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 نور به باشد شده مبدل او چشم که مگر خویشتن پسند چشم که ندارد زیان چنان را آدمی بد چشم هیچ آنکه بیان در. 25
 34 ........ الخ کفروا الذین یکاد ان و کریمه آیه معنی در باشد شده بیخویشتن خویشتن از و یبصر بی و یسمع بی که حق

 می زشت و کل را خود تن و انداخت، می و منقار به کند می را خود زیباي پرّ که را طاوسی دید که حکیم آن ۀقص. 26
 من جان عدوي این و است عزیزتر پر از جان من، پیش اما آید، می: گفت آید؟ نمی دریغت: که پرسید تعجب از کرد،
 36 ............................................................................................................................ است
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 42 .............. شدن باز سر چشم تا بین می عبرتشِ  دلیل نظر به چشم، نظر به بینیش نمی چه اگر مباش، ایمن خود آکل

 44 ........ مرید در مهلکه مذموم صفات از بود صفت کدام قمع به اشاره آن که را زاغ السالم علیه خلیل کشتن سبب. 37

 45 .....................................................................................................................مناجات. 38
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 47 ............................................................................ "للغرباء فطوبی غریبا سیعود و غریبا بدا االسالم"
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 47 .................................................................................... بیاورید نامی ابوبکر هدیه به من پیش شهر
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ع  أَري إِنِّی" آیه معنی در. 43 بس قَراتمانٍ بنَّ سیأْکُلُه ع بس جافآفریده گرسنه شیران صفت به خدا را الغر گاوان ،"ع 
 به تو اما بنمودند خواب ۀآین در گاوان صورت خیاالتست آن چه اگر میخوردند، اشتها به را فربه گاو هفت آن تا بود

 50 .................................................................................................................. بنگر شیر معنی
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 51 ......................................................................................................... مرید باطن در مهلکات
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 و اکرمک کریما کان ان میت، أنت و معه تدفن و حی هو و معک یدفن قرین من بد ال شریف حدیث معنی بیان در. 48
 55 ................. آله و علیه اهللا صلی اللَّه رسول صدق استطعت، ما فاصلحه عملک القرین ذلک و اسلمک، لئیما کان ان

 56 ....................................................................................... کنتم اینما معکُم هو و آیه معنی در. 49

 اي فی اهللا یبالی ال الهموم به تفرقت من و همومه سائر اهللا کفاه واحدا هما الهموم جعل من" شریف حدیث معنی در. 50
 56 ................................................................................................................. "هلکه منها واد

 57 ........................................................................................................ رباعی این معنی در. 51
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 57 .................................................. بنمایند تو به تو بی را تو وانگاه             عالم اندر نگنجی شوي پست ور

 یافتمی چیزي اگر: گفت اي؟ شده گیج که اي خورده چه: گفتندش کرد، می پیغمبري دعوي که شخص آن ۀقص. 52
 آن بر چه اگر باشد، گفته یاوه گویند، اهلش غیر با که نیکِ  سخن هر که گفتمی، یاوه نه و شدمی گیج نه خوردمی، که
 57 ......................................................................................................... باشند مأمور گفتن یاوه

 59 ........... میکشانند ابدي حیات آب به و خوانند می حقشان به که اولیا به ایشان زیستن بیگانه و عام عداوت سبب. 53

 گردد خیر مانع و شود شیطان ببیند، کاران نیکو دولت اثر و شود کاري بد در متمکن چون  کار بد مرد آنکه بیان در. 54
 59 ........... "صلَّی إِذا عبداً ینْهی الَّذي رأَیت أَ" خواهد سوخته خرمن را همه سوخته خرمن که شیطان، همچون حسد از

 60 .....................................................................................................................مناجات. 55

 61 .......................................................... آمده؟ تو به وحی چه: که پیغمبري مدعی از شاه کردن سوال. 56

عِ عنِ جنُوبهم  تَتَجافی" دراز شبهاي و میشمرد را خود وفاهاي و خدمتها معشوق با که عاشق آن داستان. 57 ضاجِ و را "الْم 
 مرا هست دیگر خدمت اگر ندانم خدمت این جز من: که میگفت و میداد شرح را دراز روزهاي تشنگی جگر و نوایی بی

