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 حرف : ب

 
 

 مراجعه شود (« می » ) به واژه ی    باده
*** 

 
 مراجعه شود. (« دریا » ) به واژه ی  بحر
*** 

 
   بخشندگی -بخشش 

 « (انفاق » )رجوع شود به واژه ی 
*** 

 
 مراجعه شود (« تن») به واژه بدن   

*** 
 

 بَرزَخُ الیَبغِیان
 بحر تلخ و بحر ِ شیرین در جهان  *

 ١در میانشان بَرزَخُ الیَبغِیان
بَرزَخُ الیَبغِیان : برگرفته از آیه های  -١ 

سوره ی الرحمن است کهه مهی    ٢٠و  ٩
مَههرَ َ البَحههرَینِ یَلتَنِیههانِ بَی َه مهها »فرمایهه : 

اوست کهه انه ر آمیه د    «»بَرزَخُ الیَبغِیان.
ریا را )اما( میان آن دو دریا حهاللی  دو د

«. )بههرزخ( اسههت کههه در هههن نیامی نهه    
منصهههود از دو دریههها مردمهههان نیههه  و 
مردمان به  جههان هنهت   کهه مان ه  دو      
دریای شیرین و تلخ در ک ار هن زینت 

می ک   ، امها حهایلی نهامرلی بهین آنهان      
 است که در هن نمی آمی ن .    

۱/٢٩٧ 
 ن هن د کاناهل نار و خُل  را بی *

 در میانشان بَرزَخُ الیَبغِیان
۱/٢٥٧٠ 

 بحر تن بر بحر دل برهن زنان  *
 ۱در میانشان بَرزَخُ الیَبغِیان

]با آن که دریای جنهن مها )جههان      -١
مادی و محنوسات( بها دریهای دل مها )    
عههالن مع هها( در برخههورد بهها ی هه ی ر     

 هنت  ، در هن نمی آمی ن .[  
٢/۱٣٧۱ 

*** 
 

 ١  بصیرت
 در اوست ٢دی ه ی ما چون بنی علّت *

 رو ف اکن دی ِ خود در دی  دوست
 دی ِ ما را دی ِ او نِعنَ العِوَض
 ٣یابی ان ر دی  او کُلّ ِ غَرَض

 -٢بصههیرت:  بیهه ا ورای .ههاهر.     -۱
بهه مع هی بیمهاری    . ای جها   یماریبعلّت: 

نِعنَ العِوَض: بهترین  -٣.اهر بی ی آم ه. 
ض: تمها  م وهور   عوض کردن. کُلّ ِ غَرَ

ها و منصود ها. ]عوض کهردن دیه  مها    
به دیه  حرهرت دوسهت و بهه بصهیرت      
رسی ن  بهترین عوض کردن است. زیرا 
با ایهن تعهویب بهه تمهامی م وهور ههای       

 آفری ا دست می یابین.[
۱/٩٢۱ 

 ای برادر چون ببی ی قصر او ؟ *
 ۱چون که در چشن دلت ر سته است مو
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 چشن دل از مو و علت پاک  آر 

 وآن ه آن دی ار قصرش چشن دار
ای جهها خلیفههه ی دو    «او»م وههور از  -۱

 )رضی اهلل ع ه( منلمین ، عمربن خطاب
  و واسهههت در داسهههتان فرسهههتاده ی ر  

کههه اسههت ،  )دفتههر اول(« خلیفههه ی دو 
رسههول رو  بههه دنبههال قصههر خلیفههه مههی  
گشت و به او گفت   او قصر ن ارد بل هه  

در  مههودر کلبههه ای زنهه گی مههی ک هه .  
چشههن دل ر سههتن ک ایههه اسههت از .ههاهر  

 بی ی.  
۱/۱٣٩٤ 

 آدمی دی  است و باقی پوست است *
 دی  ، آن است آن، که دی  دوست است

 ١چون که دی  دوست نَبوَد،کور بِه
 باقی نباش  د ور بِه ٢دوست، کو

] وقتی دی  وبصهیرت الههی نباشه  ،     -۱
کو:  -٢آن چشن کور باش  بهتر است.  

  که او.
۱/۱٤٠٦ 

 تلخ و شیرین زین نور نآی  پ ی   *
 ۱از دریچه ی عاقبت تان   دی  

 چشن آخِر بین توان  دی  راست 
 ٢چشن آخُر بین غرورست و خطاست 

تلخ و شهیرین: ای جها م وهور حنهای       -۱
چشهن   -٢آم ه است. تان   : می توان  . 

