد زبه قصد كشتنت آمد ز
        ....فظ جانت خودآ بودفظ جانت خودآ بودفظ جانت خودآ بودفظ جانت خودآ بودو ليكن حاو ليكن حاو ليكن حاو ليكن حا

        و مي گويند او ديوانه باشد و مي گويند او ديوانه باشد و مي گويند او ديوانه باشد و مي گويند او ديوانه باشد 
        ي در آدم ي در آدم ي در آدم ي در آدم ياديادياديادو ليكن نيست جز و ليكن نيست جز و ليكن نيست جز و ليكن نيست جز 

        . . . . زهر چه هست اندر ذات عالم زهر چه هست اندر ذات عالم زهر چه هست اندر ذات عالم زهر چه هست اندر ذات عالم 
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        ))))مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن ( ( ( ( باور باور باور باور     –دل دل دل دل ــ ــ ــ ــ     49494949
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

            –حا ميم حا ميم حا ميم حا ميم 
        

        نزول اين كتاب از سوي خودآ نزول اين كتاب از سوي خودآ نزول اين كتاب از سوي خودآ نزول اين كتاب از سوي خودآ 
 كه باشد خودكفا ، قوي و دانا كه باشد خودكفا ، قوي و دانا كه باشد خودكفا ، قوي و دانا كه باشد خودكفا ، قوي و دانا 

        ه مي بخشد گناهان خاليق ه مي بخشد گناهان خاليق ه مي بخشد گناهان خاليق ه مي بخشد گناهان خاليق كككك
        پذيرا است هر توبه زاليق پذيرا است هر توبه زاليق پذيرا است هر توبه زاليق پذيرا است هر توبه زاليق 

        كه سنگين است عقوبتهاي ايشان كه سنگين است عقوبتهاي ايشان كه سنگين است عقوبتهاي ايشان كه سنگين است عقوبتهاي ايشان 
        و باشد صاحب لطف فراوان و باشد صاحب لطف فراوان و باشد صاحب لطف فراوان و باشد صاحب لطف فراوان 
        نباشد هيچ خودآئي مگر او نباشد هيچ خودآئي مگر او نباشد هيچ خودآئي مگر او نباشد هيچ خودآئي مگر او 

        . . . . كه باشد عاقبتها جمله در او كه باشد عاقبتها جمله در او كه باشد عاقبتها جمله در او كه باشد عاقبتها جمله در او 
        

        و اما در نشانه هاي خودآ و اما در نشانه هاي خودآ و اما در نشانه هاي خودآ و اما در نشانه هاي خودآ 
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        جدالي كي كنند جز منكرانش جدالي كي كنند جز منكرانش جدالي كي كنند جز منكرانش جدالي كي كنند جز منكرانش 
        مبادا مكرشان را باور آئي مبادا مكرشان را باور آئي مبادا مكرشان را باور آئي مبادا مكرشان را باور آئي 

        . . . . به شهرها به شهرها به شهرها به شهرها و نقشي كه كنند ايفا و نقشي كه كنند ايفا و نقشي كه كنند ايفا و نقشي كه كنند ايفا 
        

        قوم نوح و ديگر اقوام قوم نوح و ديگر اقوام قوم نوح و ديگر اقوام قوم نوح و ديگر اقوام     و زين پيشو زين پيشو زين پيشو زين پيش
        همه انكار بنمودند رسوالن همه انكار بنمودند رسوالن همه انكار بنمودند رسوالن همه انكار بنمودند رسوالن 

        و هر قومي كه آمد سمت ديني و هر قومي كه آمد سمت ديني و هر قومي كه آمد سمت ديني و هر قومي كه آمد سمت ديني 
        زبهر كفر و تحريف است و كيني زبهر كفر و تحريف است و كيني زبهر كفر و تحريف است و كيني زبهر كفر و تحريف است و كيني 

        كه  تا بازي كنند با دين خودآ كه  تا بازي كنند با دين خودآ كه  تا بازي كنند با دين خودآ كه  تا بازي كنند با دين خودآ 
        . . . . عذابم سخت آيد بهر اينها عذابم سخت آيد بهر اينها عذابم سخت آيد بهر اينها عذابم سخت آيد بهر اينها 

        
        بدينسان حق خودآيت عيان شد بدينسان حق خودآيت عيان شد بدينسان حق خودآيت عيان شد بدينسان حق خودآيت عيان شد 

        و حق كافرانش هم چنان شد و حق كافرانش هم چنان شد و حق كافرانش هم چنان شد و حق كافرانش هم چنان شد 
        . . . . قعر دوزخ قعر دوزخ قعر دوزخ قعر دوزخ كه باشند كافران در كه باشند كافران در كه باشند كافران در كه باشند كافران در 

        
        و باشند حامالن عرش و حولش و باشند حامالن عرش و حولش و باشند حامالن عرش و حولش و باشند حامالن عرش و حولش 
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        بكار حمد و تسبيح خودآوند بكار حمد و تسبيح خودآوند بكار حمد و تسبيح خودآوند بكار حمد و تسبيح خودآوند 
        : : : : و آمرزش بخواهند مؤمنان را و آمرزش بخواهند مؤمنان را و آمرزش بخواهند مؤمنان را و آمرزش بخواهند مؤمنان را 

        الهي رحمت و علمت بعالم الهي رحمت و علمت بعالم الهي رحمت و علمت بعالم الهي رحمت و علمت بعالم 
        چه وسعت داده است ابعاد هستي چه وسعت داده است ابعاد هستي چه وسعت داده است ابعاد هستي چه وسعت داده است ابعاد هستي 

        بيامرز جمله توابان خود را بيامرز جمله توابان خود را بيامرز جمله توابان خود را بيامرز جمله توابان خود را 
        و آنانكه به راهت رو نمودند و آنانكه به راهت رو نمودند و آنانكه به راهت رو نمودند و آنانكه به راهت رو نمودند 
        مصونشان بدار از دوزخ خود مصونشان بدار از دوزخ خود مصونشان بدار از دوزخ خود مصونشان بدار از دوزخ خود 

        واندر جّنت جاويدشان كن واندر جّنت جاويدشان كن واندر جّنت جاويدشان كن واندر جّنت جاويدشان كن 
        مراه همه اهل و عياالن مراه همه اهل و عياالن مراه همه اهل و عياالن مراه همه اهل و عياالن بهبهبهبه

        كه باشند صالحان و توبه كاران كه باشند صالحان و توبه كاران كه باشند صالحان و توبه كاران كه باشند صالحان و توبه كاران 
        كه كافي و عزيز و رازداني كه كافي و عزيز و رازداني كه كافي و عزيز و رازداني كه كافي و عزيز و رازداني 

        و دورشان بدار از هر شرارت و دورشان بدار از هر شرارت و دورشان بدار از هر شرارت و دورشان بدار از هر شرارت 
        كه اينست رحمت نقدت به مردم كه اينست رحمت نقدت به مردم كه اينست رحمت نقدت به مردم كه اينست رحمت نقدت به مردم 

        . . . . كه باشد كاميابي بزرگي كه باشد كاميابي بزرگي كه باشد كاميابي بزرگي كه باشد كاميابي بزرگي 
        

        و اما اين ندا بر منكرانست و اما اين ندا بر منكرانست و اما اين ندا بر منكرانست و اما اين ندا بر منكرانست 
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        كه لعنت خودآوند بر شماها كه لعنت خودآوند بر شماها كه لعنت خودآوند بر شماها كه لعنت خودآوند بر شماها 
        بود سخت تر و برتر زان خصومت بود سخت تر و برتر زان خصومت بود سخت تر و برتر زان خصومت بود سخت تر و برتر زان خصومت 

        ليه باطن خويش ليه باطن خويش ليه باطن خويش ليه باطن خويش كه خود داريد عكه خود داريد عكه خود داريد عكه خود داريد ع
        كه دعوت مي شديد به صلح و ايمان كه دعوت مي شديد به صلح و ايمان كه دعوت مي شديد به صلح و ايمان كه دعوت مي شديد به صلح و ايمان 

        . . . . و انكار مي نموديد با لجاجت و انكار مي نموديد با لجاجت و انكار مي نموديد با لجاجت و انكار مي نموديد با لجاجت 
        

        و گويند بارالها بارالها و گويند بارالها بارالها و گويند بارالها بارالها و گويند بارالها بارالها 
        دوبارمان بكشتي زنده كردي دوبارمان بكشتي زنده كردي دوبارمان بكشتي زنده كردي دوبارمان بكشتي زنده كردي 

        گواهيم بر همه جرم و گناهان گواهيم بر همه جرم و گناهان گواهيم بر همه جرم و گناهان گواهيم بر همه جرم و گناهان 
        . . . . و آيا نيست هيچ چاره در اينجا و آيا نيست هيچ چاره در اينجا و آيا نيست هيچ چاره در اينجا و آيا نيست هيچ چاره در اينجا 

        
        و اينست علت بي چاره گيها و اينست علت بي چاره گيها و اينست علت بي چاره گيها و اينست علت بي چاره گيها 

        كه هرگز با خدا راضي نبوديد كه هرگز با خدا راضي نبوديد كه هرگز با خدا راضي نبوديد كه هرگز با خدا راضي نبوديد 
        خود كافي نديديدخود كافي نديديدخود كافي نديديدخود كافي نديديدو او را بهر و او را بهر و او را بهر و او را بهر 

        و همواره شريكي بود با او و همواره شريكي بود با او و همواره شريكي بود با او و همواره شريكي بود با او 
        نمي خواستيد خودآ را بي شريكي نمي خواستيد خودآ را بي شريكي نمي خواستيد خودآ را بي شريكي نمي خواستيد خودآ را بي شريكي 
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        و اينك حكم از آن خودآ است و اينك حكم از آن خودآ است و اينك حكم از آن خودآ است و اينك حكم از آن خودآ است 
        . . . . كه اعالء و بزرگ و ماوراء است كه اعالء و بزرگ و ماوراء است كه اعالء و بزرگ و ماوراء است كه اعالء و بزرگ و ماوراء است 

        
        هموئي كه نشانه هاي خود را هموئي كه نشانه هاي خود را هموئي كه نشانه هاي خود را هموئي كه نشانه هاي خود را 
        عيان سازد كه تا در ياد آريد عيان سازد كه تا در ياد آريد عيان سازد كه تا در ياد آريد عيان سازد كه تا در ياد آريد 

        و رزقي زآسمان نازل نمايد و رزقي زآسمان نازل نمايد و رزقي زآسمان نازل نمايد و رزقي زآسمان نازل نمايد 
        . . . . كه جز توبه گران را نيست يادي كه جز توبه گران را نيست يادي كه جز توبه گران را نيست يادي كه جز توبه گران را نيست يادي 

        
        الصانه ياد آريد الصانه ياد آريد الصانه ياد آريد الصانه ياد آريد خودآ را خخودآ را خخودآ را خخودآ را خ

        و دين را جز براي او مخواهيد و دين را جز براي او مخواهيد و دين را جز براي او مخواهيد و دين را جز براي او مخواهيد 
        . . . . اگر چه منكران اكراه دارند اگر چه منكران اكراه دارند اگر چه منكران اكراه دارند اگر چه منكران اكراه دارند 

        
        همو كه درجات آدمي را همو كه درجات آدمي را همو كه درجات آدمي را همو كه درجات آدمي را 

        به باال مي برد تا عرش اعالء به باال مي برد تا عرش اعالء به باال مي برد تا عرش اعالء به باال مي برد تا عرش اعالء 
        و القاء مي كند روحش بهر كس و القاء مي كند روحش بهر كس و القاء مي كند روحش بهر كس و القاء مي كند روحش بهر كس 
        كه خواهد از براي روز ديدار كه خواهد از براي روز ديدار كه خواهد از براي روز ديدار كه خواهد از براي روز ديدار 
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        . . . . كه مردم را از آن روز ياد آرد كه مردم را از آن روز ياد آرد كه مردم را از آن روز ياد آرد كه مردم را از آن روز ياد آرد 
        

        همان روزي كه مردم آشكارند همان روزي كه مردم آشكارند همان روزي كه مردم آشكارند همان روزي كه مردم آشكارند 
        آ پنهان ندارند آ پنهان ندارند آ پنهان ندارند آ پنهان ندارند و چيزي از خودو چيزي از خودو چيزي از خودو چيزي از خود

        كه را باشد حكومت اندر آن روز كه را باشد حكومت اندر آن روز كه را باشد حكومت اندر آن روز كه را باشد حكومت اندر آن روز 
        . . . . خودآي واحد و قهار و بي تا خودآي واحد و قهار و بي تا خودآي واحد و قهار و بي تا خودآي واحد و قهار و بي تا 

        
        در آن روزش همه اندر حسابند در آن روزش همه اندر حسابند در آن روزش همه اندر حسابند در آن روزش همه اندر حسابند 

        و پاداش عمل كامل بيابند و پاداش عمل كامل بيابند و پاداش عمل كامل بيابند و پاداش عمل كامل بيابند 
        نباشد هيچ ظلمي اندر آن روز نباشد هيچ ظلمي اندر آن روز نباشد هيچ ظلمي اندر آن روز نباشد هيچ ظلمي اندر آن روز 

        . . . . و خودآيش سريع اندر حساب است و خودآيش سريع اندر حساب است و خودآيش سريع اندر حساب است و خودآيش سريع اندر حساب است 
        

        مردمان زان روز نزديك مردمان زان روز نزديك مردمان زان روز نزديك مردمان زان روز نزديك بترسان بترسان بترسان بترسان 
        كه دل از حنجره آيد به باال كه دل از حنجره آيد به باال كه دل از حنجره آيد به باال كه دل از حنجره آيد به باال 

        دوستي و شفيعي دوستي و شفيعي دوستي و شفيعي دوستي و شفيعي نباشد هيچ نباشد هيچ نباشد هيچ نباشد هيچ 
        . . . . براي ظالمان در روز تفكيك براي ظالمان در روز تفكيك براي ظالمان در روز تفكيك براي ظالمان در روز تفكيك 
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        همو خواند نگاهها را در آن روز همو خواند نگاهها را در آن روز همو خواند نگاهها را در آن روز همو خواند نگاهها را در آن روز     

        و هر چه اندرون سينه پنهان و هر چه اندرون سينه پنهان و هر چه اندرون سينه پنهان و هر چه اندرون سينه پنهان 
        قضاوت مي كند خودآ به حقي قضاوت مي كند خودآ به حقي قضاوت مي كند خودآ به حقي قضاوت مي كند خودآ به حقي 

        قضاوت كي توانند آن شريكان قضاوت كي توانند آن شريكان قضاوت كي توانند آن شريكان قضاوت كي توانند آن شريكان 
        . . . . شنوا است و بينا است و خودآ شنوا است و بينا است و خودآ شنوا است و بينا است و خودآ شنوا است و بينا است و خودآ 

        
        نظر پس چون نسازيد بر زمينش نظر پس چون نسازيد بر زمينش نظر پس چون نسازيد بر زمينش نظر پس چون نسازيد بر زمينش 

        كه بينيد مردمان قبل از اينش كه بينيد مردمان قبل از اينش كه بينيد مردمان قبل از اينش كه بينيد مردمان قبل از اينش 
        در قدرت و ثروت در قدرت و ثروت در قدرت و ثروت در قدرت و ثروت     كه بيش بودندكه بيش بودندكه بيش بودندكه بيش بودند

        . . . . ولي نابود گشتند قبل از اينش ولي نابود گشتند قبل از اينش ولي نابود گشتند قبل از اينش ولي نابود گشتند قبل از اينش 
        

        چرا كه آمدند پيغمبراني چرا كه آمدند پيغمبراني چرا كه آمدند پيغمبراني چرا كه آمدند پيغمبراني 
        به حجت هاي روشن در عياني به حجت هاي روشن در عياني به حجت هاي روشن در عياني به حجت هاي روشن در عياني 

        ولي انكار كردند و عداوت ولي انكار كردند و عداوت ولي انكار كردند و عداوت ولي انكار كردند و عداوت 
        و بگرفتي خودآ هستي شان را و بگرفتي خودآ هستي شان را و بگرفتي خودآ هستي شان را و بگرفتي خودآ هستي شان را 
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        . . . . كه خودآ بس قوي و سختگيرست كه خودآ بس قوي و سختگيرست كه خودآ بس قوي و سختگيرست كه خودآ بس قوي و سختگيرست 
        

        و موسي را فرستاديم به آيات و موسي را فرستاديم به آيات و موسي را فرستاديم به آيات و موسي را فرستاديم به آيات 
        و حجت هاي بس روشن به كرّات و حجت هاي بس روشن به كرّات و حجت هاي بس روشن به كرّات و حجت هاي بس روشن به كرّات 

        و قارون و قارون و قارون و قارون بسوي فرعون و هامان بسوي فرعون و هامان بسوي فرعون و هامان بسوي فرعون و هامان 
        . . . . و گفتند ساحريست كذاب و مفتون و گفتند ساحريست كذاب و مفتون و گفتند ساحريست كذاب و مفتون و گفتند ساحريست كذاب و مفتون 

        
        و حق ما بياورد سوي ايشان و حق ما بياورد سوي ايشان و حق ما بياورد سوي ايشان و حق ما بياورد سوي ايشان 

        كه گفتند بكشيد فرزندشان را كه گفتند بكشيد فرزندشان را كه گفتند بكشيد فرزندشان را كه گفتند بكشيد فرزندشان را 
        ايشان ايشان ايشان ايشان و بگذاريد زنها را بر و بگذاريد زنها را بر و بگذاريد زنها را بر و بگذاريد زنها را بر 

        براي مردمي كاورده ايمان براي مردمي كاورده ايمان براي مردمي كاورده ايمان براي مردمي كاورده ايمان 
        . . . . و فكر كافران كور است و حيران و فكر كافران كور است و حيران و فكر كافران كور است و حيران و فكر كافران كور است و حيران 

        
        عون گفت ببايد كشت موسي عون گفت ببايد كشت موسي عون گفت ببايد كشت موسي عون گفت ببايد كشت موسي و فرو فرو فرو فر

        وگرنه دينمان گيرد به يغما وگرنه دينمان گيرد به يغما وگرنه دينمان گيرد به يغما وگرنه دينمان گيرد به يغما 
        . . . . ق غوغا ق غوغا ق غوغا ق غوغا و سازد امن ما را غرو سازد امن ما را غرو سازد امن ما را غرو سازد امن ما را غر
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        و موسي گفت پناهم برخودآ است و موسي گفت پناهم برخودآ است و موسي گفت پناهم برخودآ است و موسي گفت پناهم برخودآ است 

        . . . . هموكه خالق من و شما است هموكه خالق من و شما است هموكه خالق من و شما است هموكه خالق من و شما است 
        

        و مرد مؤمني از آل فرعون و مرد مؤمني از آل فرعون و مرد مؤمني از آل فرعون و مرد مؤمني از آل فرعون 
        فرعون فرعون فرعون فرعون : : : : كه ايمانش نهان بود گفت كه ايمانش نهان بود گفت كه ايمانش نهان بود گفت كه ايمانش نهان بود گفت 

        چرا مردي كشيد گويد كه خودآ چرا مردي كشيد گويد كه خودآ چرا مردي كشيد گويد كه خودآ چرا مردي كشيد گويد كه خودآ 
        بود پروردگار من كه يكتاست بود پروردگار من كه يكتاست بود پروردگار من كه يكتاست بود پروردگار من كه يكتاست 
        و دارد حجتي محكم و روشن و دارد حجتي محكم و روشن و دارد حجتي محكم و روشن و دارد حجتي محكم و روشن 

        اگر باشد دروغگو بر خود اوست اگر باشد دروغگو بر خود اوست اگر باشد دروغگو بر خود اوست اگر باشد دروغگو بر خود اوست 
        است است است است     وگر صادق بود پس آشكاروگر صادق بود پس آشكاروگر صادق بود پس آشكاروگر صادق بود پس آشكار

        نباشد هيچ راهي بر دروغگو نباشد هيچ راهي بر دروغگو نباشد هيچ راهي بر دروغگو نباشد هيچ راهي بر دروغگو 
        و امروز پادشاهي از تو باشد و امروز پادشاهي از تو باشد و امروز پادشاهي از تو باشد و امروز پادشاهي از تو باشد 
        وگر آيد عذابي از خودآيش وگر آيد عذابي از خودآيش وگر آيد عذابي از خودآيش وگر آيد عذابي از خودآيش 

        . . . . ما را نمايد حفظ از آن ما را نمايد حفظ از آن ما را نمايد حفظ از آن ما را نمايد حفظ از آن     چه كسچه كسچه كسچه كس
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        و فرعون گفت قدرت در بر ماست و فرعون گفت قدرت در بر ماست و فرعون گفت قدرت در بر ماست و فرعون گفت قدرت در بر ماست 
        . . . . و حق زندگيتان در سر ماست و حق زندگيتان در سر ماست و حق زندگيتان در سر ماست و حق زندگيتان در سر ماست 

        
        و مؤمن گفت مي ترسم ز روزي و مؤمن گفت مي ترسم ز روزي و مؤمن گفت مي ترسم ز روزي و مؤمن گفت مي ترسم ز روزي 

        كه همچون قوم نوح و عاد و ثمود كه همچون قوم نوح و عاد و ثمود كه همچون قوم نوح و عاد و ثمود كه همچون قوم نوح و عاد و ثمود 
            بناگاه نعره اي آيد زباالبناگاه نعره اي آيد زباالبناگاه نعره اي آيد زباالبناگاه نعره اي آيد زباال

        و جمله در عذابي پست گرديم و جمله در عذابي پست گرديم و جمله در عذابي پست گرديم و جمله در عذابي پست گرديم 
        و هر كس را كه خودآ ُگم نمايد و هر كس را كه خودآ ُگم نمايد و هر كس را كه خودآ ُگم نمايد و هر كس را كه خودآ ُگم نمايد 

        . . . . نيابد هيچ راهي يا كه نوري نيابد هيچ راهي يا كه نوري نيابد هيچ راهي يا كه نوري نيابد هيچ راهي يا كه نوري 
        

        و يوسف نيز پيش از اين بيامد و يوسف نيز پيش از اين بيامد و يوسف نيز پيش از اين بيامد و يوسف نيز پيش از اين بيامد 
        بهمراه نشانه هاي روشن بهمراه نشانه هاي روشن بهمراه نشانه هاي روشن بهمراه نشانه هاي روشن 

        و اندر شك بمانديد تا به مرگشو اندر شك بمانديد تا به مرگشو اندر شك بمانديد تا به مرگشو اندر شك بمانديد تا به مرگش
        و آنگاه خاتم پيغمبرانش و آنگاه خاتم پيغمبرانش و آنگاه خاتم پيغمبرانش و آنگاه خاتم پيغمبرانش 

        بخوانديد از براي كفر برتر بخوانديد از براي كفر برتر بخوانديد از براي كفر برتر بخوانديد از براي كفر برتر 
        و خودآ مي كند گمراه كسي را و خودآ مي كند گمراه كسي را و خودآ مي كند گمراه كسي را و خودآ مي كند گمراه كسي را 
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        . . . . ك است در افراط و تفريط ك است در افراط و تفريط ك است در افراط و تفريط ك است در افراط و تفريط كه شكاكه شكاكه شكاكه شكا
        

        جدالند جدالند جدالند جدالند و آنانكه با آيات در و آنانكه با آيات در و آنانكه با آيات در و آنانكه با آيات در 
        بدون هيچ حجت يا دليلي بدون هيچ حجت يا دليلي بدون هيچ حجت يا دليلي بدون هيچ حجت يا دليلي 

        به نزد مؤمنان و نزد خودآ به نزد مؤمنان و نزد خودآ به نزد مؤمنان و نزد خودآ به نزد مؤمنان و نزد خودآ 
        به بغض و كينه هاي خود ذليلند به بغض و كينه هاي خود ذليلند به بغض و كينه هاي خود ذليلند به بغض و كينه هاي خود ذليلند 