 فتادن دریا نهنگ دهان در اگر و السالم علیه خلیل چون است رفتن آتش در اگر منقادم، فرمائی چه هر که کن، ارشاد
 شدن نابینا گریه از اگر و السالم، علیه جرجیس چون است شدن کشته بار هفتاد اگر و السالم، علیه یونس چون است
 62 ......... را او معشوق گفتن جواب و نیست، شمار السالم علیه را انبیا بازي جان و وفا و السالم، علیه یعقوب چون است

 گفت جواب شود؟ باطل نمازش کند نوحه و کند آه و آواز به بگرید نماز در کسی اگر که پرسید عالمی از یکی. 58
 تباه نمازش گرید، گناه پشیمانی از یا یافته خداِ  شوق اگر است؟ دیده چه گرینده آن تا است، "دیده آبِ" آنِ  نام: که

 که، شود تباه نمازش گرید، فرزند فراق یا تن، رنجوري از اگر و ،"القلب بحضور اال صالة ال" که یابد کمال بلکه نشود،
 نمرود آتش به را تن و نماز تکمیل بهر از میکرد قربان را فرزند که وار ابراهیم فرزند، ترك و است تن ترك نمازِ  اصل

ع" که خصال بدین السالم علیه را مصطفی آمد امر و میسپرد، لَۀَ فاتبم یمراهو إِب قَد کانَت ةٌ لَکُمونَۀٌ أُسسی حف یمراه63 "إِب 

 در است عیسی چه اگر معرفت، و عقلِ پیر بلکه خواهم نمی سن در پیر شیخ این از و شیخ خدمت به آمد در مریدي. 59
 در به و شد فارغ چون. بگریست موافقت به نیز او. دید گریان را شیخ مرید و کودکان، مکتبِ در است یحیی و گهواره،

 را تو من برادر، اي: گفتش. آمد بیرون تیز او عقبِ در غیرت سر از بود، تر واقف شیخ حال از که دیگر، مریدي آمد،
 از و کرد باید ریا بی ریاضت سال سی که گریستم، نیز من و میگریست شیخ: که نگوئی و نیندیشی تا اهللا اهللا باشم، گفته

 رسی، اگر. نرسی یا رسی شیخ ۀگری بدان تا گذشت میباید پلنگ و شیر پر بلند کوههاي و نهنگ پر دریاهاي و عقبات
 64 .......................................................................................... بسیار گوئی االرض لی زویتِ ُ شکر

 65 .............................................................................................. گریه در مقلد مرید حال بقیه. 60

 و آدمیانه، راندن شهوت بود آموخته خرس و بز چون را او و میراند شهوت خاتون خر با که کنیزك آن داستان. 61
 بهانه به را کنیزك. ندید را کدو ۀدقیق لکن یافت وقوف آن بر خاتون نگذرد، اندازه از تا میکرد خر قضیب در کدوئی

 اي: که کرد نوحه و آمد باز بیگاه کنیزك. شد هالك بفضیحت و کدو بی شد جمع خر با و دور جائی کرد راه به اي
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ٍ  فهم وٍ  نظر کل یعنی "ملعون ناقص کل" ندیدي، دگر آن دیدي ذکر ندیدي، کدو دیدي کیر روشنم، چشم اي و جانم،
أَعمی علَی لَیس خوان بر ملعون، نه مرحومند، ظاهرِ ناقصان نه اگر و ملعون ناقص ،  الْ ج  نفی و لعنت نفی و حرج نفی حرَ
 66 ............................................................................................................ کرد غضب و عتاب

 چنانکه گرفت نتوانند الفت حق با و ندارند حق تلقین طاقت ایشان که را امت پیغمبر و را مریدان  شیخ تلقین تمثیل. 62
 همچون مرید پیش آینه چون را شیخ تعالی و سبحانه حق گرفت تواند تلقین او از که ندارد الفت آدمی صورت با طوطی
ك ال کند می تلقین آینه پس از و دارد طوطی  منتهی بی ۀمسئل ابتداي است این ، یوحی وحی إِلَّا هو إِنْ لسانَک بِه تُحرِّ
 برونی طوطی خواندن عکس اوست تصرف و اختیار بی میخوانی خیالش که آینه اندرون طوطی جنبانیدن منقار چنانکه

