
  و معاشرت خلوت
 

گزاری کار هب خدا راحت و آرامش ده؛ و آسایش تن را هب جمعیت دل و دوری از جان خود را با وا »

وند رد  تفرهق مهیا ساز؛ و جمعیت قلب را با دوری از گناه هب دست آور؛ و رقیق ساز دلت را با یاد خدا

         «شیطان با خوف از خدا  خلوت اه؛ و با دوام حزن نور دلت را رد افزا؛ و دوری گزین از
 (( 161:11بحار االنوار (ع)ر محمد باق حضرت امام ))

 

 نیستَ   هیهام  و    هی هی     یادت  هب    جز                   نیست             انم      انمت  غیر    زبانم    رب 

 جا   ندید     آن    کسی       خود     جز   دگر      هک                    گزید               مسکن  دل    ملک     آنچنان    رد 

 زند     هم         رب       خلد ربین               روهضء              دم   زند                  او       جز      هک      ره    حضورم رد  



 نظر    رد         آید     دیگر ،           تو      جز    هب      هک                          سر        هب     خاکم    دلم ،     رد      باشی     تو       ات

 حضرت استاد

داني كه آدمي ناچار به داشتن دوستي است و اين دوستان در زندگي او  .   # 

بس مؤثرند و اّما روز قيامت همگي دشمن يكديگر باشند جز آن دوستي كه 

     .«االخّّلء يومئٍذ بعضهم لبعض عدو ااّل المتقين» . رنگ خدايي داشته باشد

 (271عبادت عاشقاهن ص)                              

 

در مجالست ها اگر معصيتی هست يا بايد آن را نهی کنی و يا اگر تو را  .    #

اين قدرت نيست مجلس را ترک کنی که منحصراً در اين تنازع ها برد با 

عاقبت  اين عقل  . شق معشوق را بر همه ترجيح مي دهدعاعاشق است چرا که 

، مي آيد، قوم و خويش است بدشطرف : ش صد دليل براي تو مي آورد کهياند

، ديگرخيلي هم نبايد نمي تواند همه را از خود برنجاند، آدم كه همسايه است

هات تراشيده قربان حضرت عشق كه چقدر عقل از اين مطالب و ترّ . خشك بود

 (211ص همان )                   .كر شرابش اعتنايي براي سواي محبوب نگذاردس  

 .است   کاره    چيه   ما    واليت  رد   شحنه   کاین                               بیار       می     و          مترسان     لعق     منع     هب   را      ما
 
 

خلوت گزيده را سر تماشا نيست؛ آنکه او را يافته و به تماشای ! عزيزا .    #

جّلل نشسته با ديگرانش چه کار؟ آری اين چنين است که چون تو را  جمال و

لذت خلوت و انس با محبوب حاصل آمد ديگر يابی که سر معاشرت و 

      (182و131سارغسحرص)                                .مصاحبت با ديگری را نداری

 



 ندهم           آشیان             هب              عالم              دو               ره            یافت                     تو       زلف   ز    آشیان    دل     هک      ات    .#

 ندهم      انن   و       آب      هب      دم      این     گفتم                     بگشای                را      روزه       است    شام     گفت

 ندهم        آن         و          این          هب          کويت        خیزند                               ره            رزهنی                هب           عالم             دو            گر

ر              چون  ندهم         جان          چو          آیدم        کار          هچ           هب                        جاانن               بود            جان             خریدا

 ندهم             داستان               هب                 عشقت              غم                           نبود                     فساهن                     بجز                      دنیا                     راز

 همند           آسمان                  هب                    رويت                هم                         باشی                  من              ماه              چو            هگ   سحر              رد

 ( حضرت استاد )
 

 ساعتی چند از شبانه چاره جز اين نيست که خود را عادت دهی اقّلً  .    #

بر خود بندی و رو به قبله نشينی و از عالم طبيعت به در آيی به  در ،روز را

فتح کنی و بينديشی که راه آن نگری و راه درون را بگشايی و شاهخود 

کيستی؟ از کجا آمده ای؟ برای چه آمده ای و به کجايت می برند و اکنون در 

 (111همان ص)                           چه کاری؟

 