        و خودآ قلب جمله منكران را و خودآ قلب جمله منكران را و خودآ قلب جمله منكران را و خودآ قلب جمله منكران را 
        چه مهري مي زند با قفل و زنجير چه مهري مي زند با قفل و زنجير چه مهري مي زند با قفل و زنجير چه مهري مي زند با قفل و زنجير 
        . . . . جزاي كبر و انكارش همين است جزاي كبر و انكارش همين است جزاي كبر و انكارش همين است جزاي كبر و انكارش همين است 

        
        و فرعون گفت هامان را كه برجي و فرعون گفت هامان را كه برجي و فرعون گفت هامان را كه برجي و فرعون گفت هامان را كه برجي 

        ز تا من ببينم آن خودآ را ز تا من ببينم آن خودآ را ز تا من ببينم آن خودآ را ز تا من ببينم آن خودآ را بسابسابسابسا
        كه موسي مي پرستد سمت باال كه موسي مي پرستد سمت باال كه موسي مي پرستد سمت باال كه موسي مي پرستد سمت باال 
        كه من او را دروغگوئي بدانم كه من او را دروغگوئي بدانم كه من او را دروغگوئي بدانم كه من او را دروغگوئي بدانم 
        و اين اعمال فرعون گشت زيبا و اين اعمال فرعون گشت زيبا و اين اعمال فرعون گشت زيبا و اين اعمال فرعون گشت زيبا 

        . . . . و گمراه و تباهش كرد و رسوا و گمراه و تباهش كرد و رسوا و گمراه و تباهش كرد و رسوا و گمراه و تباهش كرد و رسوا 
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        و آن مؤمن بگفتا مردمان را و آن مؤمن بگفتا مردمان را و آن مؤمن بگفتا مردمان را و آن مؤمن بگفتا مردمان را 

        اطاعت گر كنيد پس عاقالنرا اطاعت گر كنيد پس عاقالنرا اطاعت گر كنيد پس عاقالنرا اطاعت گر كنيد پس عاقالنرا 
        براه رشد آئيد سوي خودآ براه رشد آئيد سوي خودآ براه رشد آئيد سوي خودآ براه رشد آئيد سوي خودآ 

        كه كاالئي بود حيات دنيا كه كاالئي بود حيات دنيا كه كاالئي بود حيات دنيا كه كاالئي بود حيات دنيا 
        ....در نزد خودآ در نزد خودآ در نزد خودآ در نزد خودآ     و باشد قدر آنو باشد قدر آنو باشد قدر آنو باشد قدر آن

        
        . . . . جزاي بد بود بد ، خوب هم خوب جزاي بد بود بد ، خوب هم خوب جزاي بد بود بد ، خوب هم خوب جزاي بد بود بد ، خوب هم خوب 

        
        و باشند مؤمنان اندر بهشتي و باشند مؤمنان اندر بهشتي و باشند مؤمنان اندر بهشتي و باشند مؤمنان اندر بهشتي 

        . . . . كه باشد رزق آن قدر دو هستي كه باشد رزق آن قدر دو هستي كه باشد رزق آن قدر دو هستي كه باشد رزق آن قدر دو هستي 
        

        شما مردم چه سان انديشه داريد شما مردم چه سان انديشه داريد شما مردم چه سان انديشه داريد شما مردم چه سان انديشه داريد 
        كه من در سوي جنت ره نمايم كه من در سوي جنت ره نمايم كه من در سوي جنت ره نمايم كه من در سوي جنت ره نمايم 

        شما در سوي دوزخ مي كشانيد شما در سوي دوزخ مي كشانيد شما در سوي دوزخ مي كشانيد شما در سوي دوزخ مي كشانيد 
        مرا دعوت به كفري مي نمائيد مرا دعوت به كفري مي نمائيد مرا دعوت به كفري مي نمائيد مرا دعوت به كفري مي نمائيد 
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        و من دعوت به ايمان مي نمايم و من دعوت به ايمان مي نمايم و من دعوت به ايمان مي نمايم و من دعوت به ايمان مي نمايم 
        د كه كافر كيش باشم د كه كافر كيش باشم د كه كافر كيش باشم د كه كافر كيش باشم زمن خواهيزمن خواهيزمن خواهيزمن خواهي

        و در سمت جهالت پيش باشم و در سمت جهالت پيش باشم و در سمت جهالت پيش باشم و در سمت جهالت پيش باشم 
        و من در سوي خودآتان بخوانم و من در سوي خودآتان بخوانم و من در سوي خودآتان بخوانم و من در سوي خودآتان بخوانم 
        كه بس توبه پذير و مهربانست كه بس توبه پذير و مهربانست كه بس توبه پذير و مهربانست كه بس توبه پذير و مهربانست 
        مرا دعوت به امري مي نمائيد مرا دعوت به امري مي نمائيد مرا دعوت به امري مي نمائيد مرا دعوت به امري مي نمائيد 
        كه اندر دو جهان نبود پناهي كه اندر دو جهان نبود پناهي كه اندر دو جهان نبود پناهي كه اندر دو جهان نبود پناهي 
        و باشد آن پناه در نزد خودآ و باشد آن پناه در نزد خودآ و باشد آن پناه در نزد خودآ و باشد آن پناه در نزد خودآ 

        . . . . و در دوزخ شوند افراط كاران و در دوزخ شوند افراط كاران و در دوزخ شوند افراط كاران و در دوزخ شوند افراط كاران 
        

        بزودي ياد آريد آنچه گفتم بزودي ياد آريد آنچه گفتم بزودي ياد آريد آنچه گفتم بزودي ياد آريد آنچه گفتم 
        كار خود را كار خود را كار خود را كار خود را بخودآ واگذارم بخودآ واگذارم بخودآ واگذارم بخودآ واگذارم 

        . . . . كه او بر بندگان خويش بيناست كه او بر بندگان خويش بيناست كه او بر بندگان خويش بيناست كه او بر بندگان خويش بيناست 
        

        و خودآ بازگرداند مكر فرعون و خودآ بازگرداند مكر فرعون و خودآ بازگرداند مكر فرعون و خودآ بازگرداند مكر فرعون 
        و آلش در عذابي و آلش در عذابي و آلش در عذابي و آلش در عذابي بسوي او بسوي او بسوي او بسوي او 
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        به صبح و شام آيند نزد دوزخ به صبح و شام آيند نزد دوزخ به صبح و شام آيند نزد دوزخ به صبح و شام آيند نزد دوزخ 
        و از روز قيامت اندر آنند و از روز قيامت اندر آنند و از روز قيامت اندر آنند و از روز قيامت اندر آنند 

        . . . . اشد هر عذاب آيد به ايشان اشد هر عذاب آيد به ايشان اشد هر عذاب آيد به ايشان اشد هر عذاب آيد به ايشان 
        

        و در دوزخ همه اندر جدالند و در دوزخ همه اندر جدالند و در دوزخ همه اندر جدالند و در دوزخ همه اندر جدالند 
        : : : : چنين گويند رعيت با رئيسان چنين گويند رعيت با رئيسان چنين گويند رعيت با رئيسان چنين گويند رعيت با رئيسان 

        ي را ي را ي را ي را بيائيد دفع سازيد آتشبيائيد دفع سازيد آتشبيائيد دفع سازيد آتشبيائيد دفع سازيد آتش
        كه ما بوديم شما را بس مريدان كه ما بوديم شما را بس مريدان كه ما بوديم شما را بس مريدان كه ما بوديم شما را بس مريدان 

        هيهات هيهات هيهات هيهات : : : : رئيسان در جواب گويند رئيسان در جواب گويند رئيسان در جواب گويند رئيسان در جواب گويند 
        كه ما هم چون شما اندر عذابيم كه ما هم چون شما اندر عذابيم كه ما هم چون شما اندر عذابيم كه ما هم چون شما اندر عذابيم 
        و گويند اهل دوزخ خازنان را و گويند اهل دوزخ خازنان را و گويند اهل دوزخ خازنان را و گويند اهل دوزخ خازنان را 

        بخواهيد از خودآ يك روز راحت بخواهيد از خودآ يك روز راحت بخواهيد از خودآ يك روز راحت بخواهيد از خودآ يك روز راحت 
        . . . . براي ما كه در آتش نباشيم براي ما كه در آتش نباشيم براي ما كه در آتش نباشيم براي ما كه در آتش نباشيم 

        و گويند خازنان هيهات هيهات و گويند خازنان هيهات هيهات و گويند خازنان هيهات هيهات و گويند خازنان هيهات هيهات 
        مگر روزي جدا گشتيد از كفر مگر روزي جدا گشتيد از كفر مگر روزي جدا گشتيد از كفر مگر روزي جدا گشتيد از كفر 

        سوالن سوالن سوالن سوالن نبودي گر شما را آن رنبودي گر شما را آن رنبودي گر شما را آن رنبودي گر شما را آن ر
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        و آن آيات روشن بهر انسان و آن آيات روشن بهر انسان و آن آيات روشن بهر انسان و آن آيات روشن بهر انسان 
        !!!!آري واي بر ما آري واي بر ما آري واي بر ما آري واي بر ما : : : : و مي گويند و مي گويند و مي گويند و مي گويند 

        و اينك هر چه مي خواهيد بگوئيد و اينك هر چه مي خواهيد بگوئيد و اينك هر چه مي خواهيد بگوئيد و اينك هر چه مي خواهيد بگوئيد 
        . . . . كه جز دوزخ نداريد هيچ سوئي كه جز دوزخ نداريد هيچ سوئي كه جز دوزخ نداريد هيچ سوئي كه جز دوزخ نداريد هيچ سوئي 

        
        و ما پيغمبران و مؤمنان را و ما پيغمبران و مؤمنان را و ما پيغمبران و مؤمنان را و ما پيغمبران و مؤمنان را 

        حمايت مي كنيم در هر دو عالم حمايت مي كنيم در هر دو عالم حمايت مي كنيم در هر دو عالم حمايت مي كنيم در هر دو عالم 
        و در روزي كه مي آيند گواهان و در روزي كه مي آيند گواهان و در روزي كه مي آيند گواهان و در روزي كه مي آيند گواهان 
        همان روزي كه سودي هم ندارد همان روزي كه سودي هم ندارد همان روزي كه سودي هم ندارد همان روزي كه سودي هم ندارد 

        اشان اشان اشان اشان تمام عذرها و ناله هتمام عذرها و ناله هتمام عذرها و ناله هتمام عذرها و ناله ه
        . . . . بجز آن لعنت اندر قعر دوزخ بجز آن لعنت اندر قعر دوزخ بجز آن لعنت اندر قعر دوزخ بجز آن لعنت اندر قعر دوزخ 

        
        و موسي را بداديمش هدايت و موسي را بداديمش هدايت و موسي را بداديمش هدايت و موسي را بداديمش هدايت 
        كتابي كه بود از بهر حكمت كتابي كه بود از بهر حكمت كتابي كه بود از بهر حكمت كتابي كه بود از بهر حكمت 

        و فرزندان اسرائيل ارثي و فرزندان اسرائيل ارثي و فرزندان اسرائيل ارثي و فرزندان اسرائيل ارثي 
        . . . . كه دارند از كتاب و نور حكمت كه دارند از كتاب و نور حكمت كه دارند از كتاب و نور حكمت كه دارند از كتاب و نور حكمت 
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        صبوري كن كه حق است قول خودآ صبوري كن كه حق است قول خودآ صبوري كن كه حق است قول خودآ صبوري كن كه حق است قول خودآ 
        و آمرزش بخواه هر صبح و شامگاه و آمرزش بخواه هر صبح و شامگاه و آمرزش بخواه هر صبح و شامگاه و آمرزش بخواه هر صبح و شامگاه 

        . . . . و تسبيح و ستايش بهر خودآ و تسبيح و ستايش بهر خودآ و تسبيح و ستايش بهر خودآ و تسبيح و ستايش بهر خودآ 
        

            و آن اهل جدل در كار خودآو آن اهل جدل در كار خودآو آن اهل جدل در كار خودآو آن اهل جدل در كار خودآ
        بدون هيچ حجت يا نشانه بدون هيچ حجت يا نشانه بدون هيچ حجت يا نشانه بدون هيچ حجت يا نشانه 

        بود در قلبشان كبر شديدي بود در قلبشان كبر شديدي بود در قلبشان كبر شديدي بود در قلبشان كبر شديدي 
        . . . . كه ناكامست اندر دو زمانه كه ناكامست اندر دو زمانه كه ناكامست اندر دو زمانه كه ناكامست اندر دو زمانه 

        
        پناه جو به خودآوند دو  عالم پناه جو به خودآوند دو  عالم پناه جو به خودآوند دو  عالم پناه جو به خودآوند دو  عالم 

        . . . . كه باشد شنوا ، دانا و بينا كه باشد شنوا ، دانا و بينا كه باشد شنوا ، دانا و بينا كه باشد شنوا ، دانا و بينا 
        

        بود خلق زمين و آسمانها بود خلق زمين و آسمانها بود خلق زمين و آسمانها بود خلق زمين و آسمانها 
        بسا برتر زخلق مردمانش بسا برتر زخلق مردمانش بسا برتر زخلق مردمانش بسا برتر زخلق مردمانش 

        . . . . و ليكن مردمان اكثر ندانند و ليكن مردمان اكثر ندانند و ليكن مردمان اكثر ندانند و ليكن مردمان اكثر ندانند 
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        نباشد كور و بينايش همانند نباشد كور و بينايش همانند نباشد كور و بينايش همانند نباشد كور و بينايش همانند 

        ن و كافرانش ن و كافرانش ن و كافرانش ن و كافرانش و نه آن مؤمناو نه آن مؤمناو نه آن مؤمناو نه آن مؤمنا
        . . . . وليكن اندكي اين فرق دانند وليكن اندكي اين فرق دانند وليكن اندكي اين فرق دانند وليكن اندكي اين فرق دانند 

        
        قيامت هر زمان در راه باشد قيامت هر زمان در راه باشد قيامت هر زمان در راه باشد قيامت هر زمان در راه باشد 

        نباشد هيچ ترديدي در اين امر نباشد هيچ ترديدي در اين امر نباشد هيچ ترديدي در اين امر نباشد هيچ ترديدي در اين امر 
        . . . . و ليكن اكثراً باور ندارند و ليكن اكثراً باور ندارند و ليكن اكثراً باور ندارند و ليكن اكثراً باور ندارند 

        
        : : : : چنين گفته ست خودآ بهر مردم چنين گفته ست خودآ بهر مردم چنين گفته ست خودآ بهر مردم چنين گفته ست خودآ بهر مردم 

        بخوانيدم كه تا از در برآيم بخوانيدم كه تا از در برآيم بخوانيدم كه تا از در برآيم بخوانيدم كه تا از در برآيم 
        و آنانكه تكبر مي نمايند و آنانكه تكبر مي نمايند و آنانكه تكبر مي نمايند و آنانكه تكبر مي نمايند 

        . . . . به اندر دوزخ ذّلت درآيند به اندر دوزخ ذّلت درآيند به اندر دوزخ ذّلت درآيند به اندر دوزخ ذّلت درآيند 
        

        روز و شب را روز و شب را روز و شب را روز و شب را     پديد آورد خودآپديد آورد خودآپديد آورد خودآپديد آورد خودآ
        كه آرام است اندر ظلمت شب كه آرام است اندر ظلمت شب كه آرام است اندر ظلمت شب كه آرام است اندر ظلمت شب 
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        . . . . و بينائي به وقت روز روشن و بينائي به وقت روز روشن و بينائي به وقت روز روشن و بينائي به وقت روز روشن 
        

        و خودآ فضل بخشد مردمان را و خودآ فضل بخشد مردمان را و خودآ فضل بخشد مردمان را و خودآ فضل بخشد مردمان را 
        . . . . و ليكن اكثراً قدري ندانند و ليكن اكثراً قدري ندانند و ليكن اكثراً قدري ندانند و ليكن اكثراً قدري ندانند 

        
        و اينست آن خودآوند پديدآر و اينست آن خودآوند پديدآر و اينست آن خودآوند پديدآر و اينست آن خودآوند پديدآر 
        نباشد غير اويش هيچ خدائي نباشد غير اويش هيچ خدائي نباشد غير اويش هيچ خدائي نباشد غير اويش هيچ خدائي 
        و آن اهل جدل در آيه هامان و آن اهل جدل در آيه هامان و آن اهل جدل در آيه هامان و آن اهل جدل در آيه هامان 

        . . . . شوند حيران و سرگردان و بي جان شوند حيران و سرگردان و بي جان شوند حيران و سرگردان و بي جان شوند حيران و سرگردان و بي جان 
        

        ر قراري ر قراري ر قراري ر قراري زمين را آفريد بهزمين را آفريد بهزمين را آفريد بهزمين را آفريد به
        آنگاه آسمان را چون بنائي آنگاه آسمان را چون بنائي آنگاه آسمان را چون بنائي آنگاه آسمان را چون بنائي وووو

        و صورت داد انسان را چه نيكو و صورت داد انسان را چه نيكو و صورت داد انسان را چه نيكو و صورت داد انسان را چه نيكو 
        و رزقش از همه پاكيزه گيها و رزقش از همه پاكيزه گيها و رزقش از همه پاكيزه گيها و رزقش از همه پاكيزه گيها 

        و اينست آن خودآي عالميان و اينست آن خودآي عالميان و اينست آن خودآي عالميان و اينست آن خودآي عالميان 
        . . . . كه افزون آمده از بهر انسان كه افزون آمده از بهر انسان كه افزون آمده از بهر انسان كه افزون آمده از بهر انسان 
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        نباشد زنده اي غير خودآوند نباشد زنده اي غير خودآوند نباشد زنده اي غير خودآوند نباشد زنده اي غير خودآوند 

        بخوانيد عاشقانه اش بهر دم بخوانيد عاشقانه اش بهر دم بخوانيد عاشقانه اش بهر دم بخوانيد عاشقانه اش بهر دم 
        و دين را بهر او خالص نمائيد و دين را بهر او خالص نمائيد و دين را بهر او خالص نمائيد و دين را بهر او خالص نمائيد 

        . . . . الم الم الم الم ستايش باشد او را هر دو عستايش باشد او را هر دو عستايش باشد او را هر دو عستايش باشد او را هر دو ع
        

        بگو آنگاه كه آمد امر خودآ بگو آنگاه كه آمد امر خودآ بگو آنگاه كه آمد امر خودآ بگو آنگاه كه آمد امر خودآ 
        بهمراه همه آيات روشن بهمراه همه آيات روشن بهمراه همه آيات روشن بهمراه همه آيات روشن 

        منم مأمور كاندر راه خودآ منم مأمور كاندر راه خودآ منم مأمور كاندر راه خودآ منم مأمور كاندر راه خودآ 
        بجز او را نخوانم آنچه خوانند بجز او را نخوانم آنچه خوانند بجز او را نخوانم آنچه خوانند بجز او را نخوانم آنچه خوانند 

        . . . . و باشم من مريد آن خودآوند و باشم من مريد آن خودآوند و باشم من مريد آن خودآوند و باشم من مريد آن خودآوند 
        

        همو باشد كه از خاك آفريدست همو باشد كه از خاك آفريدست همو باشد كه از خاك آفريدست همو باشد كه از خاك آفريدست 
        شما را وانگهي از لخته اي خون شما را وانگهي از لخته اي خون شما را وانگهي از لخته اي خون شما را وانگهي از لخته اي خون 

        و آنگاه پاره  گوشتي و جنيني و آنگاه پاره  گوشتي و جنيني و آنگاه پاره  گوشتي و جنيني و آنگاه پاره  گوشتي و جنيني 
        و آنگاه كودكي تا سن كامل و آنگاه كودكي تا سن كامل و آنگاه كودكي تا سن كامل و آنگاه كودكي تا سن كامل 
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        كه تا پيري رسيديد گاه مردن كه تا پيري رسيديد گاه مردن كه تا پيري رسيديد گاه مردن كه تا پيري رسيديد گاه مردن 
        كه شايد عقل اندر كار سازيد كه شايد عقل اندر كار سازيد كه شايد عقل اندر كار سازيد كه شايد عقل اندر كار سازيد 

        . . . . و راهي سمت او هموار سازيد و راهي سمت او هموار سازيد و راهي سمت او هموار سازيد و راهي سمت او هموار سازيد 
        

        همو زنده نمايد چيزها را همو زنده نمايد چيزها را همو زنده نمايد چيزها را همو زنده نمايد چيزها را 
        مي ميراند او هر چه كه خواهد مي ميراند او هر چه كه خواهد مي ميراند او هر چه كه خواهد مي ميراند او هر چه كه خواهد و و و و 

        : : : : و هر چيزي كه خواهد گويدش او و هر چيزي كه خواهد گويدش او و هر چيزي كه خواهد گويدش او و هر چيزي كه خواهد گويدش او 
        !!!!وانگه وجود آيد به آني وانگه وجود آيد به آني وانگه وجود آيد به آني وانگه وجود آيد به آني ! ! ! ! بشو بشو بشو بشو 

        
        و آن اهل جدل در كار خودآ و آن اهل جدل در كار خودآ و آن اهل جدل در كار خودآ و آن اهل جدل در كار خودآ 

        . . . .     نبيني در چه سوئي باز گردندنبيني در چه سوئي باز گردندنبيني در چه سوئي باز گردندنبيني در چه سوئي باز گردند
        

        كتابهاي مرا انكار كردند كتابهاي مرا انكار كردند كتابهاي مرا انكار كردند كتابهاي مرا انكار كردند 
        و نيز پيغمبران با رسالت و نيز پيغمبران با رسالت و نيز پيغمبران با رسالت و نيز پيغمبران با رسالت 

        . . . . بزودي خود بدانند كه چه كردند بزودي خود بدانند كه چه كردند بزودي خود بدانند كه چه كردند بزودي خود بدانند كه چه كردند 
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        و آنگاه با غل و زنجير گردن و آنگاه با غل و زنجير گردن و آنگاه با غل و زنجير گردن و آنگاه با غل و زنجير گردن 
        و اندر آب جوشان آتش جان و اندر آب جوشان آتش جان و اندر آب جوشان آتش جان و اندر آب جوشان آتش جان 

        !!!!پس كو شريكان پس كو شريكان پس كو شريكان پس كو شريكان : : : : سپس گويندشان سپس گويندشان سپس گويندشان سپس گويندشان 
        حيرتا اينك كجايند حيرتا اينك كجايند حيرتا اينك كجايند حيرتا اينك كجايند : : : : و گويند و گويند و گويند و گويند 

        و هرگز ما نمي خوانديم آنان و هرگز ما نمي خوانديم آنان و هرگز ما نمي خوانديم آنان و هرگز ما نمي خوانديم آنان 
        و اينسان كافران گمراه گردند و اينسان كافران گمراه گردند و اينسان كافران گمراه گردند و اينسان كافران گمراه گردند 

        . . . . و اين از بهر آن عيش ريائي است و اين از بهر آن عيش ريائي است و اين از بهر آن عيش ريائي است و اين از بهر آن عيش ريائي است 
        

        و اينك بر جهّنم وارد آئيد و اينك بر جهّنم وارد آئيد و اينك بر جهّنم وارد آئيد و اينك بر جهّنم وارد آئيد 
        درونش تا ابد مستي نمائيد درونش تا ابد مستي نمائيد درونش تا ابد مستي نمائيد درونش تا ابد مستي نمائيد 

        . . . . و بدجائي بود گردنكشانرا و بدجائي بود گردنكشانرا و بدجائي بود گردنكشانرا و بدجائي بود گردنكشانرا 
        

        صبوري كن كه حق است وعده او صبوري كن كه حق است وعده او صبوري كن كه حق است وعده او صبوري كن كه حق است وعده او 
        و بنمائيم به تو برخي عذابها و بنمائيم به تو برخي عذابها و بنمائيم به تو برخي عذابها و بنمائيم به تو برخي عذابها 

        به اين دنيا و برخي بعد مرگت به اين دنيا و برخي بعد مرگت به اين دنيا و برخي بعد مرگت به اين دنيا و برخي بعد مرگت 
        . . . . به نزد ما بود انجام آخر به نزد ما بود انجام آخر به نزد ما بود انجام آخر به نزد ما بود انجام آخر 
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        ن ن ن ن و پيش از تو فرستاديم رسوالو پيش از تو فرستاديم رسوالو پيش از تو فرستاديم رسوالو پيش از تو فرستاديم رسوال