 مثال این پس است معلم آن تصرف برونی طوطی خواندن لیکن و است آینه پس که معلم آن عکس نه است متعلم که
 70 ...................................................................................................................... مثل نه آمد

 که ماند تعجب در کردند، می بانگ بچگان سگ آن شکمش در حامله، دید سگی خواب به چلّه در دلی صاحب. 63
 شیر و خواستن یاري جهت بانگ نیز و نیست، پاسبانی مادرِ  شکم اندرون در بانگ است، پاسبانی سگ بانگ حکمت
أْوِیلَه یعلَم ما و کرد مناجات حضرت با و آمد خویش به چون. نیست ها فایده این از هیچ اینجا و غیره، و باشد خواستن  تَ

 و کنند بصیرت دعوي ناشده باز دل و چشم و نیامده بیرون حجاب از است قومی حال صورت آن که آمد، جواب اللَّه إِلَّا
 70 ................................... رشدي و هدایتی را مستمعان نه و رسد یاریی و قوتی را ایشان نه آن از گویند، مقاالت

 مویز و انگور از میداد مسکینان به را باغ دخل اغلب سلیمی از ما پدر که درویشان بر ایشان حسد و ضروان اهل ۀقص. 64
 همه که نهاد برکتی او کشت و باغ در خدایتعالی الجرم دادي، عشر همه نان و آرد و دانه و دوشاب و پالوده و حلوا و

 کدو و دید خر آلت که زن آن همچون. نه برکت و میدیدند عشر و خرج  فرزندان. نبود کس محتاج او و بدند او محتاج
 72 ............................................................................................................................. ندید

 عطاي که زیرا باید، قابلیت را آن که خلقان، داد همچون نیست قابلیت بر موقوف او قدرت و حق عطاي  آنکه بیان. 65
 نه اگر و نباشد حادث موقوف قدیم و مخلوق، صفت قابلیت و است حق صفت عطا. حادث قابلیت و است قدیم حق

 74 ............................................................................................................. باشد محال حدوث

 برگیر خاك مشتی زمین این از برو که کرد اشارت را السالم علیه جبرئیل که السالم علیه آدم جسم خلقت ابتداي در. 66
 75 .................................................................................. برگیر مشت مشت نواحی هر از روایتی به و

 الحق خلیفه البشر ابو مبارك جسم ترتیب و ترکیب جهت بردار خاك ۀقبض زمین روي از که میکائیل به آمدن فرمان. 67
 75 .................................................................................... السالم علیه آدم معلمهم و الملک مسجود

 مختار فاعل تعالی حق و آسمانیست، بالي دفع زاري و تضرع که آنست برهان و بیان السالم علیه یونس قوم ۀقص. 68
 را طبع تضرع پس مختار، نه  علت به و است طبع به فاعل: گویند فالسفه و باشد، مفید او پیش تعظیم و تضرع پس. است

 76 ......................................................................................................................... نگرداند

 77 ............ السالم علیه آدم جسم ترکیب بهر خاك از برگیر اي حفنه که خاك به السالم علیه را اسرافیل فرستادن. 69

 78 ........ تعالی اهللا باذن عزرائیل برداشتن و ناشنودن و خاك کردن تضرع و خاك برداشتن به بعزرائیل آمدن فرمان. 70
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 رجوع حق به که بود آن عارف است، آلتی همچون او حقیقت به رسد، ظلمی او از را تو که مخلوقی آنکه بیان در. 71
 سرّه اهللا قدس بایزید چنانکه. مصلحتی براي بلکه. کند جهل از نه ظاهر، به کند، رجوع آلت به اگر و آلت، به نه کند

 با که پندارند چنین خلق لیکن ام، نشنیده سخن مخلوق از و ام نگفته سخن مخلوق با من که است سال چندین: که گفت
 به نسبت را او صدایند چون ایشان که بینند نمی را اکبر مخاطب ایشان زیرا شنوم، می ایشان از و گویم می سخن ایشان
 من الی انظر الوتد قال تشقنی لم للوتد الجدار قال: معروف است مثلی که چنان نباشد صدا به عاقلِ مستمع التفات. من حال