آخِر بین: کنی که بیه ا دارد و غایهت   
. آخُهر:  )آخِر( هنتی را مشاه ه می ک  

محل ن اه اری چهارپایان. چشن آخُهر  
بین: کنی که .واهر جهان را می بی   و 
مان   حیوان به علف دنیها چشهن دوختهه    

 است. 
۱/٢٥٨٢ 

 هر هوا و ذرّه ای خود مَ وَری است  *
   ۱ناگشاده کی گُوَدآنجا دری است؟

 تا ب َ شای  دری را دی ه بان  

 در درون هرگ  نج  ی  این گُمان 

 ن گشاده ش  دری ، حیران شود چو
 پَر بروی  بر گُمان ، پَرّان شود 

گُوَد: ب ویه  ] مع هی ایهن سهه بیهت:       -۱
برای کنی که بهه بصهیرت رسهی ه، ههر     
ذره و ههههوایی در ایهههن جههههان مهههادی، 
م وری از حررت ح  است. اما تا دی ه 
بان حنینت چشن دل کنی را باز ن   ، 

ه هرگ  گمان نمی ک   که دریچه ای به 
سوی حنینت در همین جههان منابهل او   
هنههت. وقتههی چ ههین دری گشههاده شهه ، 
حیههران مههی شههود. در آن ه  هها  پَههر     
حنینت جهویی  در او خواهه  روییه  و    
بههه سههوی حرههرت حهه  پههرواز خواههه  

 کرد.[ 
۱/٣٧٦٦ 

 هرکه از دی ار، برخوردار ش  *
 ۱این جهان، در چشن او م ردار ش 

ی هرکس بصیرت الهه ]مصراع اول :  -۱
 [ م ردار: حیوان مرده. یافت.

٢/٥٨٢ 
 آن که دل بی ار دارد، چشن سَر   *

 ۱گر بخنب ، برگشای  ص  بَصَر
کهه دل بیه ار دارنه ، حتهی     ]عارفان  -۱

اگر چشن سرشهان بخوابه ، صه  چشهن     
در آنهان  ) چشهن بصهیرت(   دی هر  بی ای 

 [گشوده خواه  ش .
٣/۱٢٢٣ 

 هر کنی ان ازه ی روشن دلی *
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 ۱ه ق ر صَینَلیغیب را بی   ب
 هر که صَینَل بیا کرد او بیا دی 

 پ ی  ٢بیشتر آم  بر او صورت
صیَنَل: جال دادن دل ، صفای باط ی.  -۱
صورت: ای جا به مع ی صورت های  - ٢

 عالن غیب است.
٤/٢٩٠٩ 

 در گذار این جمله تن رادر بَصَر *
 ۱در نور رَو، در نور ر و، در نور

ب هذر و   از این جنهن نور: بصیرت. ] -۱
  [بیاور.روی به بصیرت و روش  لی 

٦/۱٤٦٣ 
 ۱گر نبودی دی  های ص  ع بین *

 نه فل  گشتی ، نه خ  ی ی زمین
ص هه ع: آفههری ا. دیهه  صهه ُع بههین:      -۱

چشمی که آثار آفریه گار را مهی بی ه .    
 دی  عارفان و اولیاءاهلل.  

٦/۱٦٥٩ 
 در بَصَرها می طلب هن آن بصر *

 ١که  نتاب  شرح آن این مختصر
نتاب : نمی گ ج . ]در پهی یهافتن آن    -١

عارفان حنینی ای)صهاحب بصهر( بهاش    
کههه شههرح آن در ایههن مختصههر نمههی     

 گ ج .[.
٦/٢٦۱٩ 

*** 
 

 « (قفس » ) رجوع شود به واژه ی    بند
*** 

 
 
 

 بود و نمود  
صههورت و »)رجههوع شههود بههه واژه ی   

 «(مع ی
*** 

 
 بی سوی -بی جهت 

 این جهان از بی جهت پی ا ش ه است *
 ۱که ز بی جایی، جهان را جا ش ه است

عالن بی جههت و سهو )الم هان( بها     ] -۱
پ ی  آم ن ایهن   باعثآن که جا ن ارد، 

 [جهان )عالن محنوسات ( ش ه است.
٢/٦٨٧ 

 عالَن خل  است با سوی و جِهات *
 ۱بی جهت دان عالَن اَمر و صفات

ت، عهالن  عالن خل : عهالن محنوسها   -۱
جمع جهت. عهالن امهر و    مادی.  جهات:

 صفات: عالن غیب. عالن مع ا.
٤/٣٦٩٢ 

 هر کنی ر ویی به سویی ب رده ان  *
 رو به بی سو کرده ان  ۱وآن ع ی ان

ع یههههه ان: منصهههههود عارفهههههان و    -۱
 صاحب الن است. 