        كه برخي آن خبرها را نموديم كه برخي آن خبرها را نموديم كه برخي آن خبرها را نموديم كه برخي آن خبرها را نموديم 
        و برخي را نگفتيم هيچ اخبار و برخي را نگفتيم هيچ اخبار و برخي را نگفتيم هيچ اخبار و برخي را نگفتيم هيچ اخبار 

        
        و هيچ پيغمبري را نيست امكان و هيچ پيغمبري را نيست امكان و هيچ پيغمبري را نيست امكان و هيچ پيغمبري را نيست امكان 

        بدون اذن ما آرد پيامي بدون اذن ما آرد پيامي بدون اذن ما آرد پيامي بدون اذن ما آرد پيامي 
        و چون فرماني از حق نازل آيد و چون فرماني از حق نازل آيد و چون فرماني از حق نازل آيد و چون فرماني از حق نازل آيد 
        محقق گردد آن بي هيچ نقصان محقق گردد آن بي هيچ نقصان محقق گردد آن بي هيچ نقصان محقق گردد آن بي هيچ نقصان 

        . . . . و باشد منكران را وقت خسران و باشد منكران را وقت خسران و باشد منكران را وقت خسران و باشد منكران را وقت خسران 
        

        خودآ است كه پديد آورده حيوان خودآ است كه پديد آورده حيوان خودآ است كه پديد آورده حيوان خودآ است كه پديد آورده حيوان 
            كه هم مركب بود هم رزق انسانكه هم مركب بود هم رزق انسانكه هم مركب بود هم رزق انسانكه هم مركب بود هم رزق انسان

        و باشد منفعت ها اندرين خلق و باشد منفعت ها اندرين خلق و باشد منفعت ها اندرين خلق و باشد منفعت ها اندرين خلق 
        . . . . كدامين آيه را داريد كتمان كدامين آيه را داريد كتمان كدامين آيه را داريد كتمان كدامين آيه را داريد كتمان 
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        نظر پس چون نسازيد بر زمينش نظر پس چون نسازيد بر زمينش نظر پس چون نسازيد بر زمينش نظر پس چون نسازيد بر زمينش 
        كه بينيد مردمان قبل از اينش كه بينيد مردمان قبل از اينش كه بينيد مردمان قبل از اينش كه بينيد مردمان قبل از اينش 

        يش بودند اندر قدرت و مال يش بودند اندر قدرت و مال يش بودند اندر قدرت و مال يش بودند اندر قدرت و مال ببببكه كه كه كه 
        . . . . ولي نابود گشتند قبل از اينش ولي نابود گشتند قبل از اينش ولي نابود گشتند قبل از اينش ولي نابود گشتند قبل از اينش 

        
        و آمد چون رسوالن نزد ايشان و آمد چون رسوالن نزد ايشان و آمد چون رسوالن نزد ايشان و آمد چون رسوالن نزد ايشان 
        چه مغرور آمدند از علم انسان چه مغرور آمدند از علم انسان چه مغرور آمدند از علم انسان چه مغرور آمدند از علم انسان 

        ه حق ه حق ه حق ه حق و استهزاء نمودند وعدو استهزاء نمودند وعدو استهزاء نمودند وعدو استهزاء نمودند وعد
        . . . . كه آمد آن عذاب ناگه به ايشان كه آمد آن عذاب ناگه به ايشان كه آمد آن عذاب ناگه به ايشان كه آمد آن عذاب ناگه به ايشان 

        
        عذابش را زخودآ عذابش را زخودآ عذابش را زخودآ عذابش را زخودآ ديدند ديدند ديدند ديدند     و چونو چونو چونو چون

        همي گفتند كه ما ايمان داريم همي گفتند كه ما ايمان داريم همي گفتند كه ما ايمان داريم همي گفتند كه ما ايمان داريم 
        و كافر گشته ايم بر آن خدايان و كافر گشته ايم بر آن خدايان و كافر گشته ايم بر آن خدايان و كافر گشته ايم بر آن خدايان 
        ولي سودي ندارد چونكه ايمان ولي سودي ندارد چونكه ايمان ولي سودي ندارد چونكه ايمان ولي سودي ندارد چونكه ايمان 

        . . . . بود معلول آن زجر فراوان بود معلول آن زجر فراوان بود معلول آن زجر فراوان بود معلول آن زجر فراوان 
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        و اين قانون خودآ در جهانست و اين قانون خودآ در جهانست و اين قانون خودآ در جهانست و اين قانون خودآ در جهانست 
        كه جاري باشد اندر حال انسان كه جاري باشد اندر حال انسان كه جاري باشد اندر حال انسان كه جاري باشد اندر حال انسان 

        . . . . انست انست انست انست و خسران بزرگ كافرو خسران بزرگ كافرو خسران بزرگ كافرو خسران بزرگ كافر
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        ))))سجده سجده سجده سجده ( ( ( ( وصال وصال وصال وصال ــ ــ ــ ــ     50505050
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

            –الم الم الم الم 
        

        نزول اين كتابست از خودآوند نزول اين كتابست از خودآوند نزول اين كتابست از خودآوند نزول اين كتابست از خودآوند 
        . . . . هيچ شكي و همانند هيچ شكي و همانند هيچ شكي و همانند هيچ شكي و همانند نباشد نباشد نباشد نباشد 

        
        مگر گويند اين قولي دروغست مگر گويند اين قولي دروغست مگر گويند اين قولي دروغست مگر گويند اين قولي دروغست 

        و بلكه حق بود از نزد خودآ و بلكه حق بود از نزد خودآ و بلكه حق بود از نزد خودآ و بلكه حق بود از نزد خودآ 
        كه تا بيمي رساني آن گروه را كه تا بيمي رساني آن گروه را كه تا بيمي رساني آن گروه را كه تا بيمي رساني آن گروه را 

        ده بيم رساني ده بيم رساني ده بيم رساني ده بيم رساني كه پيش از اين نديكه پيش از اين نديكه پيش از اين نديكه پيش از اين ندي
        . . . . كه تا شايد بسوي حق كشاني كه تا شايد بسوي حق كشاني كه تا شايد بسوي حق كشاني كه تا شايد بسوي حق كشاني 

        
        خودآئي كه پديد آورد شش روز خودآئي كه پديد آورد شش روز خودآئي كه پديد آورد شش روز خودآئي كه پديد آورد شش روز 
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        زمين و آسمان و بين آنها زمين و آسمان و بين آنها زمين و آسمان و بين آنها زمين و آسمان و بين آنها 
        و آنگاه مستقر گرديد بر عرش و آنگاه مستقر گرديد بر عرش و آنگاه مستقر گرديد بر عرش و آنگاه مستقر گرديد بر عرش 

        نباشد غير او يار و شفيعي نباشد غير او يار و شفيعي نباشد غير او يار و شفيعي نباشد غير او يار و شفيعي 
        . . . . به ياد او شويد سمت رفيعي به ياد او شويد سمت رفيعي به ياد او شويد سمت رفيعي به ياد او شويد سمت رفيعي 

        
        و تدبير مي كند امر خودش را و تدبير مي كند امر خودش را و تدبير مي كند امر خودش را و تدبير مي كند امر خودش را 

        زآسمان بسوي اين زمينش زآسمان بسوي اين زمينش زآسمان بسوي اين زمينش زآسمان بسوي اين زمينش 
        و آنگه بازمي گردد بسويش و آنگه بازمي گردد بسويش و آنگه بازمي گردد بسويش و آنگه بازمي گردد بسويش 

        ه روزي كه بود قدرش هزار سال ه روزي كه بود قدرش هزار سال ه روزي كه بود قدرش هزار سال ه روزي كه بود قدرش هزار سال بببب
        . . . . از آن وقتي كه مردم مي شمارند از آن وقتي كه مردم مي شمارند از آن وقتي كه مردم مي شمارند از آن وقتي كه مردم مي شمارند 

        
        و او داناي پيدا و نهان است و او داناي پيدا و نهان است و او داناي پيدا و نهان است و او داناي پيدا و نهان است 

        . . . . كه كافي به ذات و مهربان است كه كافي به ذات و مهربان است كه كافي به ذات و مهربان است كه كافي به ذات و مهربان است 
        

        به زيبائي پديد آورده هستي به زيبائي پديد آورده هستي به زيبائي پديد آورده هستي به زيبائي پديد آورده هستي 
        و آنگه آدمي را از گل آراست و آنگه آدمي را از گل آراست و آنگه آدمي را از گل آراست و آنگه آدمي را از گل آراست 
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        و نسلش را نمود از آب پستي و نسلش را نمود از آب پستي و نسلش را نمود از آب پستي و نسلش را نمود از آب پستي 
        و روحش را دميد در جسم آدم و روحش را دميد در جسم آدم و روحش را دميد در جسم آدم و روحش را دميد در جسم آدم 

        را را را را     و گوش و چشم و دل داد آدميو گوش و چشم و دل داد آدميو گوش و چشم و دل داد آدميو گوش و چشم و دل داد آدمي
        . . . . و ليكن اندكي در شكر باشند و ليكن اندكي در شكر باشند و ليكن اندكي در شكر باشند و ليكن اندكي در شكر باشند 

        
        و گويند پس چگونه زنده گرديم و گويند پس چگونه زنده گرديم و گويند پس چگونه زنده گرديم و گويند پس چگونه زنده گرديم 

        زبعد مرگ و نابودي در خاك زبعد مرگ و نابودي در خاك زبعد مرگ و نابودي در خاك زبعد مرگ و نابودي در خاك 
        و اين از بهر آنست كه نخواهند و اين از بهر آنست كه نخواهند و اين از بهر آنست كه نخواهند و اين از بهر آنست كه نخواهند 

        . . . . دمي ديدار خالق را به هستي دمي ديدار خالق را به هستي دمي ديدار خالق را به هستي دمي ديدار خالق را به هستي 
        

        بگو در سوي خودآ بازآئيد بگو در سوي خودآ بازآئيد بگو در سوي خودآ بازآئيد بگو در سوي خودآ بازآئيد 
        زبعد آنكه جانهاتان برآيد زبعد آنكه جانهاتان برآيد زبعد آنكه جانهاتان برآيد زبعد آنكه جانهاتان برآيد 

        . . . . بدست آن فرشته كه درآيد بدست آن فرشته كه درآيد بدست آن فرشته كه درآيد بدست آن فرشته كه درآيد 
        

        و بيني آن گنهكاران در آنروز و بيني آن گنهكاران در آنروز و بيني آن گنهكاران در آنروز و بيني آن گنهكاران در آنروز 
        به پيشگاه خودآ سر در گريبان به پيشگاه خودآ سر در گريبان به پيشگاه خودآ سر در گريبان به پيشگاه خودآ سر در گريبان 
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        و گويند هم شنيديم هم بديديم و گويند هم شنيديم هم بديديم و گويند هم شنيديم هم بديديم و گويند هم شنيديم هم بديديم 
        و اينك در يقين قول حقيم و اينك در يقين قول حقيم و اينك در يقين قول حقيم و اينك در يقين قول حقيم 

        و ما را بازگردان سوي دنيا و ما را بازگردان سوي دنيا و ما را بازگردان سوي دنيا و ما را بازگردان سوي دنيا 
        . . . . كه تا جبران زشتي ها نمائيم كه تا جبران زشتي ها نمائيم كه تا جبران زشتي ها نمائيم كه تا جبران زشتي ها نمائيم 

        
        اگر مي خواستيم ما هر كسي را اگر مي خواستيم ما هر كسي را اگر مي خواستيم ما هر كسي را اگر مي خواستيم ما هر كسي را 

        به جبرش سوي خويشش مي كشانديم به جبرش سوي خويشش مي كشانديم به جبرش سوي خويشش مي كشانديم به جبرش سوي خويشش مي كشانديم 
        و ليكن نيست تبديلي به قولم و ليكن نيست تبديلي به قولم و ليكن نيست تبديلي به قولم و ليكن نيست تبديلي به قولم 
        كه جمله منكران روز ديداركه جمله منكران روز ديداركه جمله منكران روز ديداركه جمله منكران روز ديدار

        . . . . ه در آتشند از جن و انسان ه در آتشند از جن و انسان ه در آتشند از جن و انسان ه در آتشند از جن و انسان همهمهمهم
        

        به نسيان چون سپرديد ياد ما را به نسيان چون سپرديد ياد ما را به نسيان چون سپرديد ياد ما را به نسيان چون سپرديد ياد ما را 
        و ما هم يادتان از ياد برديم و ما هم يادتان از ياد برديم و ما هم يادتان از ياد برديم و ما هم يادتان از ياد برديم 
        . . . . و اينك در عذاب جاودانه و اينك در عذاب جاودانه و اينك در عذاب جاودانه و اينك در عذاب جاودانه 

        
        به آيه هاي ما ايمان ندارند به آيه هاي ما ايمان ندارند به آيه هاي ما ايمان ندارند به آيه هاي ما ايمان ندارند 
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        مگر آنان كه اندر سجده آيند مگر آنان كه اندر سجده آيند مگر آنان كه اندر سجده آيند مگر آنان كه اندر سجده آيند 
        به وقت ياد ما و آيه هامان به وقت ياد ما و آيه هامان به وقت ياد ما و آيه هامان به وقت ياد ما و آيه هامان 

        تواضع مي كنند و حمد آرند تواضع مي كنند و حمد آرند تواضع مي كنند و حمد آرند تواضع مي كنند و حمد آرند 
        و آنانكه زخواب بيدار گردند و آنانكه زخواب بيدار گردند و آنانكه زخواب بيدار گردند و آنانكه زخواب بيدار گردند 

        انند ربشان از بيم و اميد انند ربشان از بيم و اميد انند ربشان از بيم و اميد انند ربشان از بيم و اميد بخوبخوبخوبخو
        . . . . از كل دنيا از كل دنيا از كل دنيا از كل دنيا     و انفاق مي كنندو انفاق مي كنندو انفاق مي كنندو انفاق مي كنند

        
        نمي داند كسي آن لذّت چشم نمي داند كسي آن لذّت چشم نمي داند كسي آن لذّت چشم نمي داند كسي آن لذّت چشم 

        كه باشد در خفا از بهر ايشان كه باشد در خفا از بهر ايشان كه باشد در خفا از بهر ايشان كه باشد در خفا از بهر ايشان 
        براي اجر آن اعمال نيكو براي اجر آن اعمال نيكو براي اجر آن اعمال نيكو براي اجر آن اعمال نيكو 

        . . . . و اين باشد نظربازي خوبان و اين باشد نظربازي خوبان و اين باشد نظربازي خوبان و اين باشد نظربازي خوبان 
        

        و آيا مؤمنان و فاسقانش و آيا مؤمنان و فاسقانش و آيا مؤمنان و فاسقانش و آيا مؤمنان و فاسقانش 
        !!!!برابر مي شوند هيهات هرگز برابر مي شوند هيهات هرگز برابر مي شوند هيهات هرگز برابر مي شوند هيهات هرگز 

        
        و صلح كاران و صلح كاران و صلح كاران و صلح كاران باوران باوران باوران باوران     –و آن دل و آن دل و آن دل و آن دل 
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        اغهائي ساكنانند اغهائي ساكنانند اغهائي ساكنانند اغهائي ساكنانند به اندر ببه اندر ببه اندر ببه اندر ب
        و اما فاسقان اندر عذابند و اما فاسقان اندر عذابند و اما فاسقان اندر عذابند و اما فاسقان اندر عذابند 

        رون مي آيند از آن رون مي آيند از آن رون مي آيند از آن رون مي آيند از آن ييييو چون بو چون بو چون بو چون ب
        همي گفته شوند اينست عذابي همي گفته شوند اينست عذابي همي گفته شوند اينست عذابي همي گفته شوند اينست عذابي 

        كه نزديكست و برتر آن عذابي كه نزديكست و برتر آن عذابي كه نزديكست و برتر آن عذابي كه نزديكست و برتر آن عذابي 
        كه در روز بزرگش سخت آيد كه در روز بزرگش سخت آيد كه در روز بزرگش سخت آيد كه در روز بزرگش سخت آيد 

        . . . . كه شايد سوي خودآ بازآئيد كه شايد سوي خودآ بازآئيد كه شايد سوي خودآ بازآئيد كه شايد سوي خودآ بازآئيد 
        

        ستمگرتر زآنكس ستمگرتر زآنكس ستمگرتر زآنكس ستمگرتر زآنكس پس پس پس پس     كه باشدكه باشدكه باشدكه باشد
        كه از آيات ما اكراه ورزد كه از آيات ما اكراه ورزد كه از آيات ما اكراه ورزد كه از آيات ما اكراه ورزد 

        . . . . يم يم يم يم و ما از مجرمين در انتقامو ما از مجرمين در انتقامو ما از مجرمين در انتقامو ما از مجرمين در انتقام
        

        و ما داديم موسي را كتابش و ما داديم موسي را كتابش و ما داديم موسي را كتابش و ما داديم موسي را كتابش 
        كه تا باشد هدايت بهر قومش كه تا باشد هدايت بهر قومش كه تا باشد هدايت بهر قومش كه تا باشد هدايت بهر قومش 
        . . . . و اندر شك مباشد در لقايش و اندر شك مباشد در لقايش و اندر شك مباشد در لقايش و اندر شك مباشد در لقايش 
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        و از آنان اماماني نموديم و از آنان اماماني نموديم و از آنان اماماني نموديم و از آنان اماماني نموديم 
        كه با فرمان ما ره مي نمودند كه با فرمان ما ره مي نمودند كه با فرمان ما ره مي نمودند كه با فرمان ما ره مي نمودند 

        ان و صبوري ان و صبوري ان و صبوري ان و صبوري و بودند اهل ايقو بودند اهل ايقو بودند اهل ايقو بودند اهل ايق
        قضاوت مي كند پروردگارت قضاوت مي كند پروردگارت قضاوت مي كند پروردگارت قضاوت مي كند پروردگارت 

        ميان قومشان در اختالفات ميان قومشان در اختالفات ميان قومشان در اختالفات ميان قومشان در اختالفات 
        . . . . به اندر روز موعود از عدالت به اندر روز موعود از عدالت به اندر روز موعود از عدالت به اندر روز موعود از عدالت 

        
        انيد مگر اقوام پيشين انيد مگر اقوام پيشين انيد مگر اقوام پيشين انيد مگر اقوام پيشين نمي دنمي دنمي دنمي د

        چه نابود كرده ايم درخانه هاشان چه نابود كرده ايم درخانه هاشان چه نابود كرده ايم درخانه هاشان چه نابود كرده ايم درخانه هاشان 
        كه گوئي راه مي رفتند و مرده كه گوئي راه مي رفتند و مرده كه گوئي راه مي رفتند و مرده كه گوئي راه مي رفتند و مرده 

        . . . . و آيا گوش مي داريد چه گوئيم و آيا گوش مي داريد چه گوئيم و آيا گوش مي داريد چه گوئيم و آيا گوش مي داريد چه گوئيم 
        

        نمي بينيد مگر زمين مرده نمي بينيد مگر زمين مرده نمي بينيد مگر زمين مرده نمي بينيد مگر زمين مرده 
        به آبي زنده سازيم در زراعت به آبي زنده سازيم در زراعت به آبي زنده سازيم در زراعت به آبي زنده سازيم در زراعت 

        و آدمها و حيوانات ايشان و آدمها و حيوانات ايشان و آدمها و حيوانات ايشان و آدمها و حيوانات ايشان 
        . . . . از آن ارزاق مي جويند و راحت از آن ارزاق مي جويند و راحت از آن ارزاق مي جويند و راحت از آن ارزاق مي جويند و راحت 
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        گر خود صادقانيد گر خود صادقانيد گر خود صادقانيد گر خود صادقانيد و مي گويند و مي گويند و مي گويند و مي گويند 

        ئيد وقت پيروزي چه باشد ئيد وقت پيروزي چه باشد ئيد وقت پيروزي چه باشد ئيد وقت پيروزي چه باشد بگوبگوبگوبگو
        بگو در روز پيروزي نباشد بگو در روز پيروزي نباشد بگو در روز پيروزي نباشد بگو در روز پيروزي نباشد 

        شما را كافران هيچ سود و مهلت شما را كافران هيچ سود و مهلت شما را كافران هيچ سود و مهلت شما را كافران هيچ سود و مهلت 
        . . . . و ايمان در چنان روزي نشايد و ايمان در چنان روزي نشايد و ايمان در چنان روزي نشايد و ايمان در چنان روزي نشايد 

        
        و رويت را بگردان زين جماعت و رويت را بگردان زين جماعت و رويت را بگردان زين جماعت و رويت را بگردان زين جماعت 

        و اندر انتظار حق صبورآ و اندر انتظار حق صبورآ و اندر انتظار حق صبورآ و اندر انتظار حق صبورآ 
        . . . . كه آنان نيز اندر انتظارند كه آنان نيز اندر انتظارند كه آنان نيز اندر انتظارند كه آنان نيز اندر انتظارند 
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        ))))فرقان فرقان فرقان فرقان ( ( ( ( تشخيص تشخيص تشخيص تشخيص ــ ــ ــ ــ     51515151
  " و مهرآوند و مهرآوند و مهرآوند و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش " 

  
  

        فرستاده فرستاده فرستاده فرستاده     رارارارا    و افزون آمد آنكه اين كتابشو افزون آمد آنكه اين كتابشو افزون آمد آنكه اين كتابشو افزون آمد آنكه اين كتابش
        بسوي بنده خويش بسوي بنده خويش بسوي بنده خويش بسوي بنده خويش 

        جدا مي سازد آن حق را زباطل جدا مي سازد آن حق را زباطل جدا مي سازد آن حق را زباطل جدا مي سازد آن حق را زباطل 
        . . . . از براي دادن بيم خلق عالم را از براي دادن بيم خلق عالم را از براي دادن بيم خلق عالم را از براي دادن بيم خلق عالم را 

        
        هموئي كه بود فرمانروائي زمين و آسمانها هموئي كه بود فرمانروائي زمين و آسمانها هموئي كه بود فرمانروائي زمين و آسمانها هموئي كه بود فرمانروائي زمين و آسمانها 

        از براي او از براي او از براي او از براي او 
        و نگرفته ست فرزندي و نگرفته ست فرزندي و نگرفته ست فرزندي و نگرفته ست فرزندي 

        . . . . و اندر سلطه  خود در جهان وي را شريكي نيست و اندر سلطه  خود در جهان وي را شريكي نيست و اندر سلطه  خود در جهان وي را شريكي نيست و اندر سلطه  خود در جهان وي را شريكي نيست 
        

        رده هر چيزي زممكن وزمحاالتش رده هر چيزي زممكن وزمحاالتش رده هر چيزي زممكن وزمحاالتش رده هر چيزي زممكن وزمحاالتش پديد آوپديد آوپديد آوپديد آو
        . . . . به اندازه و ميزاني كه باشد نزد  او قدرش به اندازه و ميزاني كه باشد نزد  او قدرش به اندازه و ميزاني كه باشد نزد  او قدرش به اندازه و ميزاني كه باشد نزد  او قدرش 
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        بغير از او خودآوند پديدآر همه عالم بغير از او خودآوند پديدآر همه عالم بغير از او خودآوند پديدآر همه عالم بغير از او خودآوند پديدآر همه عالم 

        گرفتند بس خداياني گرفتند بس خداياني گرفتند بس خداياني گرفتند بس خداياني 
        كه چيزي خلق ناكرده كه چيزي خلق ناكرده كه چيزي خلق ناكرده كه چيزي خلق ناكرده 

        و بلكه خود بوند مخلوق خودآوند و بلكه خود بوند مخلوق خودآوند و بلكه خود بوند مخلوق خودآوند و بلكه خود بوند مخلوق خودآوند 
        ندارند اختياري از براي خود ندارند اختياري از براي خود ندارند اختياري از براي خود ندارند اختياري از براي خود 

