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  هوالمحبوب

 

 کوی نومیدی مرو امّیدهاست

 سوی تاریکی مرو خورشیدهاست
 

 : هایی از یادداشت
 ای الهی قمشه الدین  دکتر حسین محی

 
 : به اهتمام

 (راحیل)زهرا سینایی 
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 قسم به شب تار هنگامی که در پرده بپوشاند
 قسم به روز هنگامی که عالم را به ظهور خود روشن سازد

 همه را جفت آفرید هخلوقات کقسم به م
 بسیار مختلف است ،که این سعی شما مردم
 4تا  1الیل، آیات  ی سوره

 
  ،در جستجوی حقیقتو  ده سال در پاسخ به ندای دل

 هیاهویش، ها و البته  ی زیبایی عالم صورت را با همه
  رها کردم ،و دلواپسی برخی نزدیکانعلیرغم مالمت برخی دوستان 

  .ر خلوت زیستمو صبورانه د
 :مودهنن سوگند یاد چنانکه خداوند در قرآهای بسیار به چشم دیدم و  شگفتیآن ایام در 

  1طَبَق کَبُنَّ طَبَقاً عَنِرتَق، لَتَسَ تافَال اُقسِمُ بِالشَّفَق، وَالَّیلِ وَ مَا وَسَقَ، وَالقَمَرِ إذَ
  ،بودو دلنشین شیرین نیز  اهبسیار تلخ و صعب و گکه اغلب  را بسیار گوناگونحواالتی ا

بیش از همه و ای چشم از هدف برنگرفتم  حتی لحظه ،در تمامی آن دقایقاما  .مسپری کرد
 .ی واقعی کلمه، درک و زندگی کردماالزمان و المکان بودن خداوند را به معن

 

                                                 
 وزان شود، قسم به شفق و روشنی اول غروب، قسم به شب تار و آنچه در او گرد آمده، و قسم به ماه تابان هنگامی که تمام فر -1

 11تا  11آیات  ،انشقاق ی سوره. قسم به این امور که شما احواالت گوناگون و حوادث رنگارنگ دارید
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  و آسمانی عمیقهای  نوشته دستاین 
 ای نگاشته شده،  ن الهی قمشهدکتر حسیارجمندم استاد  و به قلم پدر روحانیکه 

 من در آن روزگار بود تلخ و شیرین ای از احواالت  ها و توصیف پاره پاسخ برخی پرسش
 نمود غرق در نور رو روشنی میا رم، خلوت درخشان همچون ستارگانیکه 
 دشوار ترس و نومیدی،  بسیار های یچ و خمپها و  پرتگاهدر و 

 د بخشی می و آرامش و وقار اطمینانو امید 
  گشود می هایم راه را در مقابل قدم ،چراغی هدایتگرهمچون و 
  .داشت استوار و ثابت قدم می ی راه،  مرا در ادامه و

 ها و با کسب اجازه از حضور استاد بر آن شدم  اکنون پس از گذشت سال
 بگشایم به روی همگان  خود در اختیار داشتم، که درب این گنجینه را که تنها

 هر چند به تعبیر حکیم بوعلی سیناتقسیم کنم  ی خواهندگان با همهنهفته در آن را و گوهرهای 
 

 یک موی ندانست اگر موی شکافت   دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت
 ای راه نیافت آخر به کمال ذره  اندر دل من هزار خورشید بتافت

 
 (راحیل)زهرا سینایی 

 1911اردیبهشت  11
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 سپاس -1
 !ای پروردگار نازنین

 ود آنان که گوییم به خاطر نعمت وج تو را سپاس می
 !آموزند لذات آفرینش را به ما می

 ها و مواهب تو را آنگونه صرف کنیم  پس چنان کن که ما نعمت
 .که عشق تو را به دیگران بیان کند

 تر که دامن خود را از گل و ریحان و نسرین پر کنیم  چه خوش
 و بگوییم

 

 چون درخت فروردین، پرشکوفه شد جانم
 سیمین بهبهانی                          کس بیفشانم؟                دامنی ز گل دارم، بر چه 
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 دعوت عاشقانه -2

 . خداوند دعوت کرده است جمله آدمیان را، دعوتی عاشقانه، که به سوی من آیید
 .و این پیام عاشقانه را در صحف آسمانی و سخن انبیاء و اولیاء به اطوار گوناگون بیان کرده است

 :الدین عربی این دعوت چنین بیان شده است ه به زبان محیاز جمل
 

 که مقصود آفرینش، تویی !بشنو ای محبوب
 ی مرکز و محیط کائنات، تویی نقطه

 آن مشیت و فرمان که بین زمین و آسمان در حرکت است، تویی
 بسیط و مرکب، تویی

 من ادراک را در تو آفریدم تا آیینه دیدار من باشد
 کنی، خود را نیز درخواهی یافت اگر مرا ادراک

 اما اگر در سودای خود باشی، طمع مدار که هرگز با نفس خود مرا ادراک کنی
 تو به چشم من توانی دید، مرا و خود را

 و به چشم خود نخواهی دید، مرا و خود را
 !ای محبوب

 چه بسیار که تو را خواندم و تو آوای من نشنیدی

 و رؤیت نکردی تو نمودمچه بسیار که جمال خود را بر 