٥/٣٥٠ 
 این ستاره ی بی جهت ، تأثیر او *

 ۱می زن  برگوش های وَحی ج و
 از جهت تا بی جهات که بیایی 

 ٢تا ن رّان  شما را گرگِ مات
الهها   ای جا یع ی  ستاره ی بی جهت: -۱

الهههی )بههی جهههت و بههی سههو(که  هههای 
عارفان واج  آن هنت  . ] این الهها  هها   
فنط به گوش کنانی مهی رسه  کهه در    

 -٢ جویا حنینت )وَحی ج و( هنت  .[
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مههات: بیچههاره شهه ن در بههازی شههطرن . 
مهرگ آمه ه اسهت. ]ایهن     ای جا به مع ی 

الها  ها پیا  می رسان  : پیا از این کهه  
گرفتههار گههرگ مههرگ شههوی ، صههورت 

عهالن بهی   »)عالن جهت(را رها ک ی  و به 
 بیایی . )به خ ا روی بیاوری .([ « جهت

٦/۱٠٥ 
 آن ستاره ی نحس هنت ان ر سَما *

 هن ب ان سو بای ش کردن دوا
 بل ه بای  دل سویِ بی سوی بنت

سهو ع هس نحهس بهی سهو       نحس این
 ۱است

آنچه به نا  نحهس در   . ]ما: آسمانسَ -۱
اذهان است، از آسهمان) جههان غیهب (    
نازل می گردد.  و رفع آن نیه  از همهان   
م بههع مم ههن مههی شههود. پههس اگههر مههی  
خواهی آن نحس را برطرف ک هی بایه    
دل به جهان بی سو وجهت )عالن غیب( 

 بنپاری.[ 
٦/٣۱٥٩ 

*** 
 

 ١ویشی (بی خودی  )بی خ
 محر  این هوش ج  بی هوش نینت  *

  ٢مر  زبان را مشتری ج  گوش نینت
بههی خههودی: کیفیتههی کههه اننههان از   -١
رجوع شود بهه   -٢رها می شود. « خود»

 ۱٤بیت « نی نامه »واژه ی 
۱/۱٤ 

  من چه گوین ؟ ی  رگن ه شیار نینت *
 ۱شرح ِ آن یاری که او را یار نینت

ت: حرهرت  یاری کهه اورا یهار نینه    -۱
  که بی یار )بی همتا( است. )یار( ح 

۱/۱٣٠ 
 با خودی ، با بی خودی دوچار زد *

 ١با خود ان ر دی ه ی خود خار زد

 زآن که بی خود فانی است و آمن است
 تا اب  در ایم ی او ساکن است

دوچههار زدن: منابلههه کههردن. ]اننههان  -١
گرفتار خهود )بهاخود( اگهر بها بیخهودان      

ننان کامل( منابله ک   ، بهه  ا -)اولیاءاهلل 
خود ص مه می زن . )ان ر دی ه ی خود 

 خار می زن ([
٤/٢۱٣٧ 

 آن دعای بی خودان، خود دی ر است *
 نینت، گفتِ داور است ۱آن دعا زو

 آن دعا، ح  می ک  ، چون او ف است
 آن دعا و آن اجابت از خ است

 زو: از او. - ۱
٣/٢٢۱٩ 

 ه استعاقل آن باش  که  او با مَشعل *
 ۱او دلیل و پیشوای قافله است

 پیروِ نور خود است آن پیشرو
 تابع خویا است آن بی خویا رو

 راه ما، رهبر. مشعله: مشعل. دلیل: -۱
٤/٢۱٨٨ 

 و ، بی خویشی است ١کار من سربازی *
 کار شاه شاه من ، سر بخشی است

سههربازی: سههرخود را بههاختن. کشههته  -١
 ش ن در راه آرمان .

٤/٢٩٦٤ 
 ه  کن، در بی خودی ، خود را بیابج *

 ۱زودتر ، وَاهلل اَعلَن بِالصَّواب
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وَاهلل اَعلَن بِالصَّواب: بهه درسهتی کهه     -۱
 خ ا داناتر است.

٤/٣٢۱٨ 
*** 

 

 بیداری 
 است، او در خواب تر  ۱هرکه بی ار  *

 هنت بی اریا ، از خوابا بَتَر 
 چون به ح  بی ار نَبوَد جان ِ ما 

 ما  ۱ِدَر ب  ان  هنت بی اری ، چو

بی ار: ای جا به مع ی کنی است کهه    -۱
همههواره چشههما در امههور نفنههانی بههاز  
اسهههت.  بیههه اری : هشهههیاری در امهههور  
مع ههوی. دَر ب هه ان: در بنههته، قفهههس ،    

 زن ان. 
۱/٤٠٩ 

 ۱پس ب ان این اصل را ای اصل جو   *
 ٣است او برده است ب و ٢هر که را دَرد 

 دَردتر هر که او بی ارتر ، پ ر 
 هرکه او آگاه تر ر خ زرد تر

اصل ج و : محن  ، کنهی کهه اصهل     -۱
هههر چیهه ی را مههی جویهه . ای جهها یع ههی  

دَرد : م وهههور درد   -٢حنینهههت جهههو.  
جمنانی نینت، بل ه درد روانهی ناشهی   

ب وبردن : پی بهردن،   -٣از ناکامی است. 
 آگاهی . 

۱/٦٢٨ 
*** 

 