ز چون ناگزير باشی در معاشرت با مردم، چشم با ايشان داشته ای عزي .    #

باش و دل با خدای و اين مقام ميسر نشود تو را تا مردم عروسکهای خيمه شب 

برای تو باشند و دانی که سر نخ وجودی هر يک از ايشان در دست  بازی

با مردم با زبان و بدن در آميزيد و از دلها » : بنگر بر اين حديث. خدای توست



و خداوند در آغاز  «غررالحکم(ع)حضرت علی و اعمالتان آنها را برانيد 

 « و بسوی او انقطاعی منقطع ش«  »و تََبتَّل ا لَيه  تَبتيّلً »:بعثت با حبيبش فرمود

به اينجا که رسيدم می شنوم که نفست سر و صدا آغاز کرد که، بايد در اجتماع 

بود، پس خدمت به مردم چه می شود؟ تو نيز به او جواب ده؛ که به عنوان 

شرکت در اجتماع چه گناهان که دامنم نيالود؛ چه غيبت ها و دروغ ها که 

زل ها که ننشستم؛ چه مجلس های معصيت نگفتم و نشنيدم؛ بر چه لغو ها و ه

            کدامش خدمت به خلق بود و يا کسب روزی و علم؟. که شرکت نکردم

 (183همان ص )                              

         

آن . اگر اسّلم آورم در نزد هم کيشان سر نتوانم افراخت: ويدآن کليمی گ.    #

جاهلی می  وستان چه توان گفت؟حقيقت روشن است ولی با د: حزب باطل گويد

به خود   !ای بيچاره. اگر بخواهم نماز بخوانم زنم مرا از خانه بيرون کند: گفت

. اين و آني برگزين كه باتو در قبر آيند. و از گفت اين و آن خود را برهان آي

                                                     .را به روز بي كسي واگذارند اينان همه توکه 

 (111تخلی ص)                                         
 

در هر مقام كه باشي و هر درجه از ايمان كه داري نتواني گفت كه  .    #

معاشرت در من تأثيري ندارد؛ نديدي كه چون خورشيد طالع گردد تمام ذّرات 

خاك و كوه و در و دشت و آفاق از بركتش نور گيرد و چون باد بر گنديده 

چه ببويي و چه نبويي مشامت را گذرد با خود بوي گند آورد و خواه و ناخواه 

 (151زتكی ص)                                    .بيازارد
 

در هر دعوت و مجالست اّول رضايت خدا طلب و بعد رضايت  !عزيزا .    #

                            .مخلوق

 (167همان ص)        
 



مجالست آنها هيچ وقت  خوبان از فضل خداي تعالي است ومعاشرت با  .    #

ساعت ها بعد آلودگي و معصيت ندارد؛  بلكه بسا نوري به تو دهند كه تا 

 (163همان ص)                                                                                                                           .قات ايشان از معصيت مصون و محفوظ مانیازمّل

مردگان قبرستان را مجالست عبرت آموزد و محبت دنيا ببرد و عاقبت  .    #

مل زايد و عمر به باد مجالست دل مردگان غفلت آورد و طول اَ  كار بنمايد و

از ساعاتي كه با ايشان به سر آوردي چه اندوختي؟ و چه برداشتي؟ نگويم . دهد

مجالستشان معصيت است كه لغو است و اگر تو را سر فّلح و رستگاري است 

                                                   .از لغو نيز بايد اعراض كني

 (161همان ص )      

ت كه تو را به ياد خدا اندازند و معايب آنان نشيناگر گشاد دل خواهي با  .    #

 (165همان ص )                                                   .بر تو عرضه دارند را
 

مبادا كه در مجالست براي خوش آمد مردم سخن گويي كه بسا مردم حق  .    #

تو اگر سخن گفتنت به خاطر خدا باشد هر چه گويي و . نپسندند و ناحق پسندند

       .كني نيكو باشد و اگر به خاطر خلق گويي خود نوعي شرك استهر چه 

 

 (168همان ص )                                                                             
 

و از ايشان  یو بر ايشان ارادت ورز یسعي كن با فقرا مجالست كن .    #

نّور گردد و از ايشان متا از شرك به در آيي و قلبت در مجالست  یدلجويي كن

خداوند رحيم باتو كرده بهتر معامّلتي كه ات كاسته شود و تكبّر و خودپسندي 

 (161همان ص )                           .بيني و شكرش بهتر گذاري
 

يَن َسنَهً تَ »   .    # بادَه َسبع  ن ع  از عبادت فکر ساعتی، ت« »فَکُّر  الّساَعٍه َخيٌر م 