        زخير و شر اين هستي زخير و شر اين هستي زخير و شر اين هستي زخير و شر اين هستي 
        نباشند صاحب مرگ و حيات خود نباشند صاحب مرگ و حيات خود نباشند صاحب مرگ و حيات خود نباشند صاحب مرگ و حيات خود 

        . . . . و نه هيچ اختياري از براي زندگي برتر از هستي اين دنيا و نه هيچ اختياري از براي زندگي برتر از هستي اين دنيا و نه هيچ اختياري از براي زندگي برتر از هستي اين دنيا و نه هيچ اختياري از براي زندگي برتر از هستي اين دنيا 
        

        و گويند كافران كه و گويند كافران كه و گويند كافران كه و گويند كافران كه 
        جز دروغي نيست اين آيات جز دروغي نيست اين آيات جز دروغي نيست اين آيات جز دروغي نيست اين آيات 

        . . . . كه آنرا ساخته است و ديگران پرداخته اند آنرا كه آنرا ساخته است و ديگران پرداخته اند آنرا كه آنرا ساخته است و ديگران پرداخته اند آنرا كه آنرا ساخته است و ديگران پرداخته اند آنرا 
        

        و باشد ظلم و زوري اين سخن و باشد ظلم و زوري اين سخن و باشد ظلم و زوري اين سخن و باشد ظلم و زوري اين سخن 
        از سوي كذابان كافر از سوي كذابان كافر از سوي كذابان كافر از سوي كذابان كافر 
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        و گويند قصه اي باشد قديمي از براي كودكان و گويند قصه اي باشد قديمي از براي كودكان و گويند قصه اي باشد قديمي از براي كودكان و گويند قصه اي باشد قديمي از براي كودكان 
        او او او او كه القاء مي شود در كه القاء مي شود در كه القاء مي شود در كه القاء مي شود در 

        . . . . بهر صبح و بهر شامي بهر صبح و بهر شامي بهر صبح و بهر شامي بهر صبح و بهر شامي 
        

        بگو كه اين كتابش را بگو كه اين كتابش را بگو كه اين كتابش را بگو كه اين كتابش را 
        كسي نازل نموده كسي نازل نموده كسي نازل نموده كسي نازل نموده 

        كو بنا كردست اين هستي بي پايان عالم را كو بنا كردست اين هستي بي پايان عالم را كو بنا كردست اين هستي بي پايان عالم را كو بنا كردست اين هستي بي پايان عالم را 
        زمين و آسمانها را زمين و آسمانها را زمين و آسمانها را زمين و آسمانها را 

        . . . . به رازي به رازي به رازي به رازي 
        . . . . و او بخشنده اي بس مهربان باشد و او بخشنده اي بس مهربان باشد و او بخشنده اي بس مهربان باشد و او بخشنده اي بس مهربان باشد 

        
        و گويند و گويند و گويند و گويند 

        اين پيامبر پس چگونه اين پيامبر پس چگونه اين پيامبر پس چگونه اين پيامبر پس چگونه 
        غذا مي خورد همچون ما غذا مي خورد همچون ما غذا مي خورد همچون ما غذا مي خورد همچون ما 

        و اندر كوچه ها مي رود او راه و اندر كوچه ها مي رود او راه و اندر كوچه ها مي رود او راه و اندر كوچه ها مي رود او راه 
        يك فرشته زآسمان پائين نمي آيد برايش يك فرشته زآسمان پائين نمي آيد برايش يك فرشته زآسمان پائين نمي آيد برايش يك فرشته زآسمان پائين نمي آيد برايش     چرا پسچرا پسچرا پسچرا پس
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        كه با او باشد و با او رساند بيم مردم را كه با او باشد و با او رساند بيم مردم را كه با او باشد و با او رساند بيم مردم را كه با او باشد و با او رساند بيم مردم را 
        و يا گنجي نيفتاده چرا از بهر او از آسمانش و يا گنجي نيفتاده چرا از بهر او از آسمانش و يا گنجي نيفتاده چرا از بهر او از آسمانش و يا گنجي نيفتاده چرا از بهر او از آسمانش 

        چرا باغي ندارد او بسان ما چرا باغي ندارد او بسان ما چرا باغي ندارد او بسان ما چرا باغي ندارد او بسان ما 
        . . . . كه از آن رزق برگيرد كه از آن رزق برگيرد كه از آن رزق برگيرد كه از آن رزق برگيرد 

        
        و مي گويند ستمگر مردمان و مي گويند ستمگر مردمان و مي گويند ستمگر مردمان و مي گويند ستمگر مردمان 

        كاين مرد جادو گشته را چون مي بريد فرمان ؟ كاين مرد جادو گشته را چون مي بريد فرمان ؟ كاين مرد جادو گشته را چون مي بريد فرمان ؟ كاين مرد جادو گشته را چون مي بريد فرمان ؟ 
        

        بر بر بر بر و بنگر اي پيامو بنگر اي پيامو بنگر اي پيامو بنگر اي پيام
        كه چگونه در گمانها و مثالها گشته اند گمراه كه چگونه در گمانها و مثالها گشته اند گمراه كه چگونه در گمانها و مثالها گشته اند گمراه كه چگونه در گمانها و مثالها گشته اند گمراه 

        و راهي نيست آنان را و راهي نيست آنان را و راهي نيست آنان را و راهي نيست آنان را 
        . . . . زبعد اين چنين ظلمي كه مي دارند روا بر تو زبعد اين چنين ظلمي كه مي دارند روا بر تو زبعد اين چنين ظلمي كه مي دارند روا بر تو زبعد اين چنين ظلمي كه مي دارند روا بر تو 

        
        بزرگ است آنكه گر خواهد بزرگ است آنكه گر خواهد بزرگ است آنكه گر خواهد بزرگ است آنكه گر خواهد 

        تواند بهتر و برتر از اين نعمت پديد آرد براي تو تواند بهتر و برتر از اين نعمت پديد آرد براي تو تواند بهتر و برتر از اين نعمت پديد آرد براي تو تواند بهتر و برتر از اين نعمت پديد آرد براي تو 
        ست ست ست ست ننننبهشت هائي كه در آن جويباراني روابهشت هائي كه در آن جويباراني روابهشت هائي كه در آن جويباراني روابهشت هائي كه در آن جويباراني روا
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        . . . . تو در آنست تو در آنست تو در آنست تو در آنست و قصرهاي بلند هم جايگاهي از براي و قصرهاي بلند هم جايگاهي از براي و قصرهاي بلند هم جايگاهي از براي و قصرهاي بلند هم جايگاهي از براي 
        

        و اين باشد بهانه و اين باشد بهانه و اين باشد بهانه و اين باشد بهانه 
        ليك آنان روز ديدار خودآوند را كنند انكار ليك آنان روز ديدار خودآوند را كنند انكار ليك آنان روز ديدار خودآوند را كنند انكار ليك آنان روز ديدار خودآوند را كنند انكار 

        و ما هم منكران روز آن ديدار را و ما هم منكران روز آن ديدار را و ما هم منكران روز آن ديدار را و ما هم منكران روز آن ديدار را 
        بر آتش دوزخ كنيم مأوابر آتش دوزخ كنيم مأوابر آتش دوزخ كنيم مأوابر آتش دوزخ كنيم مأوا
        كه چون از دور بينندش كه چون از دور بينندش كه چون از دور بينندش كه چون از دور بينندش 

        رسد غوغا و زجر هول انگيزش به گوششان رسد غوغا و زجر هول انگيزش به گوششان رسد غوغا و زجر هول انگيزش به گوششان رسد غوغا و زجر هول انگيزش به گوششان 
        و چون افتند در آتش و چون افتند در آتش و چون افتند در آتش و چون افتند در آتش 

        بدستاني كه باشد بسته در آنروز بدستاني كه باشد بسته در آنروز بدستاني كه باشد بسته در آنروز بدستاني كه باشد بسته در آنروز 
        . . . . تمنّاي فنا دارند تمنّاي فنا دارند تمنّاي فنا دارند تمنّاي فنا دارند 

        
        مخواهيد پس هالكت را به يكباره مخواهيد پس هالكت را به يكباره مخواهيد پس هالكت را به يكباره مخواهيد پس هالكت را به يكباره 

        . . . . هزاران بار نابودي ببايد پس شمايان را هزاران بار نابودي ببايد پس شمايان را هزاران بار نابودي ببايد پس شمايان را هزاران بار نابودي ببايد پس شمايان را 
        

        بگو اين بهتر است آيا بگو اين بهتر است آيا بگو اين بهتر است آيا بگو اين بهتر است آيا 
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        و يا آن جّنت جاويد كه باشد بهر پاكان روز ديدارشو يا آن جّنت جاويد كه باشد بهر پاكان روز ديدارشو يا آن جّنت جاويد كه باشد بهر پاكان روز ديدارشو يا آن جّنت جاويد كه باشد بهر پاكان روز ديدارش
        كه وعده داده آنان را كه وعده داده آنان را كه وعده داده آنان را كه وعده داده آنان را 

        در آنجا جاودانه هر چه خواهيد مي شويد هر دم در آنجا جاودانه هر چه خواهيد مي شويد هر دم در آنجا جاودانه هر چه خواهيد مي شويد هر دم در آنجا جاودانه هر چه خواهيد مي شويد هر دم 
        و جمله وعده هائي كه بود در نزد خودآيت و جمله وعده هائي كه بود در نزد خودآيت و جمله وعده هائي كه بود در نزد خودآيت و جمله وعده هائي كه بود در نزد خودآيت 

        نك باشد آن روز وفاي حق نك باشد آن روز وفاي حق نك باشد آن روز وفاي حق نك باشد آن روز وفاي حق كه آكه آكه آكه آ
        كه خواهيدش كه خواهيدش كه خواهيدش كه خواهيدش 

        . . . . و يابيدش و يابيدش و يابيدش و يابيدش 
        

        و روزي كه كنيم محشور شمايان را و روزي كه كنيم محشور شمايان را و روزي كه كنيم محشور شمايان را و روزي كه كنيم محشور شمايان را 
        بهمراه شريكاني كه با خودآ پرستيديد بهمراه شريكاني كه با خودآ پرستيديد بهمراه شريكاني كه با خودآ پرستيديد بهمراه شريكاني كه با خودآ پرستيديد 

        اي شريكاناي شريكاناي شريكاناي شريكان: : : : و گويد و گويد و گويد و گويد 
        پس شما آيا نموديد بندگانم را چنين گمراه پس شما آيا نموديد بندگانم را چنين گمراه پس شما آيا نموديد بندگانم را چنين گمراه پس شما آيا نموديد بندگانم را چنين گمراه 
        و يا خود گشته اند گمراه به ميل خويش ؟ و يا خود گشته اند گمراه به ميل خويش ؟ و يا خود گشته اند گمراه به ميل خويش ؟ و يا خود گشته اند گمراه به ميل خويش ؟ 

        مي كنيم تقديس خودآ را مي كنيم تقديس خودآ را مي كنيم تقديس خودآ را مي كنيم تقديس خودآ را : : : : و گويند و گويند و گويند و گويند 
        ير تو هيچ اليق دوستي ير تو هيچ اليق دوستي ير تو هيچ اليق دوستي ير تو هيچ اليق دوستي نباشد غنباشد غنباشد غنباشد غ

        ولي چون تو بدادي نعمت بسيار آنان را ولي چون تو بدادي نعمت بسيار آنان را ولي چون تو بدادي نعمت بسيار آنان را ولي چون تو بدادي نعمت بسيار آنان را 
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        بهمراه پدرهاشان بهمراه پدرهاشان بهمراه پدرهاشان بهمراه پدرهاشان 
        چنين گشتند در نسيان از خودآ چنين گشتند در نسيان از خودآ چنين گشتند در نسيان از خودآ چنين گشتند در نسيان از خودآ 

        . . . . گمره و رسوا گمره و رسوا گمره و رسوا گمره و رسوا     و گشتندو گشتندو گشتندو گشتند
        

        و پس تكذيب كردند آن شريكان و پس تكذيب كردند آن شريكان و پس تكذيب كردند آن شريكان و پس تكذيب كردند آن شريكان 
        هر آنچه مي دهيد نسبت به آنان هر آنچه مي دهيد نسبت به آنان هر آنچه مي دهيد نسبت به آنان هر آنچه مي دهيد نسبت به آنان 

        و اينك نيست هيچ ياري و اينك نيست هيچ ياري و اينك نيست هيچ ياري و اينك نيست هيچ ياري 
        براي دفع اين دوزخ براي دفع اين دوزخ براي دفع اين دوزخ براي دفع اين دوزخ 

        . . . . كه سازيمش عذابي بس بزرگ آنك كه سازيمش عذابي بس بزرگ آنك كه سازيمش عذابي بس بزرگ آنك كه سازيمش عذابي بس بزرگ آنك 
        

        و پيش از تو همه پيامبران ما و پيش از تو همه پيامبران ما و پيش از تو همه پيامبران ما و پيش از تو همه پيامبران ما 
        د در بازار د در بازار د در بازار د در بازار ننننبسان جمله مردم راه مي رفتبسان جمله مردم راه مي رفتبسان جمله مردم راه مي رفتبسان جمله مردم راه مي رفت

        . . . . و مي خوردند غذا چون مردم عادي و اندر كار و مي خوردند غذا چون مردم عادي و اندر كار و مي خوردند غذا چون مردم عادي و اندر كار و مي خوردند غذا چون مردم عادي و اندر كار 
        

        شما را امتحان كرديم به يكديگر شما را امتحان كرديم به يكديگر شما را امتحان كرديم به يكديگر شما را امتحان كرديم به يكديگر 
        . . . . كه آيا مي كنيد صبر و شكيبائي به خير وشر كه آيا مي كنيد صبر و شكيبائي به خير وشر كه آيا مي كنيد صبر و شكيبائي به خير وشر كه آيا مي كنيد صبر و شكيبائي به خير وشر 
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        و بينا باشد آن پروردگار تو و بينا باشد آن پروردگار تو و بينا باشد آن پروردگار تو و بينا باشد آن پروردگار تو 
        . . . . به پيدا و نهان جمله آدمها به پيدا و نهان جمله آدمها به پيدا و نهان جمله آدمها به پيدا و نهان جمله آدمها 

        
        شوند مأيوس از ديدار ما شوند مأيوس از ديدار ما شوند مأيوس از ديدار ما شوند مأيوس از ديدار ما     كساني كوكساني كوكساني كوكساني كو

        پس نازل نشد بر ما فرشته پس نازل نشد بر ما فرشته پس نازل نشد بر ما فرشته پس نازل نشد بر ما فرشته : : : : گويند گويند گويند گويند 
        . . . . يا چرا پس ما نمي بينيم خودآيت را يا چرا پس ما نمي بينيم خودآيت را يا چرا پس ما نمي بينيم خودآيت را يا چرا پس ما نمي بينيم خودآيت را 

        
        و حقّا بس تكبر كرده اند اينان و حقّا بس تكبر كرده اند اينان و حقّا بس تكبر كرده اند اينان و حقّا بس تكبر كرده اند اينان 

        . . . . و خودبين گشته اند از رحمت ما و خودبين گشته اند از رحمت ما و خودبين گشته اند از رحمت ما و خودبين گشته اند از رحمت ما 
        

        و آنروزي كه مي بينند مالئك را و آنروزي كه مي بينند مالئك را و آنروزي كه مي بينند مالئك را و آنروزي كه مي بينند مالئك را 
        نباشد هيچ نويدي بر گنهكاران نباشد هيچ نويدي بر گنهكاران نباشد هيچ نويدي بر گنهكاران نباشد هيچ نويدي بر گنهكاران 

        دور بادا دور باد از ما دور بادا دور باد از ما دور بادا دور باد از ما دور بادا دور باد از ما : : : : و گويند و گويند و گويند و گويند 
        ا آن جمله اعمال تباه خويش ا آن جمله اعمال تباه خويش ا آن جمله اعمال تباه خويش ا آن جمله اعمال تباه خويش و بو بو بو ب

        باشند روي در روي باشند روي در روي باشند روي در روي باشند روي در روي 
        . . . . و مي سازيم آنانرا غباري در هوا نابود و مي سازيم آنانرا غباري در هوا نابود و مي سازيم آنانرا غباري در هوا نابود و مي سازيم آنانرا غباري در هوا نابود 



 196

        
        برترند آنروز برترند آنروز برترند آنروز برترند آنروز     و اما اهل جنّت در مقاميو اما اهل جنّت در مقاميو اما اهل جنّت در مقاميو اما اهل جنّت در مقامي

        و آيد راحت و آرام جانشان و آيد راحت و آرام جانشان و آيد راحت و آرام جانشان و آيد راحت و آرام جانشان 
        و شاكر مي شوند خودآي خود را و شاكر مي شوند خودآي خود را و شاكر مي شوند خودآي خود را و شاكر مي شوند خودآي خود را 

        . . . . غرق در شادي در آن هنگام غرق در شادي در آن هنگام غرق در شادي در آن هنگام غرق در شادي در آن هنگام 
        

        و آنروزي كه گردد آسمان بشكافته با ابرها و آنروزي كه گردد آسمان بشكافته با ابرها و آنروزي كه گردد آسمان بشكافته با ابرها و آنروزي كه گردد آسمان بشكافته با ابرها 
        ي شوند نازل بهر سوئي ي شوند نازل بهر سوئي ي شوند نازل بهر سوئي ي شوند نازل بهر سوئي مالئك ممالئك ممالئك ممالئك م

        و آنروز سلطنت باشد و آنروز سلطنت باشد و آنروز سلطنت باشد و آنروز سلطنت باشد 
        فقط از آن خودآوند دو عالم فقط از آن خودآوند دو عالم فقط از آن خودآوند دو عالم فقط از آن خودآوند دو عالم 

        . . . . و آن از بهر كافر پيشگان بسيار دشوار است و آن از بهر كافر پيشگان بسيار دشوار است و آن از بهر كافر پيشگان بسيار دشوار است و آن از بهر كافر پيشگان بسيار دشوار است 
        

        و آن روزي كه ظالم مي گزد دستان خود را و آن روزي كه ظالم مي گزد دستان خود را و آن روزي كه ظالم مي گزد دستان خود را و آن روزي كه ظالم مي گزد دستان خود را 
        و گويد كاش بودم با رسول همراه و هم پيمان و گويد كاش بودم با رسول همراه و هم پيمان و گويد كاش بودم با رسول همراه و هم پيمان و گويد كاش بودم با رسول همراه و هم پيمان 

        و حسرت باد بر من كه گرفتم كافري را دوست و حسرت باد بر من كه گرفتم كافري را دوست و حسرت باد بر من كه گرفتم كافري را دوست و حسرت باد بر من كه گرفتم كافري را دوست 
        هدايت را هدايت را هدايت را هدايت را كه برد از ياد من راه كه برد از ياد من راه كه برد از ياد من راه كه برد از ياد من راه 
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        و شيطان باشد انسان را و شيطان باشد انسان را و شيطان باشد انسان را و شيطان باشد انسان را 
        . . . . عجب خصم شقاوت بار عجب خصم شقاوت بار عجب خصم شقاوت بار عجب خصم شقاوت بار 

        
        پروردگارا پروردگارا پروردگارا پروردگارا : : : : پس رسول پس رسول پس رسول پس رسول     ااااو گفتو گفتو گفتو گفت

        عجب مهجور و مظلوم است اين قرآن عجب مهجور و مظلوم است اين قرآن عجب مهجور و مظلوم است اين قرآن عجب مهجور و مظلوم است اين قرآن 
        . . . . به نزد قوم من هر آن به نزد قوم من هر آن به نزد قوم من هر آن به نزد قوم من هر آن 

        
        قرار داديم براي هر رسولي قرار داديم براي هر رسولي قرار داديم براي هر رسولي قرار داديم براي هر رسولي 
        عدوئي بس شقي و بس تبهكار عدوئي بس شقي و بس تبهكار عدوئي بس شقي و بس تبهكار عدوئي بس شقي و بس تبهكار 

        و خودآيت بود كافي برايت و خودآيت بود كافي برايت و خودآيت بود كافي برايت و خودآيت بود كافي برايت 
        كه باشد رهنما و ياورت در دين كه باشد رهنما و ياورت در دين كه باشد رهنما و ياورت در دين كه باشد رهنما و ياورت در دين 

        . . . . اين دنيا اين دنيا اين دنيا اين دنيا     و اندر كارو اندر كارو اندر كارو اندر كار
        

        و گويند كافران و گويند كافران و گويند كافران و گويند كافران 
        نازل نگردد پس چرا قرآن نازل نگردد پس چرا قرآن نازل نگردد پس چرا قرآن نازل نگردد پس چرا قرآن 

        . . . . به يكجا بر رسولش به يكجا بر رسولش به يكجا بر رسولش به يكجا بر رسولش 



 198

        
        و تا ثابت شود قلبت به قرآن و تا ثابت شود قلبت به قرآن و تا ثابت شود قلبت به قرآن و تا ثابت شود قلبت به قرآن 

        . . . . بتدريجش نزول بنموده بر جان بتدريجش نزول بنموده بر جان بتدريجش نزول بنموده بر جان بتدريجش نزول بنموده بر جان 
        

        نمي آرند مثالي از برايتنمي آرند مثالي از برايتنمي آرند مثالي از برايتنمي آرند مثالي از برايت
        مگر نازل كنيم برتر از آنش مگر نازل كنيم برتر از آنش مگر نازل كنيم برتر از آنش مگر نازل كنيم برتر از آنش 

        . . . . بسوي تو كه حّقت را نشان است بسوي تو كه حّقت را نشان است بسوي تو كه حّقت را نشان است بسوي تو كه حّقت را نشان است 
        

        كساني سرنگون آيند به دوزخ كساني سرنگون آيند به دوزخ كساني سرنگون آيند به دوزخ كساني سرنگون آيند به دوزخ 
        ين جا اندرآنجا ين جا اندرآنجا ين جا اندرآنجا ين جا اندرآنجا كه باشد بدتركه باشد بدتركه باشد بدتركه باشد بدتر

        . . . . و باشند در اشد ظلمت راه و باشند در اشد ظلمت راه و باشند در اشد ظلمت راه و باشند در اشد ظلمت راه 
        

        و موسي را بداديم آن كتابش و موسي را بداديم آن كتابش و موسي را بداديم آن كتابش و موسي را بداديم آن كتابش 
        و هارون را نموديم يار كارش و هارون را نموديم يار كارش و هارون را نموديم يار كارش و هارون را نموديم يار كارش 
        و گفتيم سوي آن قومي شتابيد و گفتيم سوي آن قومي شتابيد و گفتيم سوي آن قومي شتابيد و گفتيم سوي آن قومي شتابيد 
        كه تكذيب كرده اند آيات ما را كه تكذيب كرده اند آيات ما را كه تكذيب كرده اند آيات ما را كه تكذيب كرده اند آيات ما را 
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        و بنموديم هالك آن نابكاران و بنموديم هالك آن نابكاران و بنموديم هالك آن نابكاران و بنموديم هالك آن نابكاران 
        . . . . هالكي بس عجيب در روزگاران هالكي بس عجيب در روزگاران هالكي بس عجيب در روزگاران هالكي بس عجيب در روزگاران 

        
        و قوم نوح چون پيغمبران را و قوم نوح چون پيغمبران را و قوم نوح چون پيغمبران را و قوم نوح چون پيغمبران را 

        د و هالكند د و هالكند د و هالكند د و هالكند همه تكذيب كردنهمه تكذيب كردنهمه تكذيب كردنهمه تكذيب كردن
        و كرديم غرقشان از بهر عبرت و كرديم غرقشان از بهر عبرت و كرديم غرقشان از بهر عبرت و كرديم غرقشان از بهر عبرت 

        زبهر آن ستمكاران دوران زبهر آن ستمكاران دوران زبهر آن ستمكاران دوران زبهر آن ستمكاران دوران 
        . . . . عذابي دردناك آيد به ايشان عذابي دردناك آيد به ايشان عذابي دردناك آيد به ايشان عذابي دردناك آيد به ايشان 

        
        براي مردم عاد و ثمودش براي مردم عاد و ثمودش براي مردم عاد و ثمودش براي مردم عاد و ثمودش 