اگر تو خواهی به تفکر پردازی در ميان جمع امکان «  . هفتاد سال بهتر است 

ر و ثمرات تفکّ از عرفت نفس و معرفت حق تعالی م:  پذير نيست، و بدان که

 طرفی   پس بی خلوت کی توانی جلوت پذيری، و از .ر ثمره خلوت استتفکّ 



و  يدار نا محرم، نّمامی، تهمتچون غيبت، دروغ، دمعاصی ازبسياری   راه

        .غنا بر تو مسدود شود و فرصت پرداختن به خود نيز برايت حاصل گردد

             (182ص همان )                                               

 

پريشانی خاطر مربوط به معاشرت هاست، در سايه  اعظم  ! عزيزا .    #

خلوت گزينی جمعيت خاطر تو را بيش دست دهد و توانی نماز و ذکری با 

 (182 همان ص)                       .توجه داشته باشی

 

خدا مأنوس باشی و در ذکر و ياد و  خلوت نيکو آن بود که در تنهايی با .    #

بيرون کس نبود عبادت او باشی که بسا خلوت که از سکوت خالی بود، در 

در درون صد  در بيرون چيزی نبينی اّما. نجال باشددر درون تو صد ج لیو

جمعند و ازجمع فارغ، بسا پختگان که در ميان  و .نساج به بافندگی مشغول اند

خدا دارند گوش به آواز و در دل صد راز، در روی ناخدا و دل با چشم با 

      .در کوی جانان باشند که اين مقام البته کار مبتديان نيست مردم نگرند و

  (185همان ص)                                

 و   ضعيف  نفس درافتی  و او را زندانی کنی تا بايد با است که در خلوت .  #

است و کارهای ديگر که کشتن اين ديو بعد از ايمان، اولين کار   گردد نحيف 

ی راست آيد؟ گفت: عارفی را پرسيدند: که .در پيش آن سهل و گذرا : عزلت ک 

 (186و 185همان ص)           .داشته باشی آنگاه که از نفس عزلت

 نیست            آسانی             هب             سرش             ربداشتن                          نیست         پنهانی     هک      من    ردون    است  دیوی 

 نیست              مسلمانی           سر              را             کافر                آن                              کردم                 تلقین                با ر            زهار                      ایمانش



 (نجم الدین کبری )

 

 

تو در طلب شهرت و آوازه ای و چه دانی که گمنامی عالمی ! ای عزيز .    #

چون خداوند خواهد تو را در قرب خود نشاند   که ديگر و آرامشی بهتر دارد

                . با ياد خويش مشغول نمايد انس به تنهايی در تو درافزايد و از خلق ببرد و

 (186همان ص)                                    

 

ه همنشينی؟ ! عزيزا .    # نور خوبان ظلمت تو  بزدايد و  انديشه کن با ک 

خوبان؟  کيست که پسندد خلوت را از معاشرت  . جهل تو بنشاند معرفت ايشان

ل درآميز و برای با گ  بر، و خار خود را  خورشيد  نزد   ظلمت خود را به

 (188ص همان )              . شفای درد های دلت به دامان خوبان در آميز

 

نگويم به غاري . به خلوت و انديشه پرداز از معاشرت ها كم كن و .    #

كس  با آنمعاشرت . كاري مثبت نه عمر ك شي. درآي؛ گويم به كاري درآي

روشن كند؛ پندي دهد؛ اندرزي  ؛ چراغ معرفتيسزاوار بود كه نوري افزايد

 (11ص2تحلی )                     .شنود؛ غمي برد و انسي آورد

 

سيه کاری سيه دل را . کدورت بخش جهل آفرين است و کدر، ، جاهل .    #

گه چون قّصاب در  اينان. بود و اهل معصيت را جز آتش افروزی کاری نبود

. كشند تا شيرينت كنند گه با شوخي و هزل به لغوت. تو دمند تا خود بينت كنند

گه همرازت شوند تا به . گه با درشتي و خشونت بر تو تازند تا غمگينت كنند

گه دنياي خود برتو نمايند تا با حسرت و غم، دمسازت . غيبت، انبازت كنند

گه به وقت نماز از راز و نياز بازت دارند و گه دري از معصيت بر تو . كنند

                                           .گشايند



 (21همان ص )         
 

 لقي به جنگشصديقي كه خَ  يا  و   پيامبري نيامد  ! اي عزيز .    #

من و تو از اين مردم در . پيامبري نيامد كه ديوانه اش نخواندند. نخاستندبر

ك كه بر سَ انتظار چه باشيم؟ در اين گلزار بس خار كه در كنارگل بيني و بس خَ 

 (11همان ص)                                                  .نسرين پيچدپيكر ياس و 