        و قوم رس و نسل هاي پياپي و قوم رس و نسل هاي پياپي و قوم رس و نسل هاي پياپي و قوم رس و نسل هاي پياپي 
        مثل ها بس نموديم ليك آخر مثل ها بس نموديم ليك آخر مثل ها بس نموديم ليك آخر مثل ها بس نموديم ليك آخر 
        . . . . همه نابودشان كرديم يكسر همه نابودشان كرديم يكسر همه نابودشان كرديم يكسر همه نابودشان كرديم يكسر 

        
        گذر كرديد آيا بر دياري گذر كرديد آيا بر دياري گذر كرديد آيا بر دياري گذر كرديد آيا بر دياري 

        كه بارانديم بر آن باران شومي كه بارانديم بر آن باران شومي كه بارانديم بر آن باران شومي كه بارانديم بر آن باران شومي 
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        ايد مگر آن عاقبت را ايد مگر آن عاقبت را ايد مگر آن عاقبت را ايد مگر آن عاقبت را     نديدهنديدهنديدهنديده
        . . . . نمي دارند اميدي بهر ياري نمي دارند اميدي بهر ياري نمي دارند اميدي بهر ياري نمي دارند اميدي بهر ياري 

        
        و چون بينند تو را با هزل گويند و چون بينند تو را با هزل گويند و چون بينند تو را با هزل گويند و چون بينند تو را با هزل گويند 
        كه اينست آن پيامبر از خودآيش كه اينست آن پيامبر از خودآيش كه اينست آن پيامبر از خودآيش كه اينست آن پيامبر از خودآيش 

        اگر محكم نمي بوديم به اجداد اگر محكم نمي بوديم به اجداد اگر محكم نمي بوديم به اجداد اگر محكم نمي بوديم به اجداد 
        . . . . همه اينك بديم گمراه و بر باد همه اينك بديم گمراه و بر باد همه اينك بديم گمراه و بر باد همه اينك بديم گمراه و بر باد 

        
        و اما چون ببينند آن عذاب را و اما چون ببينند آن عذاب را و اما چون ببينند آن عذاب را و اما چون ببينند آن عذاب را 

        . . . . بدانند كي بود گمراه و در راه بدانند كي بود گمراه و در راه بدانند كي بود گمراه و در راه بدانند كي بود گمراه و در راه 
        

        مي را مي را مي را مي را نديدي تو مگر آن مردنديدي تو مگر آن مردنديدي تو مگر آن مردنديدي تو مگر آن مرد
        پرستند نفس خود با نام خودآ پرستند نفس خود با نام خودآ پرستند نفس خود با نام خودآ پرستند نفس خود با نام خودآ 

        . . . . نباشي تو وكيل از بهر اينها نباشي تو وكيل از بهر اينها نباشي تو وكيل از بهر اينها نباشي تو وكيل از بهر اينها 
        

        مگر پنداشتي كه اكثر خلق مگر پنداشتي كه اكثر خلق مگر پنداشتي كه اكثر خلق مگر پنداشتي كه اكثر خلق 
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        شنوايند و بينايند و دانا شنوايند و بينايند و دانا شنوايند و بينايند و دانا شنوايند و بينايند و دانا 
        كه اكثر همچو  حيوانات باشند كه اكثر همچو  حيوانات باشند كه اكثر همچو  حيوانات باشند كه اكثر همچو  حيوانات باشند 

        . . . . و بلكه پست تر باشند از آنها و بلكه پست تر باشند از آنها و بلكه پست تر باشند از آنها و بلكه پست تر باشند از آنها 
        

        نديدستي مگر پروردگارت نديدستي مگر پروردگارت نديدستي مگر پروردگارت نديدستي مگر پروردگارت 
        بسوي خود كشيده سايه ها را بسوي خود كشيده سايه ها را بسوي خود كشيده سايه ها را بسوي خود كشيده سايه ها را 

        وگرنه سايه ها بودند ساكن وگرنه سايه ها بودند ساكن وگرنه سايه ها بودند ساكن وگرنه سايه ها بودند ساكن 
        آفتابست دليل اين نشانه آفتابست دليل اين نشانه آفتابست دليل اين نشانه آفتابست دليل اين نشانه و و و و 

        . . . . و بگرفتيم آنرا در ميانه و بگرفتيم آنرا در ميانه و بگرفتيم آنرا در ميانه و بگرفتيم آنرا در ميانه 
        

        همو كردست شب را پوشش خلق همو كردست شب را پوشش خلق همو كردست شب را پوشش خلق همو كردست شب را پوشش خلق 
        كه در آن راحت جان شما هست كه در آن راحت جان شما هست كه در آن راحت جان شما هست كه در آن راحت جان شما هست 

        . . . . و اندر روزها در انتشاريد و اندر روزها در انتشاريد و اندر روزها در انتشاريد و اندر روزها در انتشاريد 
        

        و او باشد كه بادها را نويدي و او باشد كه بادها را نويدي و او باشد كه بادها را نويدي و او باشد كه بادها را نويدي 
        براي رحمت خود كرده از پيش براي رحمت خود كرده از پيش براي رحمت خود كرده از پيش براي رحمت خود كرده از پيش 
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        و نازل كرده ايم بس آب پاكي و نازل كرده ايم بس آب پاكي و نازل كرده ايم بس آب پاكي و نازل كرده ايم بس آب پاكي 
        كه تا زنده نمايد مرده خاكي كه تا زنده نمايد مرده خاكي كه تا زنده نمايد مرده خاكي كه تا زنده نمايد مرده خاكي 

        . . . . گان را سير از آن گان را سير از آن گان را سير از آن گان را سير از آن نمائيم تشننمائيم تشننمائيم تشننمائيم تشن
        

        م خلق ها را م خلق ها را م خلق ها را م خلق ها را ييييو گوناگون كردو گوناگون كردو گوناگون كردو گوناگون كرد
        كه شايد ياد آريد آن خودآ را كه شايد ياد آريد آن خودآ را كه شايد ياد آريد آن خودآ را كه شايد ياد آريد آن خودآ را 
        . . . . و ليكن اكثراً ناشكر و بدخواه و ليكن اكثراً ناشكر و بدخواه و ليكن اكثراً ناشكر و بدخواه و ليكن اكثراً ناشكر و بدخواه 

        
        اگر مي خواستيم در هر دياري اگر مي خواستيم در هر دياري اگر مي خواستيم در هر دياري اگر مي خواستيم در هر دياري 

        قرار مي داديم پيغمبراني قرار مي داديم پيغمبراني قرار مي داديم پيغمبراني قرار مي داديم پيغمبراني 
        اطاعت پس مكن اين كفر و انكار اطاعت پس مكن اين كفر و انكار اطاعت پس مكن اين كفر و انكار اطاعت پس مكن اين كفر و انكار 

        . . . . و دائم در جهادي باش با آن و دائم در جهادي باش با آن و دائم در جهادي باش با آن و دائم در جهادي باش با آن 
        

        دو دريا را بهم پيوسته خودآ دو دريا را بهم پيوسته خودآ دو دريا را بهم پيوسته خودآ دو دريا را بهم پيوسته خودآ 
        يرين باشد آن دگر تلخ يرين باشد آن دگر تلخ يرين باشد آن دگر تلخ يرين باشد آن دگر تلخ يكي شيكي شيكي شيكي ش

        و باشد حائلي در بين آنها و باشد حائلي در بين آنها و باشد حائلي در بين آنها و باشد حائلي در بين آنها 
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        . . . . كه مخلوطي نگردند اين دو دريا كه مخلوطي نگردند اين دو دريا كه مخلوطي نگردند اين دو دريا كه مخلوطي نگردند اين دو دريا 
        

        پديد آورد از آب آدمي را پديد آورد از آب آدمي را پديد آورد از آب آدمي را پديد آورد از آب آدمي را 
        و بنمودش پيوند و نژادي و بنمودش پيوند و نژادي و بنمودش پيوند و نژادي و بنمودش پيوند و نژادي 

        . . . . كه باشد خالقت قادر بهر كار كه باشد خالقت قادر بهر كار كه باشد خالقت قادر بهر كار كه باشد خالقت قادر بهر كار 
        

        پرستش مي كنند غير خودآ را پرستش مي كنند غير خودآ را پرستش مي كنند غير خودآ را پرستش مي كنند غير خودآ را 
        . . . . كه نبود هيچ سودي بهر آنها كه نبود هيچ سودي بهر آنها كه نبود هيچ سودي بهر آنها كه نبود هيچ سودي بهر آنها 

        
        . . . . و كافر دشمن پروردگار است و كافر دشمن پروردگار است و كافر دشمن پروردگار است و كافر دشمن پروردگار است 

        
        تو را نور رسالت تو را نور رسالت تو را نور رسالت تو را نور رسالت     نداده ايمنداده ايمنداده ايمنداده ايم

        مگر از بهر بيمي و نويدي مگر از بهر بيمي و نويدي مگر از بهر بيمي و نويدي مگر از بهر بيمي و نويدي 
        بگو مزدي نخواهم زين رسالت بگو مزدي نخواهم زين رسالت بگو مزدي نخواهم زين رسالت بگو مزدي نخواهم زين رسالت 
        مگر آنكه كسي خواهد هدايت مگر آنكه كسي خواهد هدايت مگر آنكه كسي خواهد هدايت مگر آنكه كسي خواهد هدايت 
        . . . . كه اجر من بود شكران خودآ كه اجر من بود شكران خودآ كه اجر من بود شكران خودآ كه اجر من بود شكران خودآ 
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        توكل كن به آن خودآي زنده توكل كن به آن خودآي زنده توكل كن به آن خودآي زنده توكل كن به آن خودآي زنده 

        كه نبود هيچ مرگي در وجودش كه نبود هيچ مرگي در وجودش كه نبود هيچ مرگي در وجودش كه نبود هيچ مرگي در وجودش 
        منزه ساز او را در ستايش منزه ساز او را در ستايش منزه ساز او را در ستايش منزه ساز او را در ستايش 

        كه او كافي بود بهر گشايش كه او كافي بود بهر گشايش كه او كافي بود بهر گشايش كه او كافي بود بهر گشايش 
        . . . . ر ر ر ر و شاهد بر تو و اين خلق مكّاو شاهد بر تو و اين خلق مكّاو شاهد بر تو و اين خلق مكّاو شاهد بر تو و اين خلق مكّا

        
        و او خودآي هستي بخش بنمود و او خودآي هستي بخش بنمود و او خودآي هستي بخش بنمود و او خودآي هستي بخش بنمود 

        زمين و آسمان و هر چه اش هست زمين و آسمان و هر چه اش هست زمين و آسمان و هر چه اش هست زمين و آسمان و هر چه اش هست 
        به شش روز وانگهي بر عرش بنشست به شش روز وانگهي بر عرش بنشست به شش روز وانگهي بر عرش بنشست به شش روز وانگهي بر عرش بنشست 

        . . . . بپرسش زينهمه اسرار سرمست بپرسش زينهمه اسرار سرمست بپرسش زينهمه اسرار سرمست بپرسش زينهمه اسرار سرمست 
        

        و چون گوئي كنيد سجده خودآوند و چون گوئي كنيد سجده خودآوند و چون گوئي كنيد سجده خودآوند و چون گوئي كنيد سجده خودآوند 
        بگويند كيست اين خودآي رحمان بگويند كيست اين خودآي رحمان بگويند كيست اين خودآي رحمان بگويند كيست اين خودآي رحمان 

        امر انسان امر انسان امر انسان امر انسان     چرا سجده كنيم برچرا سجده كنيم برچرا سجده كنيم برچرا سجده كنيم بر
        . . . . و آنگه شد فزون كينه و كفران و آنگه شد فزون كينه و كفران و آنگه شد فزون كينه و كفران و آنگه شد فزون كينه و كفران 
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        خودآي هستي خودآي هستي خودآي هستي خودآي هستي و افزون آمد آن و افزون آمد آن و افزون آمد آن و افزون آمد آن 

        كه برج آسمانها را بنا كرد كه برج آسمانها را بنا كرد كه برج آسمانها را بنا كرد كه برج آسمانها را بنا كرد 
        و گردانيد در آن ماه تابان و گردانيد در آن ماه تابان و گردانيد در آن ماه تابان و گردانيد در آن ماه تابان 

        و بنمود جانشين شب را به روزش و بنمود جانشين شب را به روزش و بنمود جانشين شب را به روزش و بنمود جانشين شب را به روزش 
        . . . . براي اهل ذكر و اهل عرفان براي اهل ذكر و اهل عرفان براي اهل ذكر و اهل عرفان براي اهل ذكر و اهل عرفان 

        
        و باشند بندگان مهر خودآ و باشند بندگان مهر خودآ و باشند بندگان مهر خودآ و باشند بندگان مهر خودآ 

        همانها كه روند بر خاك آرام همانها كه روند بر خاك آرام همانها كه روند بر خاك آرام همانها كه روند بر خاك آرام 
        و باشند مهربان با جاهالنش و باشند مهربان با جاهالنش و باشند مهربان با جاهالنش و باشند مهربان با جاهالنش 

        و شب را تا به صبح اندر سجودند و شب را تا به صبح اندر سجودند و شب را تا به صبح اندر سجودند و شب را تا به صبح اندر سجودند 
        فرما فرما فرما فرما و گويند بارالها دفع و گويند بارالها دفع و گويند بارالها دفع و گويند بارالها دفع 

        . . . . عذاب دوزخت را از سرِ ما عذاب دوزخت را از سرِ ما عذاب دوزخت را از سرِ ما عذاب دوزخت را از سرِ ما 
        

        و آنانكه نباشند اهل اسراف و آنانكه نباشند اهل اسراف و آنانكه نباشند اهل اسراف و آنانكه نباشند اهل اسراف 
        بري از بخل و اندر عدل و اعراف بري از بخل و اندر عدل و اعراف بري از بخل و اندر عدل و اعراف بري از بخل و اندر عدل و اعراف 



 206

        كساني كه نخوانندش شريكي كساني كه نخوانندش شريكي كساني كه نخوانندش شريكي كساني كه نخوانندش شريكي 
        براي خالق يكتاي هستي براي خالق يكتاي هستي براي خالق يكتاي هستي براي خالق يكتاي هستي 

        و از قتل و زنا بيزار باشند و از قتل و زنا بيزار باشند و از قتل و زنا بيزار باشند و از قتل و زنا بيزار باشند 
        و هر كس كو كند بيند سزايش و هر كس كو كند بيند سزايش و هر كس كو كند بيند سزايش و هر كس كو كند بيند سزايش 

        دو چندان هم عذابش در قيامت دو چندان هم عذابش در قيامت دو چندان هم عذابش در قيامت دو چندان هم عذابش در قيامت 
        ست اندر زجر و ذّلت ست اندر زجر و ذّلت ست اندر زجر و ذّلت ست اندر زجر و ذّلت و جاويدو جاويدو جاويدو جاويد
        ه كند ايمان آرد ه كند ايمان آرد ه كند ايمان آرد ه كند ايمان آرد مگر توبمگر توبمگر توبمگر توب

        و اعمالش همه در صلح سازد و اعمالش همه در صلح سازد و اعمالش همه در صلح سازد و اعمالش همه در صلح سازد 
        و خودآ مي كند تبديل زشتي و خودآ مي كند تبديل زشتي و خودآ مي كند تبديل زشتي و خودآ مي كند تبديل زشتي 
        به زيبائي براي توبه كاران به زيبائي براي توبه كاران به زيبائي براي توبه كاران به زيبائي براي توبه كاران 

        . . . . كه او بخشنده است و مهرورزان كه او بخشنده است و مهرورزان كه او بخشنده است و مهرورزان كه او بخشنده است و مهرورزان 
        

        و هر كه توبه و در صلح آيد و هر كه توبه و در صلح آيد و هر كه توبه و در صلح آيد و هر كه توبه و در صلح آيد 
        . . . . بود در رجعتي نزد خودآيت بود در رجعتي نزد خودآيت بود در رجعتي نزد خودآيت بود در رجعتي نزد خودآيت 

        
        كساني كه گواه كذب نايند كساني كه گواه كذب نايند كساني كه گواه كذب نايند كساني كه گواه كذب نايند 
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        و استهزاي مردم را صبورند و استهزاي مردم را صبورند و استهزاي مردم را صبورند و استهزاي مردم را صبورند 
        خودآ خودآ خودآ خودآ     نباشند كور و كر در كارنباشند كور و كر در كارنباشند كور و كر در كارنباشند كور و كر در كار

        و آنانكه همي گويند الها و آنانكه همي گويند الها و آنانكه همي گويند الها و آنانكه همي گويند الها 
        كه نور چشم ما كن خاندان را كه نور چشم ما كن خاندان را كه نور چشم ما كن خاندان را كه نور چشم ما كن خاندان را 
        عيال و همسر و فرزندمان را عيال و همسر و فرزندمان را عيال و همسر و فرزندمان را عيال و همسر و فرزندمان را 

        و ما را كن امام دين و تقوا و ما را كن امام دين و تقوا و ما را كن امام دين و تقوا و ما را كن امام دين و تقوا 
        به پاداش همه صبري كه كردند به پاداش همه صبري كه كردند به پاداش همه صبري كه كردند به پاداش همه صبري كه كردند 

        بهشت جاودان پاداششان است بهشت جاودان پاداششان است بهشت جاودان پاداششان است بهشت جاودان پاداششان است 
        . . . . كه باشد جايگاهي پاك و زيبا كه باشد جايگاهي پاك و زيبا كه باشد جايگاهي پاك و زيبا كه باشد جايگاهي پاك و زيبا 

        
        دعايتان نباشد دعايتان نباشد دعايتان نباشد دعايتان نباشد بگو گر اين بگو گر اين بگو گر اين بگو گر اين 

        . . . . خودآ هم با شما هر آن نباشد خودآ هم با شما هر آن نباشد خودآ هم با شما هر آن نباشد خودآ هم با شما هر آن نباشد 
        

        . . . . و كذابان هم بينند سزاشان و كذابان هم بينند سزاشان و كذابان هم بينند سزاشان و كذابان هم بينند سزاشان 
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        ) ) ) ) شورا شورا شورا شورا ( ( ( ( مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره ــ ــ ــ ــ     52525252
  "در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

   
  

            –ح م ع س ق ح م ع س ق ح م ع س ق ح م ع س ق 
        

        و نيز خودآي راز پرداز از خويش و نيز خودآي راز پرداز از خويش و نيز خودآي راز پرداز از خويش و نيز خودآي راز پرداز از خويش 
        چنين وحي مي نمايد بر تواش بيش چنين وحي مي نمايد بر تواش بيش چنين وحي مي نمايد بر تواش بيش چنين وحي مي نمايد بر تواش بيش 

        . . . . همانطور كه به بسياري ازين پيش همانطور كه به بسياري ازين پيش همانطور كه به بسياري ازين پيش همانطور كه به بسياري ازين پيش 
        

        و هر چه در زمين و آسمانهاست و هر چه در زمين و آسمانهاست و هر چه در زمين و آسمانهاست و هر چه در زمين و آسمانهاست 
        . . . . ست كو بي حد و اعالست ست كو بي حد و اعالست ست كو بي حد و اعالست ست كو بي حد و اعالست همه او راهمه او راهمه او راهمه او را

        
        و نزديك است تّكه تّكه گردد و نزديك است تّكه تّكه گردد و نزديك است تّكه تّكه گردد و نزديك است تّكه تّكه گردد 

        تمام آسمانها يّكه گردد تمام آسمانها يّكه گردد تمام آسمانها يّكه گردد تمام آسمانها يّكه گردد 
        و اندر سجده اند جمله مالئك و اندر سجده اند جمله مالئك و اندر سجده اند جمله مالئك و اندر سجده اند جمله مالئك 
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        به حمد و رحمتش بهر خاليق به حمد و رحمتش بهر خاليق به حمد و رحمتش بهر خاليق به حمد و رحمتش بهر خاليق 
        . . . . خودآ بس مهربان دلپذير است خودآ بس مهربان دلپذير است خودآ بس مهربان دلپذير است خودآ بس مهربان دلپذير است 

        
        و آنها را كه باشد اوليائي و آنها را كه باشد اوليائي و آنها را كه باشد اوليائي و آنها را كه باشد اوليائي 

        بغير از من ، منم حافظ بر آنان بغير از من ، منم حافظ بر آنان بغير از من ، منم حافظ بر آنان بغير از من ، منم حافظ بر آنان 
        . . . . نباشي تو وكيل اين مريدان نباشي تو وكيل اين مريدان نباشي تو وكيل اين مريدان نباشي تو وكيل اين مريدان 

        
        قرآن عرب را قرآن عرب را قرآن عرب را قرآن عرب را     فرستاديمفرستاديمفرستاديمفرستاديم

        بسوي تو كه باشد وحي بر حق بسوي تو كه باشد وحي بر حق بسوي تو كه باشد وحي بر حق بسوي تو كه باشد وحي بر حق 
        كه تا بيم آوري بر مردم شهر كه تا بيم آوري بر مردم شهر كه تا بيم آوري بر مردم شهر كه تا بيم آوري بر مردم شهر 
        و هر كه هست اندر حومه آن و هر كه هست اندر حومه آن و هر كه هست اندر حومه آن و هر كه هست اندر حومه آن 

        ز بهر روز محشر كه نباشد ز بهر روز محشر كه نباشد ز بهر روز محشر كه نباشد ز بهر روز محشر كه نباشد 
        در آن هيچ شك و ترديدي بهر آن در آن هيچ شك و ترديدي بهر آن در آن هيچ شك و ترديدي بهر آن در آن هيچ شك و ترديدي بهر آن 

        شوند مردم به دو دسته همايش شوند مردم به دو دسته همايش شوند مردم به دو دسته همايش شوند مردم به دو دسته همايش 
        . . . . در آتش در آتش در آتش در آتش     گروهي در بهشت برخيگروهي در بهشت برخيگروهي در بهشت برخيگروهي در بهشت برخي
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        اگر مي خواست خودآ مردمان را اگر مي خواست خودآ مردمان را اگر مي خواست خودآ مردمان را اگر مي خواست خودآ مردمان را 
        و يكجا و يكجا و يكجا و يكجا     و يك دينو يك دينو يك دينو يك دين    هههههمه يكدستهمه يكدستهمه يكدستهمه يكدست

        ولي در رحمت آرد هر كسي را ولي در رحمت آرد هر كسي را ولي در رحمت آرد هر كسي را ولي در رحمت آرد هر كسي را 
        كه او خواهد به رازي نزد خودآ كه او خواهد به رازي نزد خودآ كه او خواهد به رازي نزد خودآ كه او خواهد به رازي نزد خودآ 

        . . . . و ليكن ظالمان را نيست مأوا و ليكن ظالمان را نيست مأوا و ليكن ظالمان را نيست مأوا و ليكن ظالمان را نيست مأوا 
        

        و آيا غير او دارند ياري و آيا غير او دارند ياري و آيا غير او دارند ياري و آيا غير او دارند ياري 
        نباشد غير خودآيش قراري نباشد غير خودآيش قراري نباشد غير خودآيش قراري نباشد غير خودآيش قراري 

        همو كه مردگان را زنده سازد همو كه مردگان را زنده سازد همو كه مردگان را زنده سازد همو كه مردگان را زنده سازد 
        . . . . و قادر باشد او بر هر چه خواهد و قادر باشد او بر هر چه خواهد و قادر باشد او بر هر چه خواهد و قادر باشد او بر هر چه خواهد 

        
        تمام اختالف و جنگ و دعوا تمام اختالف و جنگ و دعوا تمام اختالف و جنگ و دعوا تمام اختالف و جنگ و دعوا 

        . . . . دآ دآ دآ دآ بود بر حكمتي در نزد خوبود بر حكمتي در نزد خوبود بر حكمتي در نزد خوبود بر حكمتي در نزد خو
        

        و اينست آن خودآ پروردگارم و اينست آن خودآ پروردگارم و اينست آن خودآ پروردگارم و اينست آن خودآ پروردگارم 
        وكيلم خود همو باشد و يارم وكيلم خود همو باشد و يارم وكيلم خود همو باشد و يارم وكيلم خود همو باشد و يارم 
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        . . . . بسوي او بود پايان كارم بسوي او بود پايان كارم بسوي او بود پايان كارم بسوي او بود پايان كارم 
        