 

و . چون رهرو شوي بيني كه آشنايان يكي پس از ديگري از تو بب رند .    #

مردم در خدمت چون . هر چه در اين معراج باالتر روي، بي كس تر شوي

، چون با اينان هماهنگي كني همه يارند و چون بر خيال خيال و هواي خويشند

يا بايد منافقي بود كه به ساز همه رقصيد و يا   !، همه مارهوايشان پشت كني و

   .دي كه جز فرمان دوست نبرد و جز هواي او در سر نداشتموحّ 

 (11همان ص)                                 
 

همي دان كه خط منحني و منكسر بر روي خط مستقيم تطابق نكند و آب  .    #

بنابراين تو با ايشان دوستي نتواني . مؤمن با منافق و كافر در يك جوي نرود

. ان بر دامنت ننشيندناگزير از كنارشان آنگونه گذر كه گردي از قدم ايش. كرد

را  دل ايشان، كه بسا با اين كار و اگر تواني، بدي ايشان را با نيكي پاسخ گوي

 (177همان ص)                    .، دگرگون توان نموداگر سّلمتي در آن مانده باشد

 

 دستم       هب           محبوبی          دست         از            رسید                              روزی         حّمام             رد                 خوشبوی            گِلی  . #

 مستم         تو         آوزی          دل         بوی         از          هک                                عبیری            یا          یکشم           هک            گفتم          بدو

ی               لیکن        و                                بودم              چیز ان                 گِلی              من               بگفتا 
ّ

 شستمن           گل                با                مدت



             امکل 
هم

 هستم     هک      خاکم       همان        من       هن       گر         و                                 کرد         ارث           من       رد          نشین

 (سعدی)

ل بی مقدار از برکت هم نشينی با گ ل عطر آگين می شود، هر آنچه لطافت  گ 

ف است، زين رو با طائ  اللَّ  روح انسانی الطف  . بيش، اثر هم نشينی بيش باشد

       .باشد زود کدر شود و با نيکان رنگ ايشان گيردداشته بدان اگر تماس 

 (57پیک مشتااقن ص)                               

 

چون دستت با دست معطری مصافحه نمود، ساعاتی چند از دستت بوی  .    #

عطر خيزد، و چون با شخصی نورانی در تماس باشی، ساعاتی چند از نور او 

اقتباس کنی حتّی ياد خوبان چنين است، حال بنگر که وقتی سرمايه ممکنات را 

     .     اين خاصيّت است، ياد حضرت واجب الوجود را چند خاصيّت باشد

 (36حديث آرزومندی ص)                             

 

تی               فی           افدخلی   )                  یار                بود        كی          مکتبم         این        رد          تو        جز      . #
ّ
 بیار             ما            با            (   جن

 دیار            ره           رد           وحشتم               گردد             انس    کنار                            رد        آیی        رد            تنهایی              هب             چون

 سودامیی              سر               جانبخش               تو                 ایامیی                        رسو                  دل                  آرام                 تو              ای 

 نیست     هیهام     و     هی هی       یادت     هب     جز نیست                                  انم          انمت        غیر      زبانم      رب 

 ندید         جا         آن      کسی       خود      جز       دگر       هک   گزید                                 مسکن     دل       ملک        رد          آنچنان



 زند              هم                رب                 ربین     خلد             روهض                            زند     دم       او        جز       هک         ره         حضورم        رد

 نظر         رد          آید ،        دیگر         تو          جز             هب            هک                              سر     هب          خاکم         ، دلم        رد       باشی       تو         ات

 (حضرت استاد)
 

م َطرف ه م و أفئ دَت ه م َهواءٌ »  .    # ئ وَسه م ال يَرتَّد  إلَيه  ی ر  قن ع  عيَن م  » «  م هط 

گرند، چرا که دل هايی شتاب زدگانی سر در هوا، که هرگز به کار خود نمی ن

 «              (  13 ارباهیم آهی).پوچ دارند

( األلباباولوا) می ستايد خداوند، مردمی انديشمند و متفّکران را، و آن ها را 

؛ و اينان را صاحب  دل هايی پوچ است  دارمعنی توپر و مغزبه می خواند؛ لّب 

معرفی می کند و هر پ ری پ ر بها و هر پوچی بی بهاست، يک انبار گردوی 

چند؟ زنهار که با اينان نه تنها کم پوچ را به چند خری؟ و يک دانه مغز دار را 

: بهترين موعظه چيست؟ فرمود: نشينی که حتّی کم نگری، فارابی را پرسيدند

با مردم عادی زياد ننشينيد چون آنان نوعاً بيمارند و انسان های سالم در اقليّت 

    .اند

 (58همان ص)               