        بود او ذات هر چيزي در عالم بود او ذات هر چيزي در عالم بود او ذات هر چيزي در عالم بود او ذات هر چيزي در عالم 
        زمين و آسمانها و هم آدم زمين و آسمانها و هم آدم زمين و آسمانها و هم آدم زمين و آسمانها و هم آدم 

        شما را آفريد از زوج و اضداد شما را آفريد از زوج و اضداد شما را آفريد از زوج و اضداد شما را آفريد از زوج و اضداد 
        . . . . و كل كثرت جان را از آن داد و كل كثرت جان را از آن داد و كل كثرت جان را از آن داد و كل كثرت جان را از آن داد 

        
        نباشد هيچ چيزي مثل خودآ نباشد هيچ چيزي مثل خودآ نباشد هيچ چيزي مثل خودآ نباشد هيچ چيزي مثل خودآ 

        . . . . شنوا است و بينا است و بي تا شنوا است و بينا است و بي تا شنوا است و بينا است و بي تا شنوا است و بينا است و بي تا 
        

        كليدار زمين و آسمانست كليدار زمين و آسمانست كليدار زمين و آسمانست كليدار زمين و آسمانست 
        و رزق هر كسي در آن نهانست و رزق هر كسي در آن نهانست و رزق هر كسي در آن نهانست و رزق هر كسي در آن نهانست 

        گشايش مي دهد او رزقها را گشايش مي دهد او رزقها را گشايش مي دهد او رزقها را گشايش مي دهد او رزقها را 
        و رزق بندگان در آسمانست و رزق بندگان در آسمانست و رزق بندگان در آسمانست و رزق بندگان در آسمانست 

        . . . . و او داناي راز مردمانست و او داناي راز مردمانست و او داناي راز مردمانست و او داناي راز مردمانست 
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        بنا بنهاد آئيني برايتبنا بنهاد آئيني برايتبنا بنهاد آئيني برايتبنا بنهاد آئيني برايت
        هماني كه براي نوح نهادست هماني كه براي نوح نهادست هماني كه براي نوح نهادست هماني كه براي نوح نهادست 

        و ابراهيم و هم موسي و عيسي و ابراهيم و هم موسي و عيسي و ابراهيم و هم موسي و عيسي و ابراهيم و هم موسي و عيسي 
        بپا داريد آئين خودآ را بپا داريد آئين خودآ را بپا داريد آئين خودآ را بپا داريد آئين خودآ را 

        . . . . ا ا ا ا اگر چه سخت است بر اهل دنياگر چه سخت است بر اهل دنياگر چه سخت است بر اهل دنياگر چه سخت است بر اهل دني
        

        هدايت مي كند در راه كسي را هدايت مي كند در راه كسي را هدايت مي كند در راه كسي را هدايت مي كند در راه كسي را 
        . . . . كه مشتاقست در ديدار خودآ كه مشتاقست در ديدار خودآ كه مشتاقست در ديدار خودآ كه مشتاقست در ديدار خودآ 

        
        هال مردم به تفرقه نيايند هال مردم به تفرقه نيايند هال مردم به تفرقه نيايند هال مردم به تفرقه نيايند 

        مگر از روي بخلي علم مانند مگر از روي بخلي علم مانند مگر از روي بخلي علم مانند مگر از روي بخلي علم مانند 
        اگر از صبر خودآيش نبودي اگر از صبر خودآيش نبودي اگر از صبر خودآيش نبودي اگر از صبر خودآيش نبودي 

        . . . . كسي هم بر روي خاكش نبودي كسي هم بر روي خاكش نبودي كسي هم بر روي خاكش نبودي كسي هم بر روي خاكش نبودي 
        

        و آن اهل كتاب از عشق اجداد و آن اهل كتاب از عشق اجداد و آن اهل كتاب از عشق اجداد و آن اهل كتاب از عشق اجداد 
        همه در شك و ريبي سخت بنياد همه در شك و ريبي سخت بنياد همه در شك و ريبي سخت بنياد همه در شك و ريبي سخت بنياد 
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        بخوان امر خودآيت از سر داد بخوان امر خودآيت از سر داد بخوان امر خودآيت از سر داد بخوان امر خودآيت از سر داد 
        . . . . اعت پس مكن ترديد بيداد اعت پس مكن ترديد بيداد اعت پس مكن ترديد بيداد اعت پس مكن ترديد بيداد اطاطاطاط
        

        بگو بر اين كتب ايمان دارم بگو بر اين كتب ايمان دارم بگو بر اين كتب ايمان دارم بگو بر اين كتب ايمان دارم 
        و از نزد خودآ فرمان دارم و از نزد خودآ فرمان دارم و از نزد خودآ فرمان دارم و از نزد خودآ فرمان دارم 

        كه باشم عادل اندر نزد ايشان كه باشم عادل اندر نزد ايشان كه باشم عادل اندر نزد ايشان كه باشم عادل اندر نزد ايشان 
        كه خودآ رب ما و هم شماها كه خودآ رب ما و هم شماها كه خودآ رب ما و هم شماها كه خودآ رب ما و هم شماها 

        و هر كس صاحب اعمال خويش است و هر كس صاحب اعمال خويش است و هر كس صاحب اعمال خويش است و هر كس صاحب اعمال خويش است 
        و هيچ  جنگي نباشد بين ماها و هيچ  جنگي نباشد بين ماها و هيچ  جنگي نباشد بين ماها و هيچ  جنگي نباشد بين ماها 

        . . . . و جمله جمع گرديم نزد خودآ و جمله جمع گرديم نزد خودآ و جمله جمع گرديم نزد خودآ و جمله جمع گرديم نزد خودآ 
        

        و آنكه با خودآ اندر جفا شد و آنكه با خودآ اندر جفا شد و آنكه با خودآ اندر جفا شد و آنكه با خودآ اندر جفا شد 
        بخشش و آسوده گيها بخشش و آسوده گيها بخشش و آسوده گيها بخشش و آسوده گيها زبعد زبعد زبعد زبعد 

        همو را پس غضب آيد زخودآ همو را پس غضب آيد زخودآ همو را پس غضب آيد زخودآ همو را پس غضب آيد زخودآ 
        . . . . عذابي بس شديد آيد همو را عذابي بس شديد آيد همو را عذابي بس شديد آيد همو را عذابي بس شديد آيد همو را 
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        و خودآ نازل آورده كتابي و خودآ نازل آورده كتابي و خودآ نازل آورده كتابي و خودآ نازل آورده كتابي 
        . . . . كه حق و عدل و ميزان است او را كه حق و عدل و ميزان است او را كه حق و عدل و ميزان است او را كه حق و عدل و ميزان است او را 

        
        نزديك است بسيار نزديك است بسيار نزديك است بسيار نزديك است بسيار     تو كهتو كهتو كهتو كهچه داني چه داني چه داني چه داني 

        قيامت بهر ديدار قيامت بهر ديدار قيامت بهر ديدار قيامت بهر ديدار همان روز همان روز همان روز همان روز 
        و آنانكه به تعجيلش بخواهند و آنانكه به تعجيلش بخواهند و آنانكه به تعجيلش بخواهند و آنانكه به تعجيلش بخواهند 

        ندارند بر قيامت هيچ باور ندارند بر قيامت هيچ باور ندارند بر قيامت هيچ باور ندارند بر قيامت هيچ باور 
        ران اندر هراسند ران اندر هراسند ران اندر هراسند ران اندر هراسند باوباوباوباو    –و آن دل و آن دل و آن دل و آن دل 

        و حقش را بجان و دل بدانند و حقش را بجان و دل بدانند و حقش را بجان و دل بدانند و حقش را بجان و دل بدانند 
        و آنرا كه درين باور جدال است و آنرا كه درين باور جدال است و آنرا كه درين باور جدال است و آنرا كه درين باور جدال است 

        . . . . به اندر ظلمتي غرق محالست به اندر ظلمتي غرق محالست به اندر ظلمتي غرق محالست به اندر ظلمتي غرق محالست 
        

        لطيف است بس خودآ از بهر مؤمن لطيف است بس خودآ از بهر مؤمن لطيف است بس خودآ از بهر مؤمن لطيف است بس خودآ از بهر مؤمن 
        و رزقش آيد از خودآ به وقتي و رزقش آيد از خودآ به وقتي و رزقش آيد از خودآ به وقتي و رزقش آيد از خودآ به وقتي 
        . . . . و خودآ كافي است در نيكبختي و خودآ كافي است در نيكبختي و خودآ كافي است در نيكبختي و خودآ كافي است در نيكبختي 
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        و هر كه كشت باطن را بخواهد و هر كه كشت باطن را بخواهد و هر كه كشت باطن را بخواهد و هر كه كشت باطن را بخواهد 
        بيفزايد به اندر كشت و كارش بيفزايد به اندر كشت و كارش بيفزايد به اندر كشت و كارش بيفزايد به اندر كشت و كارش 

        ه ظواهر را بخواهد ه ظواهر را بخواهد ه ظواهر را بخواهد ه ظواهر را بخواهد ولي آنكولي آنكولي آنكولي آنك
        همان باشد همو را و نباشد همان باشد همو را و نباشد همان باشد همو را و نباشد همان باشد همو را و نباشد 

        . . . . ورا هيچ توشه اي از غير دنيا ورا هيچ توشه اي از غير دنيا ورا هيچ توشه اي از غير دنيا ورا هيچ توشه اي از غير دنيا 
        

        مگر اين مشركان را هم خدائي ست مگر اين مشركان را هم خدائي ست مگر اين مشركان را هم خدائي ست مگر اين مشركان را هم خدائي ست 
        كه ديني غير حق بنياد كردند كه ديني غير حق بنياد كردند كه ديني غير حق بنياد كردند كه ديني غير حق بنياد كردند 

        ندادي گر خودآ مهلت بمردم ندادي گر خودآ مهلت بمردم ندادي گر خودآ مهلت بمردم ندادي گر خودآ مهلت بمردم 
        همين دم حكم حق مي گشت نازل همين دم حكم حق مي گشت نازل همين دم حكم حق مي گشت نازل همين دم حكم حق مي گشت نازل 

        . . . . حيات ظالمان مي گشت باطل حيات ظالمان مي گشت باطل حيات ظالمان مي گشت باطل حيات ظالمان مي گشت باطل 
        

        و بيني ظالمان را سخت پريشان و بيني ظالمان را سخت پريشان و بيني ظالمان را سخت پريشان و بيني ظالمان را سخت پريشان 
        بدست آورده آسان بدست آورده آسان بدست آورده آسان بدست آورده آسان زآنچه كه زآنچه كه زآنچه كه زآنچه كه 

        . . . . ولي باشد جزايش نقد و سوزان ولي باشد جزايش نقد و سوزان ولي باشد جزايش نقد و سوزان ولي باشد جزايش نقد و سوزان 
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        باوران نيك كردارباوران نيك كردارباوران نيك كردارباوران نيك كردار    –و آن دل و آن دل و آن دل و آن دل 
        به باغات بهشت آيند احضار به باغات بهشت آيند احضار به باغات بهشت آيند احضار به باغات بهشت آيند احضار 

        و هر چه كه بخواهند هست بسيار و هر چه كه بخواهند هست بسيار و هر چه كه بخواهند هست بسيار و هر چه كه بخواهند هست بسيار 
        . . . . و اين فضل كبيرست از خودآوند و اين فضل كبيرست از خودآوند و اين فضل كبيرست از خودآوند و اين فضل كبيرست از خودآوند 

        
        بگو اي مؤمنان مزدي نخواهم بگو اي مؤمنان مزدي نخواهم بگو اي مؤمنان مزدي نخواهم بگو اي مؤمنان مزدي نخواهم 

        من از بهر رسالت نزد مردم من از بهر رسالت نزد مردم من از بهر رسالت نزد مردم من از بهر رسالت نزد مردم 
        . . . . بجز دوستي اهل بيت و خويشان بجز دوستي اهل بيت و خويشان بجز دوستي اهل بيت و خويشان بجز دوستي اهل بيت و خويشان 

        
        ا كه نيكي اش بجان است ا كه نيكي اش بجان است ا كه نيكي اش بجان است ا كه نيكي اش بجان است هر آنكس رهر آنكس رهر آنكس رهر آنكس ر

        ولي نيكي مايش برتر آن است ولي نيكي مايش برتر آن است ولي نيكي مايش برتر آن است ولي نيكي مايش برتر آن است 
        . . . . كه خودآ قدردان و مهربانست كه خودآ قدردان و مهربانست كه خودآ قدردان و مهربانست كه خودآ قدردان و مهربانست 

        
        ست ست ست ست ببببوگر گويند دروغي بر خودآ وگر گويند دروغي بر خودآ وگر گويند دروغي بر خودآ وگر گويند دروغي بر خودآ 

        اگر خواهد خودآ مهري بسازد اگر خواهد خودآ مهري بسازد اگر خواهد خودآ مهري بسازد اگر خواهد خودآ مهري بسازد 
        و بر قلبت زند باطل نمايد و بر قلبت زند باطل نمايد و بر قلبت زند باطل نمايد و بر قلبت زند باطل نمايد 
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        بحق حاصل نمايد بحق حاصل نمايد بحق حاصل نمايد بحق حاصل نمايد و حقش را و حقش را و حقش را و حقش را 
        كه او داناي بر اسرار جان است كه او داناي بر اسرار جان است كه او داناي بر اسرار جان است كه او داناي بر اسرار جان است 

        و او توبه پذير و مهربانست و او توبه پذير و مهربانست و او توبه پذير و مهربانست و او توبه پذير و مهربانست 
        راي مؤمنان است راي مؤمنان است راي مؤمنان است راي مؤمنان است و عفوش از بو عفوش از بو عفوش از بو عفوش از ب

        . . . . و عالم بر همه اعمال آن است و عالم بر همه اعمال آن است و عالم بر همه اعمال آن است و عالم بر همه اعمال آن است 
        

        باوران را باوران را باوران را باوران را     –اجابت مي كند دل اجابت مي كند دل اجابت مي كند دل اجابت مي كند دل 
        كه اندر صلح آرند كارشان را كه اندر صلح آرند كارشان را كه اندر صلح آرند كارشان را كه اندر صلح آرند كارشان را 

        و افزون مي نمايد بارشان را و افزون مي نمايد بارشان را و افزون مي نمايد بارشان را و افزون مي نمايد بارشان را 
        . . . . عذابي بس شديدست كافران را عذابي بس شديدست كافران را عذابي بس شديدست كافران را عذابي بس شديدست كافران را 

        
        وگر افزون نمايد رزق انسان وگر افزون نمايد رزق انسان وگر افزون نمايد رزق انسان وگر افزون نمايد رزق انسان 
        همه در راه عصيانند و طغيان همه در راه عصيانند و طغيان همه در راه عصيانند و طغيان همه در راه عصيانند و طغيان 
        وليكن رزق مي بخشد بميزان وليكن رزق مي بخشد بميزان وليكن رزق مي بخشد بميزان وليكن رزق مي بخشد بميزان 

        . . . . بيناي بجان است بيناي بجان است بيناي بجان است بيناي بجان است كه او دانا و كه او دانا و كه او دانا و كه او دانا و 
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        و نازل مي كند باران رحمت و نازل مي كند باران رحمت و نازل مي كند باران رحمت و نازل مي كند باران رحمت 
        زبعد نااميديها و ذّلت زبعد نااميديها و ذّلت زبعد نااميديها و ذّلت زبعد نااميديها و ذّلت 

        . . . . و باشد صاحب دوستي و عّزت و باشد صاحب دوستي و عّزت و باشد صاحب دوستي و عّزت و باشد صاحب دوستي و عّزت 
        

        از جمله نشانه هاي خودآ از جمله نشانه هاي خودآ از جمله نشانه هاي خودآ از جمله نشانه هاي خودآ 
        باشد به زمين و آسمانها باشد به زمين و آسمانها باشد به زمين و آسمانها باشد به زمين و آسمانها 

        باشد به همه وجود جانها باشد به همه وجود جانها باشد به همه وجود جانها باشد به همه وجود جانها 
        . . . . باشد به تجمعش توانا باشد به تجمعش توانا باشد به تجمعش توانا باشد به تجمعش توانا 

        
        هر مصيبت كه درآيد سويتان هر مصيبت كه درآيد سويتان هر مصيبت كه درآيد سويتان هر مصيبت كه درآيد سويتان 

        باشد از چيزي كه باشد نزدتان باشد از چيزي كه باشد نزدتان باشد از چيزي كه باشد نزدتان باشد از چيزي كه باشد نزدتان 
        . . . . اري كه عفو بنموده است اري كه عفو بنموده است اري كه عفو بنموده است اري كه عفو بنموده است و چه بسيو چه بسيو چه بسيو چه بسي

        
        نداريد هيچ مفّري بر زمينش نداريد هيچ مفّري بر زمينش نداريد هيچ مفّري بر زمينش نداريد هيچ مفّري بر زمينش 
        . . . . نيابيد هيچ مقّري غير دينش نيابيد هيچ مقّري غير دينش نيابيد هيچ مقّري غير دينش نيابيد هيچ مقّري غير دينش 
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        وز جمله نشانه هاي ديگر وز جمله نشانه هاي ديگر وز جمله نشانه هاي ديگر وز جمله نشانه هاي ديگر 
        كشتي بودش به روي دريا كشتي بودش به روي دريا كشتي بودش به روي دريا كشتي بودش به روي دريا 

        آرام چو كند او بادها را آرام چو كند او بادها را آرام چو كند او بادها را آرام چو كند او بادها را 
        بازمي ايستيد به روي دريا بازمي ايستيد به روي دريا بازمي ايستيد به روي دريا بازمي ايستيد به روي دريا 

        اينست نشانه هدايت اينست نشانه هدايت اينست نشانه هدايت اينست نشانه هدايت 
        بهر صابران و شاكرانش بهر صابران و شاكرانش بهر صابران و شاكرانش بهر صابران و شاكرانش 

        برخي را هالك مي كند او برخي را هالك مي كند او برخي را هالك مي كند او برخي را هالك مي كند او 
        . . . . بسوي رحمت بسوي رحمت بسوي رحمت بسوي رحمت     برخي بروندبرخي بروندبرخي بروندبرخي بروند

        
        جدل چون مي كنند آيات ما را جدل چون مي كنند آيات ما را جدل چون مي كنند آيات ما را جدل چون مي كنند آيات ما را 

        . . . . مفّري نيست جز در سوي خودآ مفّري نيست جز در سوي خودآ مفّري نيست جز در سوي خودآ مفّري نيست جز در سوي خودآ 
        

        و آنچه داده اند دنيايتان را و آنچه داده اند دنيايتان را و آنچه داده اند دنيايتان را و آنچه داده اند دنيايتان را 
        بود نابوده بعد زندگاني بود نابوده بعد زندگاني بود نابوده بعد زندگاني بود نابوده بعد زندگاني 

        داريد اندر نزد خودآ داريد اندر نزد خودآ داريد اندر نزد خودآ داريد اندر نزد خودآ و آنچه و آنچه و آنچه و آنچه 
        بود باقي رزق جاوداني بود باقي رزق جاوداني بود باقي رزق جاوداني بود باقي رزق جاوداني 
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        براي دلبران اهل تقوا براي دلبران اهل تقوا براي دلبران اهل تقوا براي دلبران اهل تقوا 
        كه دارند اتكاء در نزد خودآ كه دارند اتكاء در نزد خودآ كه دارند اتكاء در نزد خودآ كه دارند اتكاء در نزد خودآ 

        همانان كز گناهان كبيره همانان كز گناهان كبيره همانان كز گناهان كبيره همانان كز گناهان كبيره 
        و از فواحش درگريزند و از فواحش درگريزند و از فواحش درگريزند و از فواحش درگريزند بدور بدور بدور بدور 

        . . . . و مي بخشند جمله دشمنان را و مي بخشند جمله دشمنان را و مي بخشند جمله دشمنان را و مي بخشند جمله دشمنان را 
        

        و آنانكه به خودآ گفته آري و آنانكه به خودآ گفته آري و آنانكه به خودآ گفته آري و آنانكه به خودآ گفته آري 
        و بگشودند دربهاي نمازش و بگشودند دربهاي نمازش و بگشودند دربهاي نمازش و بگشودند دربهاي نمازش 
        و اندر كارها شورا نمايند و اندر كارها شورا نمايند و اندر كارها شورا نمايند و اندر كارها شورا نمايند 

        و مي بخشند از هر چه كه دارند و مي بخشند از هر چه كه دارند و مي بخشند از هر چه كه دارند و مي بخشند از هر چه كه دارند 
        و هنگام قصاص از بهر ظلمي و هنگام قصاص از بهر ظلمي و هنگام قصاص از بهر ظلمي و هنگام قصاص از بهر ظلمي 
        . . . . نمي بايد كه از حد در گذارند نمي بايد كه از حد در گذارند نمي بايد كه از حد در گذارند نمي بايد كه از حد در گذارند 

        
        بدي باشد سزاي هر بدي را بدي باشد سزاي هر بدي را بدي باشد سزاي هر بدي را بدي باشد سزاي هر بدي را 

        خشد نزد خودآست خشد نزد خودآست خشد نزد خودآست خشد نزد خودآست ولي هر كس كه بولي هر كس كه بولي هر كس كه بولي هر كس كه ب
        . . . . و خودآ دوست ندارد ظالمان را و خودآ دوست ندارد ظالمان را و خودآ دوست ندارد ظالمان را و خودآ دوست ندارد ظالمان را 
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        و مظلوم گر ستاند انتقامش و مظلوم گر ستاند انتقامش و مظلوم گر ستاند انتقامش و مظلوم گر ستاند انتقامش 
        ندارند ظالمان راه گريزي ندارند ظالمان راه گريزي ندارند ظالمان راه گريزي ندارند ظالمان راه گريزي 

        و آنانكه بمردم ظلم كردند و آنانكه بمردم ظلم كردند و آنانكه بمردم ظلم كردند و آنانكه بمردم ظلم كردند 
        . . . .     انتقامشانتقامشانتقامشانتقامشندارند هيچ گريز از ندارند هيچ گريز از ندارند هيچ گريز از ندارند هيچ گريز از 

        
        و آن ياغي ظالم بر زمينش و آن ياغي ظالم بر زمينش و آن ياغي ظالم بر زمينش و آن ياغي ظالم بر زمينش 
        . . . . عذاب دردناكي در كمينش عذاب دردناكي در كمينش عذاب دردناكي در كمينش عذاب دردناكي در كمينش 

        
        و آنكه صبر و بخشش پيشه سازد و آنكه صبر و بخشش پيشه سازد و آنكه صبر و بخشش پيشه سازد و آنكه صبر و بخشش پيشه سازد 

        . . . . سازد سازد سازد سازد     در او عزم عظيمي ريشهدر او عزم عظيمي ريشهدر او عزم عظيمي ريشهدر او عزم عظيمي ريشه
        

        هر آنرا كه خودآ گمراه نمايد هر آنرا كه خودآ گمراه نمايد هر آنرا كه خودآ گمراه نمايد هر آنرا كه خودآ گمراه نمايد 
        . . . . بهر راهي نگون در چاه نمايد بهر راهي نگون در چاه نمايد بهر راهي نگون در چاه نمايد بهر راهي نگون در چاه نمايد 

        
        و بيني ظالمان را در عذابي و بيني ظالمان را در عذابي و بيني ظالمان را در عذابي و بيني ظالمان را در عذابي 
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        و گويند بازگشتي را مگر هست و گويند بازگشتي را مگر هست و گويند بازگشتي را مگر هست و گويند بازگشتي را مگر هست 
        و يا راه گريزي از عذابش و يا راه گريزي از عذابش و يا راه گريزي از عذابش و يا راه گريزي از عذابش 

        و نزديك جهنم مي شوند پست و نزديك جهنم مي شوند پست و نزديك جهنم مي شوند پست و نزديك جهنم مي شوند پست 
        تواضع مي كنند از فرط وحشت تواضع مي كنند از فرط وحشت تواضع مي كنند از فرط وحشت تواضع مي كنند از فرط وحشت 
        . . . . و دارند گوشه چشمي به دوزخ و دارند گوشه چشمي به دوزخ و دارند گوشه چشمي به دوزخ و دارند گوشه چشمي به دوزخ 

        
        ن را ن را ن را ن را و گويند مؤمنان آن كافراو گويند مؤمنان آن كافراو گويند مؤمنان آن كافراو گويند مؤمنان آن كافرا

        كه خود بر خود ستم كرديد و خويشان كه خود بر خود ستم كرديد و خويشان كه خود بر خود ستم كرديد و خويشان كه خود بر خود ستم كرديد و خويشان 
        . . . . غرق خسران غرق خسران غرق خسران غرق خسران و در روز قيامت و در روز قيامت و در روز قيامت و در روز قيامت 

        
        بدانيد كه عذابي سخت برپا بدانيد كه عذابي سخت برپا بدانيد كه عذابي سخت برپا بدانيد كه عذابي سخت برپا 

        براي ظالمان است در دو  دنيا براي ظالمان است در دو  دنيا براي ظالمان است در دو  دنيا براي ظالمان است در دو  دنيا 
        . . . . ندارند هيچ ياري غير خودآ ندارند هيچ ياري غير خودآ ندارند هيچ ياري غير خودآ ندارند هيچ ياري غير خودآ 

        
        و آنرا كه خودآ گمراه سازد و آنرا كه خودآ گمراه سازد و آنرا كه خودآ گمراه سازد و آنرا كه خودآ گمراه سازد 
        . . . . بهر راهي نگون در چاه سازد بهر راهي نگون در چاه سازد بهر راهي نگون در چاه سازد بهر راهي نگون در چاه سازد 
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        و قبل آنكه روز دين برآيد و قبل آنكه روز دين برآيد و قبل آنكه روز دين برآيد و قبل آنكه روز دين برآيد 

كه نبوكه نبوكه نبوگشتي گشتي گشتي گشتي د هيچ راه بازد هيچ راه بازد هيچ راه بازد هيچ راه بازكه نبو        
        خودآي خويش را لبيك گوئيد خودآي خويش را لبيك گوئيد خودآي خويش را لبيك گوئيد خودآي خويش را لبيك گوئيد 
        . . . . كه در آنروز نبود جاي انكار كه در آنروز نبود جاي انكار كه در آنروز نبود جاي انكار كه در آنروز نبود جاي انكار 

        
        وگر انكار سازند امر خودآ وگر انكار سازند امر خودآ وگر انكار سازند امر خودآ وگر انكار سازند امر خودآ 

        نباشي تو وكيل اين كافران را نباشي تو وكيل اين كافران را نباشي تو وكيل اين كافران را نباشي تو وكيل اين كافران را 
        . . . . نباشد بر تو جز ابالغ گويا نباشد بر تو جز ابالغ گويا نباشد بر تو جز ابالغ گويا نباشد بر تو جز ابالغ گويا 

        
        اگر رحمي نمائيم آدمي را اگر رحمي نمائيم آدمي را اگر رحمي نمائيم آدمي را اگر رحمي نمائيم آدمي را 

        و شادان غافل از ما و شادان غافل از ما و شادان غافل از ما و شادان غافل از ما شود مغرور شود مغرور شود مغرور شود مغرور 
        وگر آيد عذاب كرده هايش وگر آيد عذاب كرده هايش وگر آيد عذاب كرده هايش وگر آيد عذاب كرده هايش 

        . . . . شود منكر عقاب و هم حسابش شود منكر عقاب و هم حسابش شود منكر عقاب و هم حسابش شود منكر عقاب و هم حسابش 
        

        زمين و آسمانها ملك خودآست زمين و آسمانها ملك خودآست زمين و آسمانها ملك خودآست زمين و آسمانها ملك خودآست 
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        پديد آرد هر آنچه كه بخواهد پديد آرد هر آنچه كه بخواهد پديد آرد هر آنچه كه بخواهد پديد آرد هر آنچه كه بخواهد 
        بخواهد بخواهد بخواهد بخواهد     خودخودخودخودپسر بخشد بهر كه پسر بخشد بهر كه پسر بخشد بهر كه پسر بخشد بهر كه 

        و دختر مي دهد هر كس كه بايد و دختر مي دهد هر كس كه بايد و دختر مي دهد هر كس كه بايد و دختر مي دهد هر كس كه بايد 
        و يا هر  دو دهد هر كس كه شايدو يا هر  دو دهد هر كس كه شايدو يا هر  دو دهد هر كس كه شايدو يا هر  دو دهد هر كس كه شايد
        عقيم سازد هر كس را كه خواهد عقيم سازد هر كس را كه خواهد عقيم سازد هر كس را كه خواهد عقيم سازد هر كس را كه خواهد 

 توانا است و دانا است و بي حد توانا است و دانا است و بي حد توانا است و دانا است و بي حد توانا است و دانا است و بي حد . . . .        
        

        خودآ سخن نگويد آدمي را خودآ سخن نگويد آدمي را خودآ سخن نگويد آدمي را خودآ سخن نگويد آدمي را 
        مگر از پرده غيب يا رسولي مگر از پرده غيب يا رسولي مگر از پرده غيب يا رسولي مگر از پرده غيب يا رسولي 

        كه از نزد خودآ آيد بسويش كه از نزد خودآ آيد بسويش كه از نزد خودآ آيد بسويش كه از نزد خودآ آيد بسويش 
        و وحي آرد بهر كس هر چه خواهد و وحي آرد بهر كس هر چه خواهد و وحي آرد بهر كس هر چه خواهد و وحي آرد بهر كس هر چه خواهد 
        . . . . كه صاحب راز و واال و حكيم است كه صاحب راز و واال و حكيم است كه صاحب راز و واال و حكيم است كه صاحب راز و واال و حكيم است 

        
        فرستاديم روح خويش بسويت فرستاديم روح خويش بسويت فرستاديم روح خويش بسويت فرستاديم روح خويش بسويت 

        و نور هويت و نور هويت و نور هويت و نور هويت كه ايمان و كتاب كه ايمان و كتاب كه ايمان و كتاب كه ايمان و كتاب 
        كه قبل از اين نمي دانسته اي تو كه قبل از اين نمي دانسته اي تو كه قبل از اين نمي دانسته اي تو كه قبل از اين نمي دانسته اي تو 
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        بود نوري تو را از بهر مردم بود نوري تو را از بهر مردم بود نوري تو را از بهر مردم بود نوري تو را از بهر مردم 
        كه مردم را بسويش ره نمائيم كه مردم را بسويش ره نمائيم كه مردم را بسويش ره نمائيم كه مردم را بسويش ره نمائيم 

        او  است او  است او  است او  است به راه آن خودآئي كه از به راه آن خودآئي كه از به راه آن خودآئي كه از به راه آن خودآئي كه از 
        هر آنچه در زمين و آسمانهاهر آنچه در زمين و آسمانهاهر آنچه در زمين و آسمانهاهر آنچه در زمين و آسمانها

        . . . . بسويش مي رود كار جهان ها بسويش مي رود كار جهان ها بسويش مي رود كار جهان ها بسويش مي رود كار جهان ها 
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        ) ) ) ) واقعه واقعه واقعه واقعه ( ( ( ( واقعيت واقعيت واقعيت واقعيت ــ ــ ــ ــ     53535353
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        چو  گردد واقعه خود واقعيت چو  گردد واقعه خود واقعيت چو  گردد واقعه خود واقعيت چو  گردد واقعه خود واقعيت 
        را نيايد هيچ انكار را نيايد هيچ انكار را نيايد هيچ انكار را نيايد هيچ انكار وقوعش وقوعش وقوعش وقوعش 

        كه پستي اش بود اوج بلندي كه پستي اش بود اوج بلندي كه پستي اش بود اوج بلندي كه پستي اش بود اوج بلندي 
        ذرات ذرات ذرات ذرات     بلرزد چون زمين از ذاتبلرزد چون زمين از ذاتبلرزد چون زمين از ذاتبلرزد چون زمين از ذات

        و كوهها چون شود جاري بهر سو و كوهها چون شود جاري بهر سو و كوهها چون شود جاري بهر سو و كوهها چون شود جاري بهر سو 
        و عالم مي شود پر از غبارات و عالم مي شود پر از غبارات و عالم مي شود پر از غبارات و عالم مي شود پر از غبارات 
        در آن روزش شما تثليث آئيد در آن روزش شما تثليث آئيد در آن روزش شما تثليث آئيد در آن روزش شما تثليث آئيد 

        سه گونه و سه دسته مردمانيد سه گونه و سه دسته مردمانيد سه گونه و سه دسته مردمانيد سه گونه و سه دسته مردمانيد 
        يميني و شئيمي و امامان يميني و شئيمي و امامان يميني و شئيمي و امامان يميني و شئيمي و امامان 

        يميني دست راست آيند بميدان يميني دست راست آيند بميدان يميني دست راست آيند بميدان يميني دست راست آيند بميدان 
        شئيمي دست چپ باشند پريشان شئيمي دست چپ باشند پريشان شئيمي دست چپ باشند پريشان شئيمي دست چپ باشند پريشان 

        امامان پيشتازان هدايت امامان پيشتازان هدايت امامان پيشتازان هدايت امامان پيشتازان هدايت 
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        كه باشند درگه قرب واليت كه باشند درگه قرب واليت كه باشند درگه قرب واليت كه باشند درگه قرب واليت 
        ت خودآ مقيمند ت خودآ مقيمند ت خودآ مقيمند ت خودآ مقيمند كه اندر جّنكه اندر جّنكه اندر جّنكه اندر جّن

        كه اكثر از قديم و كم جديدند كه اكثر از قديم و كم جديدند كه اكثر از قديم و كم جديدند كه اكثر از قديم و كم جديدند 
        كه بر تخت روان زرنگارند كه بر تخت روان زرنگارند كه بر تخت روان زرنگارند كه بر تخت روان زرنگارند 

        و روياروي هم در ناز و نعمت و روياروي هم در ناز و نعمت و روياروي هم در ناز و نعمت و روياروي هم در ناز و نعمت 
        زارند زارند زارند زارند پسرهائي همه خدمتگپسرهائي همه خدمتگپسرهائي همه خدمتگپسرهائي همه خدمتگ

        به جامهائي شراب ناب ريزند به جامهائي شراب ناب ريزند به جامهائي شراب ناب ريزند به جامهائي شراب ناب ريزند 
        نه دردسر پديد آرد نه هذيان نه دردسر پديد آرد نه هذيان نه دردسر پديد آرد نه هذيان نه دردسر پديد آرد نه هذيان 

        شراب است و كباب و ميوه ناب شراب است و كباب و ميوه ناب شراب است و كباب و ميوه ناب شراب است و كباب و ميوه ناب 
        و با اسپيد حوران سيه چشم و با اسپيد حوران سيه چشم و با اسپيد حوران سيه چشم و با اسپيد حوران سيه چشم 
        ش ش ش ش كه مرواريد غلطانند و بي غكه مرواريد غلطانند و بي غكه مرواريد غلطانند و بي غكه مرواريد غلطانند و بي غ

        كه پاداش همه اعمالشان است كه پاداش همه اعمالشان است كه پاداش همه اعمالشان است كه پاداش همه اعمالشان است 
        مقّرب سيرتان آنجا مقيمند مقّرب سيرتان آنجا مقيمند مقّرب سيرتان آنجا مقيمند مقّرب سيرتان آنجا مقيمند 

        كه در آنجا نيابي هيچ دامي كه در آنجا نيابي هيچ دامي كه در آنجا نيابي هيچ دامي كه در آنجا نيابي هيچ دامي 
        . . . . مگر باشد سالم اندر سالمي مگر باشد سالم اندر سالمي مگر باشد سالم اندر سالمي مگر باشد سالم اندر سالمي 
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        و اما آن گروه راست دستان و اما آن گروه راست دستان و اما آن گروه راست دستان و اما آن گروه راست دستان 
        لميده در ميان آن درختان لميده در ميان آن درختان لميده در ميان آن درختان لميده در ميان آن درختان 

        كه نهرها از ميانش در عبورند كه نهرها از ميانش در عبورند كه نهرها از ميانش در عبورند كه نهرها از ميانش در عبورند 
        و باشد ميوه هائي بس فراوان و باشد ميوه هائي بس فراوان و باشد ميوه هائي بس فراوان و باشد ميوه هائي بس فراوان 
        و آنگه آفريديم بكر حوران و آنگه آفريديم بكر حوران و آنگه آفريديم بكر حوران و آنگه آفريديم بكر حوران 

        ي از بهر اينان ي از بهر اينان ي از بهر اينان ي از بهر اينان زبهر همسرزبهر همسرزبهر همسرزبهر همسر
        همه همسان و عاشق بهر شويان همه همسان و عاشق بهر شويان همه همسان و عاشق بهر شويان همه همسان و عاشق بهر شويان 

        . . . . و اكثر از قديم و كم جديدند و اكثر از قديم و كم جديدند و اكثر از قديم و كم جديدند و اكثر از قديم و كم جديدند 
        

        و اما دست چپ ياران بدبخت و اما دست چپ ياران بدبخت و اما دست چپ ياران بدبخت و اما دست چپ ياران بدبخت 
        كه اندر آتشند و آب جوشان كه اندر آتشند و آب جوشان كه اندر آتشند و آب جوشان كه اندر آتشند و آب جوشان 

        كه پيش از اين به ناز و عيش بودند كه پيش از اين به ناز و عيش بودند كه پيش از اين به ناز و عيش بودند كه پيش از اين به ناز و عيش بودند 
        و منكر بوده اند هستي ديگر و منكر بوده اند هستي ديگر و منكر بوده اند هستي ديگر و منكر بوده اند هستي ديگر 

        و مي گفتند كه دنياهمين است و مي گفتند كه دنياهمين است و مي گفتند كه دنياهمين است و مي گفتند كه دنياهمين است 
        چه باشد استخوان را جان برتر چه باشد استخوان را جان برتر چه باشد استخوان را جان برتر چه باشد استخوان را جان برتر 

        ديد اين جماعت ديد اين جماعت ديد اين جماعت ديد اين جماعت قديم و هم جقديم و هم جقديم و هم جقديم و هم ج
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        همه در هم شوند از بهر قسمت همه در هم شوند از بهر قسمت همه در هم شوند از بهر قسمت همه در هم شوند از بهر قسمت 
        شما اي منكران جان برتر شما اي منكران جان برتر شما اي منكران جان برتر شما اي منكران جان برتر 

        ز زّقومش خوريد و آب جوشان ز زّقومش خوريد و آب جوشان ز زّقومش خوريد و آب جوشان ز زّقومش خوريد و آب جوشان 
        . . . . كه اين سهم شما زان روز تابان كه اين سهم شما زان روز تابان كه اين سهم شما زان روز تابان كه اين سهم شما زان روز تابان 

        
        و مائيم كه شما را آفريديم و مائيم كه شما را آفريديم و مائيم كه شما را آفريديم و مائيم كه شما را آفريديم 
        چرا باور نداريد اين وفا را چرا باور نداريد اين وفا را چرا باور نداريد اين وفا را چرا باور نداريد اين وفا را 

        و آن نطفه كه بيرونش بريزيد و آن نطفه كه بيرونش بريزيد و آن نطفه كه بيرونش بريزيد و آن نطفه كه بيرونش بريزيد 
        چه كسي بنموده است از آن شما را چه كسي بنموده است از آن شما را چه كسي بنموده است از آن شما را چه كسي بنموده است از آن شما را 

        انتان نهاديم انتان نهاديم انتان نهاديم انتان نهاديم و مرگ را در ميو مرگ را در ميو مرگ را در ميو مرگ را در مي
        كز آن راه گريزي هم نداديم كز آن راه گريزي هم نداديم كز آن راه گريزي هم نداديم كز آن راه گريزي هم نداديم 

        شما را جاي يكديگر نهاديم شما را جاي يكديگر نهاديم شما را جاي يكديگر نهاديم شما را جاي يكديگر نهاديم 
        در آن حالي كه هيچ علمي نداريد در آن حالي كه هيچ علمي نداريد در آن حالي كه هيچ علمي نداريد در آن حالي كه هيچ علمي نداريد 

        . . . . دگرباره برآريم نو حياتي دگرباره برآريم نو حياتي دگرباره برآريم نو حياتي دگرباره برآريم نو حياتي 
        

        شما كه خلق اول را بدانيد شما كه خلق اول را بدانيد شما كه خلق اول را بدانيد شما كه خلق اول را بدانيد 
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        چرا درباره اش فكري نداريد چرا درباره اش فكري نداريد چرا درباره اش فكري نداريد چرا درباره اش فكري نداريد 
        چو يك دانه درون خاك سازيد چو يك دانه درون خاك سازيد چو يك دانه درون خاك سازيد چو يك دانه درون خاك سازيد 

        شما آنرا برآريد يا كه ديگر شما آنرا برآريد يا كه ديگر شما آنرا برآريد يا كه ديگر شما آنرا برآريد يا كه ديگر 
        برآريم برآريم برآريم برآريم و مائيم بذرتان را سر و مائيم بذرتان را سر و مائيم بذرتان را سر و مائيم بذرتان را سر 

        وگر خواهيم آنرا خشك سازيم وگر خواهيم آنرا خشك سازيم وگر خواهيم آنرا خشك سازيم وگر خواهيم آنرا خشك سازيم 
        . . . . كه اندر حيرت و ماتم درآئيد كه اندر حيرت و ماتم درآئيد كه اندر حيرت و ماتم درآئيد كه اندر حيرت و ماتم درآئيد 

        
        همي آبي كه نوشيد همي آبي كه نوشيد همي آبي كه نوشيد همي آبي كه نوشيد بمن گوئيد بمن گوئيد بمن گوئيد بمن گوئيد 

        چه كس آنرا فرود آورده بر خاك چه كس آنرا فرود آورده بر خاك چه كس آنرا فرود آورده بر خاك چه كس آنرا فرود آورده بر خاك 
        شما يا من چرا اينسان خموشيد شما يا من چرا اينسان خموشيد شما يا من چرا اينسان خموشيد شما يا من چرا اينسان خموشيد 
        . . . . چرا پس آب را شكري نداريد چرا پس آب را شكري نداريد چرا پس آب را شكري نداريد چرا پس آب را شكري نداريد 

        
        بمن گوئيد كه آن آتش كه سوزيد بمن گوئيد كه آن آتش كه سوزيد بمن گوئيد كه آن آتش كه سوزيد بمن گوئيد كه آن آتش كه سوزيد 

        شمائيد آن درختان را پديدآر شمائيد آن درختان را پديدآر شمائيد آن درختان را پديدآر شمائيد آن درختان را پديدآر 
        آفريدار آفريدار آفريدار آفريدار و يا مائيم آنرا و يا مائيم آنرا و يا مائيم آنرا و يا مائيم آنرا 

        . . . . كه آنرا كرده ايم سودي سزاوار كه آنرا كرده ايم سودي سزاوار كه آنرا كرده ايم سودي سزاوار كه آنرا كرده ايم سودي سزاوار 
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        . . . . و پس مطلق بخوان نام خودآ را و پس مطلق بخوان نام خودآ را و پس مطلق بخوان نام خودآ را و پس مطلق بخوان نام خودآ را 

        
        و سوگند مي خورم قدر نجوم را و سوگند مي خورم قدر نجوم را و سوگند مي خورم قدر نجوم را و سوگند مي خورم قدر نجوم را 
        كه اين سوگند بس عالي تبارست كه اين سوگند بس عالي تبارست كه اين سوگند بس عالي تبارست كه اين سوگند بس عالي تبارست 

        . . . . كه اين قرآن ، كريم كردگارست كه اين قرآن ، كريم كردگارست كه اين قرآن ، كريم كردگارست كه اين قرآن ، كريم كردگارست 
        بود اندر كتابي زعالم غيببود اندر كتابي زعالم غيببود اندر كتابي زعالم غيببود اندر كتابي زعالم غيب

        كه جز پاكان بدستش مي نيارند كه جز پاكان بدستش مي نيارند كه جز پاكان بدستش مي نيارند كه جز پاكان بدستش مي نيارند 
        كه نازل گشته از خودآي هستي كه نازل گشته از خودآي هستي كه نازل گشته از خودآي هستي كه نازل گشته از خودآي هستي 

        يريد اين سخن را يريد اين سخن را يريد اين سخن را يريد اين سخن را مبادا سهل گمبادا سهل گمبادا سهل گمبادا سهل گ
        . . . . و باشيد در ره انكاركاران و باشيد در ره انكاركاران و باشيد در ره انكاركاران و باشيد در ره انكاركاران 

        
        چرا هنگام جان كندن نبينيد چرا هنگام جان كندن نبينيد چرا هنگام جان كندن نبينيد چرا هنگام جان كندن نبينيد 

        نزديكتر هستيم به اموات نزديكتر هستيم به اموات نزديكتر هستيم به اموات نزديكتر هستيم به اموات كه ما كه ما كه ما كه ما 
        . . . . وليكن چشمتان ما را نبيند وليكن چشمتان ما را نبيند وليكن چشمتان ما را نبيند وليكن چشمتان ما را نبيند 
        اگر باور نمي داريد ما را اگر باور نمي داريد ما را اگر باور نمي داريد ما را اگر باور نمي داريد ما را 
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        . . . . چرا نو مرده را زنده نسازيد چرا نو مرده را زنده نسازيد چرا نو مرده را زنده نسازيد چرا نو مرده را زنده نسازيد 
        

        وگر باشيد از اهل تقّرب وگر باشيد از اهل تقّرب وگر باشيد از اهل تقّرب وگر باشيد از اهل تقّرب 
        همه روح است و ريحان و تفرّجهمه روح است و ريحان و تفرّجهمه روح است و ريحان و تفرّجهمه روح است و ريحان و تفرّج

        است دستان است دستان است دستان است دستان وگر باشيد گروه روگر باشيد گروه روگر باشيد گروه روگر باشيد گروه ر
        سالم و صلح آيد سوي ايشان سالم و صلح آيد سوي ايشان سالم و صلح آيد سوي ايشان سالم و صلح آيد سوي ايشان 

        و آنكه از گروه منكران است و آنكه از گروه منكران است و آنكه از گروه منكران است و آنكه از گروه منكران است 
        . . . . درون آتش سوزان فغان است درون آتش سوزان فغان است درون آتش سوزان فغان است درون آتش سوزان فغان است 

        
        بدانيد اين حقيقت از يقين است بدانيد اين حقيقت از يقين است بدانيد اين حقيقت از يقين است بدانيد اين حقيقت از يقين است 
        . . . . واندر راه آدم در كمين است واندر راه آدم در كمين است واندر راه آدم در كمين است واندر راه آدم در كمين است 

        
        . . . . و پس مطلق بخوان خودآي خود را و پس مطلق بخوان خودآي خود را و پس مطلق بخوان خودآي خود را و پس مطلق بخوان خودآي خود را 
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        ))))نجم نجم نجم نجم ( ( ( ( ديدار يار ديدار يار ديدار يار ديدار يار ــ ــ ــ ــ     54545454
  " ند ند ند ند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآودر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآودر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآودر سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآو" 

  
  

        قسم به آن ستاره آنگاه كه محو گردد قسم به آن ستاره آنگاه كه محو گردد قسم به آن ستاره آنگاه كه محو گردد قسم به آن ستاره آنگاه كه محو گردد 
        . . . . صاحبتان نه گمراه ، حاشا كه سهو گردد صاحبتان نه گمراه ، حاشا كه سهو گردد صاحبتان نه گمراه ، حاشا كه سهو گردد صاحبتان نه گمراه ، حاشا كه سهو گردد 

        
        يد از هوا ، نباشد الّا وحي ما يد از هوا ، نباشد الّا وحي ما يد از هوا ، نباشد الّا وحي ما يد از هوا ، نباشد الّا وحي ما سخن مگوسخن مگوسخن مگوسخن مگو