دريان است، مجالست و همدمی با بيهوده گويان و لغو کّلمان و هرزه  .    #

که اوقات تو را تلف کنند، و ساعات عمر تو را بر باد دهند، که اکثر مجالست 

ها از اين دست است، و اگر اهل ايمانی بايد اين مجالست ها را ترک نمايی که 

 :جزء صفات اهل ايمان را فرمود

ضون»  ی می و آنان که از لغو اعراض و دور»  « َو الَّذيَن ه م َعن  اللَّغو  م عر 

زبانی که تواند حکمت گويد، سخنی از معرفت ! عزيزا « (5مؤمنون آهی ) کنند



سرايد، حديث يا آيه ای را به ميان آورد، چرا آاليد جان خويش را به کّلمی که 

      .نه فايده دنيا در آن است و نه فايده آخرت و هر چه از اين دست بود لغو باشد

 (162همان ص)                                    

 

ق  »  .    # راه های به سوی خدا به »    « إلی هللا ب عَدَد  إنفاس  الَخّلي قالطُّر 

 (ص)د محّم  حضرت .عدد انفاس خّليق است

انفاس جمع نَفَس است، چه در هر دم زدنی می توان  در اين فرمايش رسول هللا

اسمی از خدا را بر زبان و يا يادی از او در جان داشت و ارتباطی با عالم 

اين دقايق را چرا حال بنگر که آن را که تواند اين گوهر نصيب باشد، . اعلی

 که چنين مجالستی  ؟به معصيت يا مجالست با بدان و اهل لغو و لهو بگذراند

 (165همان ص)                        .س خسران بودب

 

مجالست با نيکان به نيکی تو افزايد، همنشينی با دانشمندان ! ای عزيز .    #

بر دانش تو بيافزايد، بسا کسان که ديدار آن ها دل را می ميراند و اينان در 

زمره زندگانند، اّما بسا کسان که سخن آن ها دل را زنده می کند و هم اکنون 

 (111همان ص)                       .مردگاننددر زمره 

 

رفيق آن است که در رهنمود تو به سوی بهشت همه جا يار ! ای عزيز .    #

ين ه»  .و همراه تو باشد فيق ف ی د  فيق ف ی د نياه َکالرَّ رفيق و همراه آدمی »    «الرَّ

 (111ص همان)                                                                                                                                      « (ع)ی حضرت عل ) آن است که در دينش همراه او باشد

 

به مؤمن بنگر و با او لبخند زن و مصافحه و معانقه کن و از خدا گو و  .    #

از خدا بشنو و با مؤمن مأنوس باش که در هر محفلی که مؤمن نشيند نوری با 

مجلسی  خود آورد و چون دو مؤمن باشند دو نور مجلس را بيارايد و مبارک

نوٌر )و در آن مجلس است که  افکندپرتو   که در آن صد چراغ از جان مؤمنين



ه سخنان تو را نورانی کند و از اين مجلس برتر محفلی است که تو ب( علی نور

        .جا حيات دل است و چلچراغ عرش تابدعارفی گوش فرا دهی که آن

 (111همان ص)                                    

ترک مجالست با عالمان ميوه اش خواری و پستی است، در زمره غافّلن  .  #

بودن بهره اش يأس از رحمت خداست، ا لفت يا هم نشينی باطل سرايان نتيجه 

               .اش رها شدن با آنان و محشور شدن با ايشان است

 (277همان ص)                                                                                     

 

نهند،  پای تقوا قربان آن ياران که دست در دست هم گذارند و در طريق .   #

با يکديگر امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند و با تعريف و تمجيد نا 

 (272همان ص)                                           .روا آدمی را به غرور نيفکنند

اگر رفيقی خوب را يافتی دست در گردن او کن و اگر نيافتی  !عزيزا.    #

چه بهتر فت؛ دست در گردن خود آر که تنها به دنيا آمدی و تنها هم خواهی ر

 (272همان ص)                                    :که با تنهايی خو کنی

هٍ  ونام  ئت  د ج  قَ لَ  وَ »  َل َمرَّ  «ف رادی َکما َخلَقناک م اَوَّ

 و بر ما وارد می شويد يکه و تنها همان گونه که آفريديم شما را اول بار» 

 «(59 آهیسوره مریم)