        . . . . ت بهر ما ت بهر ما ت بهر ما ت بهر ما سسسسفرشته اي بس پرقوا ، تعليم نمودفرشته اي بس پرقوا ، تعليم نمودفرشته اي بس پرقوا ، تعليم نمودفرشته اي بس پرقوا ، تعليم نمود
        

        چو آسان شد قواي او چو آسان شد قواي او چو آسان شد قواي او چو آسان شد قواي او 
        'رسيد بر افق اعليرسيد بر افق اعليرسيد بر افق اعليرسيد بر افق اعلي

        و شد نزديك و نزديكتر و شد نزديك و نزديكتر و شد نزديك و نزديكتر و شد نزديك و نزديكتر 
        . . . . بسان دو پرش تا ما بسان دو پرش تا ما بسان دو پرش تا ما بسان دو پرش تا ما 

        
        آنچنان وحي اي آنچنان وحي اي آنچنان وحي اي آنچنان وحي اي و وحي اي و وحي اي و وحي اي و وحي اي 
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        و قلبش ديد آنرا كه بديدش و قلبش ديد آنرا كه بديدش و قلبش ديد آنرا كه بديدش و قلبش ديد آنرا كه بديدش 
        جدالي پس نباشد چون شنيدشجدالي پس نباشد چون شنيدشجدالي پس نباشد چون شنيدشجدالي پس نباشد چون شنيدش

        . . . . بديدستي در آنجا بديدستي در آنجا بديدستي در آنجا بديدستي در آنجا     در آنچه كودر آنچه كودر آنچه كودر آنچه كو
        

        و ديدش بار ديگر و ديدش بار ديگر و ديدش بار ديگر و ديدش بار ديگر 
        به نزد سدرة آخر به نزد سدرة آخر به نزد سدرة آخر به نزد سدرة آخر 

        !!!!و بودي آن بهشت بسيار نزديك و بودي آن بهشت بسيار نزديك و بودي آن بهشت بسيار نزديك و بودي آن بهشت بسيار نزديك 
        

        به نزد آن درخت التناهي به نزد آن درخت التناهي به نزد آن درخت التناهي به نزد آن درخت التناهي 
        كه سايه ش گسترانيده به آخر كه سايه ش گسترانيده به آخر كه سايه ش گسترانيده به آخر كه سايه ش گسترانيده به آخر 

        نه چشمش خيره گشت نه چشمش خيره گشت نه چشمش خيره گشت نه چشمش خيره گشت 
        ني گشت سوئي ني گشت سوئي ني گشت سوئي ني گشت سوئي 
        ت قدوس هوئي ت قدوس هوئي ت قدوس هوئي ت قدوس هوئي و ديد آن صورو ديد آن صورو ديد آن صورو ديد آن صور

        . . . . و ديد آن برترين روي خودآ را و ديد آن برترين روي خودآ را و ديد آن برترين روي خودآ را و ديد آن برترين روي خودآ را 
        

        ....بگوئيد اينك آن بت ها چه بودند بگوئيد اينك آن بت ها چه بودند بگوئيد اينك آن بت ها چه بودند بگوئيد اينك آن بت ها چه بودند 
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        كه او را دختران است و پسرها جمله از بهر شمايان ؟ كه او را دختران است و پسرها جمله از بهر شمايان ؟ كه او را دختران است و پسرها جمله از بهر شمايان ؟ كه او را دختران است و پسرها جمله از بهر شمايان ؟ 
        . . . . كه اين خود قسمتي بس ظالمانه ست كه اين خود قسمتي بس ظالمانه ست كه اين خود قسمتي بس ظالمانه ست كه اين خود قسمتي بس ظالمانه ست 

        
        بتان جز نامها نيستند بتان جز نامها نيستند بتان جز نامها نيستند بتان جز نامها نيستند 

        كه اجداد شما بر آن نهادند كه اجداد شما بر آن نهادند كه اجداد شما بر آن نهادند كه اجداد شما بر آن نهادند 
        ندارند هيچ دليلي از خودآوند ندارند هيچ دليلي از خودآوند ندارند هيچ دليلي از خودآوند ندارند هيچ دليلي از خودآوند 

        . . . . ا مي پرستند ا مي پرستند ا مي پرستند ا مي پرستند وهمي كه آنروهمي كه آنروهمي كه آنروهمي كه آنر    بجز بجز بجز بجز 
        

        مگر انسان نباشد جز هوايش مگر انسان نباشد جز هوايش مگر انسان نباشد جز هوايش مگر انسان نباشد جز هوايش 
        . . . . كه هر دو عالم است بهر خودآيش كه هر دو عالم است بهر خودآيش كه هر دو عالم است بهر خودآيش كه هر دو عالم است بهر خودآيش 

        
        چه بسيارند مالئك بي شفاعت چه بسيارند مالئك بي شفاعت چه بسيارند مالئك بي شفاعت چه بسيارند مالئك بي شفاعت 

        . . . . مگر خودآ نمايد اين اجازت مگر خودآ نمايد اين اجازت مگر خودآ نمايد اين اجازت مگر خودآ نمايد اين اجازت 
        

        و آنكه آخرت را نيست باور و آنكه آخرت را نيست باور و آنكه آخرت را نيست باور و آنكه آخرت را نيست باور 
        . . . . مالئك را بخواند جمله دختر مالئك را بخواند جمله دختر مالئك را بخواند جمله دختر مالئك را بخواند جمله دختر 



 236

        
        د آنرا مي پرستند د آنرا مي پرستند د آنرا مي پرستند د آنرا مي پرستند كه ذهني باشكه ذهني باشكه ذهني باشكه ذهني باش

        نباشد هيچ حقي اندرين ظن نباشد هيچ حقي اندرين ظن نباشد هيچ حقي اندرين ظن نباشد هيچ حقي اندرين ظن 
        اند زخودآ اند زخودآ اند زخودآ اند زخودآ هر آنكه روي گردهر آنكه روي گردهر آنكه روي گردهر آنكه روي گرد

        و جز دنيا ندارد هيچ مأوا و جز دنيا ندارد هيچ مأوا و جز دنيا ندارد هيچ مأوا و جز دنيا ندارد هيچ مأوا 
        . . . . و اينست دانش آنها زدنيا و اينست دانش آنها زدنيا و اينست دانش آنها زدنيا و اينست دانش آنها زدنيا 

        
        خودآيش نيك مي داند كسي را خودآيش نيك مي داند كسي را خودآيش نيك مي داند كسي را خودآيش نيك مي داند كسي را 

        . . . . كه ره گم كرده است يا سوي خودآ كه ره گم كرده است يا سوي خودآ كه ره گم كرده است يا سوي خودآ كه ره گم كرده است يا سوي خودآ 
        

        و پاداشي ست بهر نيك خواهان و پاداشي ست بهر نيك خواهان و پاداشي ست بهر نيك خواهان و پاداشي ست بهر نيك خواهان 
        گناهان بزرگش را گريزان گناهان بزرگش را گريزان گناهان بزرگش را گريزان گناهان بزرگش را گريزان 

        . . . . اميدي دارند در نزد يزدان اميدي دارند در نزد يزدان اميدي دارند در نزد يزدان اميدي دارند در نزد يزدان 
        

        پديد آورده انسان را زخاكش پديد آورده انسان را زخاكش پديد آورده انسان را زخاكش پديد آورده انسان را زخاكش 
        ن مامش ن مامش ن مامش ن مامش و از خون پاره اي در بطو از خون پاره اي در بطو از خون پاره اي در بطو از خون پاره اي در بط
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        . . . . و داند او همه احوالتان را و داند او همه احوالتان را و داند او همه احوالتان را و داند او همه احوالتان را 
        

        مبادا كه پرستيد نفس خود را مبادا كه پرستيد نفس خود را مبادا كه پرستيد نفس خود را مبادا كه پرستيد نفس خود را 
        . . . . و او آگاه هست بر پاكي دلها و او آگاه هست بر پاكي دلها و او آگاه هست بر پاكي دلها و او آگاه هست بر پاكي دلها 

        
        بديدستي تو آيا منكرش رابديدستي تو آيا منكرش رابديدستي تو آيا منكرش رابديدستي تو آيا منكرش را

        باشد اندر كار دنيا باشد اندر كار دنيا باشد اندر كار دنيا باشد اندر كار دنيا     ييييخسيسخسيسخسيسخسيس
        . . . . و شايد علم غيبي باشد او را و شايد علم غيبي باشد او را و شايد علم غيبي باشد او را و شايد علم غيبي باشد او را 

        
        ندارد او خبر زاحوال موسي ندارد او خبر زاحوال موسي ندارد او خبر زاحوال موسي ندارد او خبر زاحوال موسي 

        . . . . و ابراهيم كه باشد اهل خودآ و ابراهيم كه باشد اهل خودآ و ابراهيم كه باشد اهل خودآ و ابراهيم كه باشد اهل خودآ 
        

        . . . . ن را ن را ن را ن را تاتاتاتاو هيچكس برندارد بارو هيچكس برندارد بارو هيچكس برندارد بارو هيچكس برندارد بار
        

        نباشد آدمي را جز به رنجش نباشد آدمي را جز به رنجش نباشد آدمي را جز به رنجش نباشد آدمي را جز به رنجش 
        بزودي آشكار گردد گنجش بزودي آشكار گردد گنجش بزودي آشكار گردد گنجش بزودي آشكار گردد گنجش 
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        . . . . و باشد عاقبت در نزد خودآ و باشد عاقبت در نزد خودآ و باشد عاقبت در نزد خودآ و باشد عاقبت در نزد خودآ 
        

        بود او باعث گريه و خنده بود او باعث گريه و خنده بود او باعث گريه و خنده بود او باعث گريه و خنده 
        ميراننده و هم زنده كننده ميراننده و هم زنده كننده ميراننده و هم زنده كننده ميراننده و هم زنده كننده 

        بود او خالق ازواج آدم بود او خالق ازواج آدم بود او خالق ازواج آدم بود او خالق ازواج آدم 
        از آن نطفه كه مي ريزد بهردم از آن نطفه كه مي ريزد بهردم از آن نطفه كه مي ريزد بهردم از آن نطفه كه مي ريزد بهردم 

        . . . . و نيز آن خلقت برتر زدنيا و نيز آن خلقت برتر زدنيا و نيز آن خلقت برتر زدنيا و نيز آن خلقت برتر زدنيا 
        

        همو باشد كه سازد بي نيازت همو باشد كه سازد بي نيازت همو باشد كه سازد بي نيازت همو باشد كه سازد بي نيازت 
        اندر نيازت اندر نيازت اندر نيازت اندر نيازت     يقينت آورديقينت آورديقينت آورديقينت آورد

        . . . . و او باشد معلّم شاعران را و او باشد معلّم شاعران را و او باشد معلّم شاعران را و او باشد معلّم شاعران را 
        

        ثمود و عاد و قوم نوح چه داني ثمود و عاد و قوم نوح چه داني ثمود و عاد و قوم نوح چه داني ثمود و عاد و قوم نوح چه داني 
        . . . . نه نام و نه نشان و نه مكاني نه نام و نه نشان و نه مكاني نه نام و نه نشان و نه مكاني نه نام و نه نشان و نه مكاني 

        
        و هر يك نعمت خودآ كه دانيد و هر يك نعمت خودآ كه دانيد و هر يك نعمت خودآ كه دانيد و هر يك نعمت خودآ كه دانيد 
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        . . . . به ترديد آوريد گر مي توانيد به ترديد آوريد گر مي توانيد به ترديد آوريد گر مي توانيد به ترديد آوريد گر مي توانيد 
        

        . . . . و اينست آنكه بيمش از قديمست و اينست آنكه بيمش از قديمست و اينست آنكه بيمش از قديمست و اينست آنكه بيمش از قديمست 
        

        چه نزديك آمده نزديك شونده چه نزديك آمده نزديك شونده چه نزديك آمده نزديك شونده چه نزديك آمده نزديك شونده 
        نباشد جز خدايش را رونده نباشد جز خدايش را رونده نباشد جز خدايش را رونده نباشد جز خدايش را رونده 

        كنيد اينسان حديثش كنيد اينسان حديثش كنيد اينسان حديثش كنيد اينسان حديثش     تعجب ميتعجب ميتعجب ميتعجب مي
        بجاي گريه مي سازيد خنده بجاي گريه مي سازيد خنده بجاي گريه مي سازيد خنده بجاي گريه مي سازيد خنده 

        . . . . وليكن غافليد و مي ندانيد وليكن غافليد و مي ندانيد وليكن غافليد و مي ندانيد وليكن غافليد و مي ندانيد 
        

        . . . . كنيد سجده خودآ را با دل و آه كنيد سجده خودآ را با دل و آه كنيد سجده خودآ را با دل و آه كنيد سجده خودآ را با دل و آه 
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        ))))مدّثر مدّثر مدّثر مدّثر ( ( ( ( در خود نهان در خود نهان در خود نهان در خود نهان ــ ــ ــ ــ     55555555
  " در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند در سوي توئيم اي خودآوند اي هستي بخش و مهرآوند " 

  
  

        اي در خود نهان اي در خود نهان اي در خود نهان اي در خود نهان 
        برخيز و بلرزان جان برخيز و بلرزان جان برخيز و بلرزان جان برخيز و بلرزان جان 

        خود را به خودآيت خوان خود را به خودآيت خوان خود را به خودآيت خوان خود را به خودآيت خوان 
        . . . . ز پلشتي ران ز پلشتي ران ز پلشتي ران ز پلشتي ران جسمت جسمت جسمت جسمت 

        
        مّنت منه از براي خودآ مّنت منه از براي خودآ مّنت منه از براي خودآ مّنت منه از براي خودآ 

        . . . . از بهر خودآي شو شكيبا از بهر خودآي شو شكيبا از بهر خودآي شو شكيبا از بهر خودآي شو شكيبا 
        

        چون دمند در صور چون دمند در صور چون دمند در صور چون دمند در صور 
        روزيست ناجور روزيست ناجور روزيست ناجور روزيست ناجور 
        . . . . براي اهل غرور براي اهل غرور براي اهل غرور براي اهل غرور 

        



 241

        پس واگذارش بمن پس واگذارش بمن پس واگذارش بمن پس واگذارش بمن 
        كه منش آفريدم كه منش آفريدم كه منش آفريدم كه منش آفريدم 

        مالش بخشيدم مالش بخشيدم مالش بخشيدم مالش بخشيدم 
        و فرزندان و سامانش و فرزندان و سامانش و فرزندان و سامانش و فرزندان و سامانش 

        و هنوزم حريص است و اندر غش و هنوزم حريص است و اندر غش و هنوزم حريص است و اندر غش و هنوزم حريص است و اندر غش 
        . . . . پس بمن واگذارش پس بمن واگذارش پس بمن واگذارش پس بمن واگذارش 

        
        چو سخت مي گيرد بما چو سخت مي گيرد بما چو سخت مي گيرد بما چو سخت مي گيرد بما 

        يريم بر او يريم بر او يريم بر او يريم بر او پس سخت مي گپس سخت مي گپس سخت مي گپس سخت مي گ
        مگر درباره ما او چه پنداشت مگر درباره ما او چه پنداشت مگر درباره ما او چه پنداشت مگر درباره ما او چه پنداشت 

        كه اينسان او حسابي زشت مي داشت كه اينسان او حسابي زشت مي داشت كه اينسان او حسابي زشت مي داشت كه اينسان او حسابي زشت مي داشت 
        كه باشد كشته اينسان زشت پندار كه باشد كشته اينسان زشت پندار كه باشد كشته اينسان زشت پندار كه باشد كشته اينسان زشت پندار 
        . . . . كه باز هم كشته بادا اين طمعكار كه باز هم كشته بادا اين طمعكار كه باز هم كشته بادا اين طمعكار كه باز هم كشته بادا اين طمعكار 

        
        پس نگاه كرد و نمودش رو قفا پس نگاه كرد و نمودش رو قفا پس نگاه كرد و نمودش رو قفا پس نگاه كرد و نمودش رو قفا 

        چهره اش در هم كشيده همچو شاه چهره اش در هم كشيده همچو شاه چهره اش در هم كشيده همچو شاه چهره اش در هم كشيده همچو شاه 
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        گفت نباشد اين مگر جادو و شّر گفت نباشد اين مگر جادو و شّر گفت نباشد اين مگر جادو و شّر گفت نباشد اين مگر جادو و شّر 
        . . . . نيست الّا حرفهاي يك بشر نيست الّا حرفهاي يك بشر نيست الّا حرفهاي يك بشر نيست الّا حرفهاي يك بشر 

        
        قريب او را كنيم اندر سَقر قريب او را كنيم اندر سَقر قريب او را كنيم اندر سَقر قريب او را كنيم اندر سَقر عنعنعنعن

        تو چه داني كه چه باشد اين سقر تو چه داني كه چه باشد اين سقر تو چه داني كه چه باشد اين سقر تو چه داني كه چه باشد اين سقر 
        نه همي مي ماني نه مي توان زان گريخت نه همي مي ماني نه مي توان زان گريخت نه همي مي ماني نه مي توان زان گريخت نه همي مي ماني نه مي توان زان گريخت 

        . . . . پوست آدم را بسوزاند زريخت پوست آدم را بسوزاند زريخت پوست آدم را بسوزاند زريخت پوست آدم را بسوزاند زريخت 
        

        نوزده آتشبان بود اندر سقر نوزده آتشبان بود اندر سقر نوزده آتشبان بود اندر سقر نوزده آتشبان بود اندر سقر 
        كاين  نگهبانان نباشند جز شرر كاين  نگهبانان نباشند جز شرر كاين  نگهبانان نباشند جز شرر كاين  نگهبانان نباشند جز شرر 

        كز براي امتحاني مستقر كز براي امتحاني مستقر كز براي امتحاني مستقر كز براي امتحاني مستقر 
        . . . . از براي منكراني پر زغرّّ از براي منكراني پر زغرّّ از براي منكراني پر زغرّّ از براي منكراني پر زغرّّ 

        
        باوران باوران باوران باوران     –    تا يقين يابند آن دلتا يقين يابند آن دلتا يقين يابند آن دلتا يقين يابند آن دل

        تا فزوني آيد هم ايمانشان تا فزوني آيد هم ايمانشان تا فزوني آيد هم ايمانشان تا فزوني آيد هم ايمانشان 
        تا برافتد شك از اهل كتاب تا برافتد شك از اهل كتاب تا برافتد شك از اهل كتاب تا برافتد شك از اهل كتاب 
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        مريض مريض مريض مريض     –تا نگويند منكران دل تا نگويند منكران دل تا نگويند منكران دل تا نگويند منكران دل 
        . . . . حساب حساب حساب حساب     ددددكاين حساب حق چرا باشكاين حساب حق چرا باشكاين حساب حق چرا باشكاين حساب حق چرا باش

        
        پس سپاه حق نداند هيچكس پس سپاه حق نداند هيچكس پس سپاه حق نداند هيچكس پس سپاه حق نداند هيچكس 

        . . . . جز همو كه جمله مي دانند و بس جز همو كه جمله مي دانند و بس جز همو كه جمله مي دانند و بس جز همو كه جمله مي دانند و بس 
        

        هر كه را خودآ بخواهد ره نما هر كه را خودآ بخواهد ره نما هر كه را خودآ بخواهد ره نما هر كه را خودآ بخواهد ره نما 
        . . . . مابقي هم جمله اندر راه چاه مابقي هم جمله اندر راه چاه مابقي هم جمله اندر راه چاه مابقي هم جمله اندر راه چاه 

        
        بي هيچ دمي و آه بي هيچ دمي و آه بي هيچ دمي و آه بي هيچ دمي و آه 

        قسم مي خورم به ماه قسم مي خورم به ماه قسم مي خورم به ماه قسم مي خورم به ماه 
        و قسم به شب سياه و قسم به شب سياه و قسم به شب سياه و قسم به شب سياه 

        در لحظه انتها در لحظه انتها در لحظه انتها در لحظه انتها 
        و قسم به صبح صباح و قسم به صبح صباح و قسم به صبح صباح و قسم به صبح صباح 

        به وقت سحر به وقت سحر به وقت سحر به وقت سحر 
        كه اينست حدي برتر كه اينست حدي برتر كه اينست حدي برتر كه اينست حدي برتر 
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        كه مي لرزاند جان بشر كه مي لرزاند جان بشر كه مي لرزاند جان بشر كه مي لرزاند جان بشر 
        براي هر كه خواهد تا بيايد براي هر كه خواهد تا بيايد براي هر كه خواهد تا بيايد براي هر كه خواهد تا بيايد 

        . . . . يا بماند تا به آخر يا بماند تا به آخر يا بماند تا به آخر يا بماند تا به آخر 
        

        مردمان در گرو مال چه جان مي كنند مردمان در گرو مال چه جان مي كنند مردمان در گرو مال چه جان مي كنند مردمان در گرو مال چه جان مي كنند 
        . . . . جز وفاداران كه اندر جّنتند جز وفاداران كه اندر جّنتند جز وفاداران كه اندر جّنتند جز وفاداران كه اندر جّنتند 

        
        ش مي كنند ش مي كنند ش مي كنند ش مي كنند از گنهكاران پرساز گنهكاران پرساز گنهكاران پرساز گنهكاران پرس

        كه چرا اندر سقر در آتشند كه چرا اندر سقر در آتشند كه چرا اندر سقر در آتشند كه چرا اندر سقر در آتشند 
        : : : : وه چه مي گويند وه چه مي گويند وه چه مي گويند وه چه مي گويند 

        نبوديم با خدا نبوديم با خدا نبوديم با خدا نبوديم با خدا 
        مستمندي را نداده ايم غذا مستمندي را نداده ايم غذا مستمندي را نداده ايم غذا مستمندي را نداده ايم غذا 

        ياوه ها بس گفته ايم با ياوه ها ياوه ها بس گفته ايم با ياوه ها ياوه ها بس گفته ايم با ياوه ها ياوه ها بس گفته ايم با ياوه ها 
        . . . . گشته ايم منكر همي روز جزا گشته ايم منكر همي روز جزا گشته ايم منكر همي روز جزا گشته ايم منكر همي روز جزا 

        تا بدام افتاديم اندر يقين تا بدام افتاديم اندر يقين تا بدام افتاديم اندر يقين تا بدام افتاديم اندر يقين 
        . . . . پس شفاعت از شفيعان را مبين پس شفاعت از شفيعان را مبين پس شفاعت از شفيعان را مبين پس شفاعت از شفيعان را مبين 
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        چه شد كاينها زخودآئي رميدند چه شد كاينها زخودآئي رميدند چه شد كاينها زخودآئي رميدند چه شد كاينها زخودآئي رميدند 

        يده از دم شير يده از دم شير يده از دم شير يده از دم شير چو خرهائي رمچو خرهائي رمچو خرهائي رمچو خرهائي رم
        بسي خواهند كتاب سرنوشت را بسي خواهند كتاب سرنوشت را بسي خواهند كتاب سرنوشت را بسي خواهند كتاب سرنوشت را 

        چون نمي ترسند از دير چون نمي ترسند از دير چون نمي ترسند از دير چون نمي ترسند از دير ! ! ! ! نه هرگز نه هرگز نه هرگز نه هرگز 
        همي باشد كتاب از بهر تدبير همي باشد كتاب از بهر تدبير همي باشد كتاب از بهر تدبير همي باشد كتاب از بهر تدبير 

        . . . . بجز خودآ نمي آيد خدا را بجز خودآ نمي آيد خدا را بجز خودآ نمي آيد خدا را بجز خودآ نمي آيد خدا را 
        

        خويشتن را خويشتن را خويشتن را خويشتن را     بيائيد فهم سازيدبيائيد فهم سازيدبيائيد فهم سازيدبيائيد فهم سازيد
        نمي آيند بخود اال زخودآ نمي آيند بخود اال زخودآ نمي آيند بخود اال زخودآ نمي آيند بخود اال زخودآ 

        ....كسي كه نيستش عذري و تقوا كسي كه نيستش عذري و تقوا كسي كه نيستش عذري و تقوا كسي كه نيستش عذري و تقوا 