 

 (211همان ص)        .تنهايی جمعدر جمع تنها باش و در  !عزيزا .    #



می آيد، بعضی  ه مقصد رسی، از بعضی کتب بوی خداتو با بو توانی ب .    #

بوی خدا متصاعد است،   سخنان بعضی   ميان  در مجالس بوی خدا می دهد، 

 (268همان ص)             .به خدا رسی  از همان بو که همان جا بايست، توقّف کن 

 سرید   آن       کاشنای          سّر     آن           سوی                                 ربید          ره          آید          خوش        بوی           کجا       ره 

 سو         هب       سو           رو           پسر                  گمگشته                  همچو                                 ال تیأسو             خدا               روح               از                  گفت

 شوید    جویان   جان    هب       را      جاانن      روی                                شوید            پویان              داهن          حّس         ره            از

 (مولوی)

خواهی : )عوام، که بر سر اکثر زبان هاست جمله زشت ترين ضرب المثل   . #

می باشد، که تو را اين برنامه پيش پای ( رنگ جماعت شوهم –نشوی رسوا 

نهد که آن بوقلمونی باش که در هر اجتماع و مجلس به رنگ ساکنان آن در 

گويی، در قمار خانه با قمار بازان و در  در مسجد با نماز خوانان تکبير. آيی

  (177مرغ سلیمان ص)                 .خرابات با خراباتيان ساغر گيری

 (سؤال از محضر استاد   ) 

من سعی می کنم به دستورات . حضرت استاد لطفاً راهنمايی بفرماييد  .   #

 شرع پايبند بوده و خدای ناکرده مرتکب گناه نشوم که به



قبّلً با خانواده و دوستانم . خداوند تا حدّی ميّسر شده است خواست و لطف

تم اما االن به درستی حس می کنم که بودن با آنها در روحيه شرابطۀ خوبی دا

و احواالت معنوی من تأثير سوئی دارد به همين دليل با وجود اينکه از دوستانم 

بکنم در چنين  تاحد ممکن فاصله گرفتم ولی  با خانواده  نمی دانم چه بايد

شرايطی وظيفۀ من چيست؟ و چگونه بايد تأثير محيط و افراد را بر احواالتم 

 کم رنگ تر کنم؟

 جواب

ولو معصیت دامن شما را نیاالید خود، معصیت است خواه مجلس دوستان باشد و خواه   ،شرکت رد مجلس معصیت 

مجلس  را رتک کنید این دستور شرع است اما بوژیه ربای خانواده بنارباین  رد این  مجالس یا نهی منکر فرمادیی و یا 

سوره )  با  بهترین طریق با آنها مناظره کن«»وَجادِلْهُمْ بِاّلتی هِیَ اَحْسَنُ ». خانواده با تهدید و بی احترامی عمل نشود

نحل آهی 
529) » 

 سئوال

مؤثر چگونه می توان با مردم ارتباط خوب و جناب استاد بفرماييد که   .   #
 نمود؟ برقرار

 جواب



ن قطع ارتباط هک این دستور قرآن است رید و با بدا از . هچ اصراری دارید؟ با خوبان ردآمیزید و احترام بگذا

ست. مجالس معصیت دوری کن و هب مجالس ذکرویپبندید نکه  بهترین مصاحب خدا  .ولی بدا

 مناجات

گاه روی از  لحظه اهی بی تو آرامم نیست  !الهی  تو ربدارم و هب دیگری متوهج شوم ، رهآن

                     .خورشید رد جانم رغوب می کند از نورم هب ظلمت می ربد و از آرامشم هب تشویش

 (11تجلی مقدماتی)                                      

 !الهی 

 واف      جز     ندیدم    می       تو    از     لیک                                   جفا           ربدم      بسی     انکس       ره    ز     هم

 نديم    ره      از       تویی       النجوی    سامع                                    کلیم       را      موسی        تو       تنهایی   هب  ای   

ضطر    مجیب     یا                                     ابد           ات       نخواهم              تو             جز           همدمی  صمد    رّب     ای        الم



 کلیم    ای      اترم       شام     کلیم     ای                             نديم           ای  شامم     و    صبح  نديم     ای

 دار   ساز    را       دل       و       ربدار      تفرهق                                    دار        باز    رويم    هب      ،  رد    این     ابد     ات

ضطر         مجیب       یا  شرمسار   وافيت      از           ،     وافیی    بی                            اضطرار            اينم     ،الم
 حضرت استاد

                                        