 79 ........................................................................................................................... یدقنی

 اگر سببی، هم تو که نیاید، هم عزرائیلِ تو کار بر نیاید، تیغ زخم و مرض و اسباب بر او نظر آنکه: که آمدن جواب. 72
 81 ........... تُبصرُونَ ال لکنْ و منْکُم إِلَیه أَقْرَب هو و که نباشد مخفی رنجور آن بر که بود و سببها، آن از تري مخفی چه

 ابدان به یحیی اهللا طعام الجوع فرمود چنانکه. اهللا طعام از او شدن مانع و دنیا شیرین و چرب وخامتِ  بیان در. 73
 82 .......................... فَرِحینَ یرْزقُونَ قوله و یسقینی و یطعمنی ربی عند ابیت قوله و اهللا طعام الجوع فی اي الصدیقین

 82 .................. نبودي زوال را جهان این و نبودي جهان در مرگ که بودي خوش چه:گفت که مغفل آن جواب. 74

غَیثَ ینَزِّلُ الَّذي هو و استحقاقها قبل النعم معطی تعالی اهللا رحمۀ من یرجی فیما. 75  یورث بعد رب و قَنَطُوا، ما بعد منْ الْ
 83 ................... حسنات سیئاتهم یبدل اللَّه ان لیعلم النقم یرجی حیث من تأتی سعادة رب و میمونۀ معصیۀ رب وً  قربا

 ایست دفینه حجره آن در را او که تاشانش خواجه آمدن گمان و پوستین، و چارق جهت او داشتن حجره و ایاز ۀقص. 76
 86 ............................................................................................. قفل گرانی و در محکمی سبب به

 ایشان تصویر ۀآین خور در و است گران صورت خور در که است قصه صورت میشود کرده بیان آنچه آنکه بیان در. 77
 87 ........... االشاره یکفیه العاقل و میکند گم ریش و سر قلم خجالت از و آید می شرم را نطق آن حقیقت قدوسی از و

ظُرِ که پوستین و چارق در کردن نظر حکمت. 78  88 ..................................................... خُلقَ مم الِْإنْسانُ فَلْینْ

جٍ منْ الْجانَّ خَلَقَ. 79 و منْ مارِ  88 ....................................... فَفَسقَ الْجِنِّ منَ کانَ انه ابلیس حق فی تعالی قوله نارٍ

 بد ةدید از تو که هر در" بیت این معنی و "یقینا ازددت ما الغطاء کشف لو" بیان و "هی کما االشیاء ارنا" معنی در. 80
 90 ............................................................................ "نگري می خود وجود ةچنبر از          نگري می

 90 ....................................................................................................... سایه افکند کژ کژ ۀپای و

 بی آینه چنانکه  و نیازیست بی ضد نیاز، آنکه جهت متضادند، چه اگر حقیقت روي از معشوق و عاشق اتحاد بیان. 81
 نیاید، نطق به آن شرح که حقیقت در اتحادیست ایشان میان لیکن است، صورت ضد صورتی، بی و است ساده و صورت

 91 ......................................................................................................... االشاره یکفیه العاقل و

 و خود از ام، زنده تو به و ام مرده خود از من: گفت مرا، یا داري تر دوست را خود: که پرسید عاشق از معشوقی. 82
از را خود قدرت ام، شده عالم تو علم از و ام کرده فراموش را خود علم ام، شده هست تو به و ام شده نیست خود صفات 

 خود دارم، دوست را تو اگر و باشم، داشته دوست را تو دارم، دوست را خود اگر. ام شده قادر تو قدرت از و ام داده یاد
 91 .......................................................................................................... .باشم داشته دوست را
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 92 ...................................................... .باشد بین خداي بین، خود چه گر               باشد یقین ۀآین را که هر

 92 ............................................... هذا علی و قصدنی قصدك من و رآنی رآك من خلقی الی بصفاتی اخرج

 بردن گمان و آویخته پوستین و چارق دیدن و ایاز ةحجر گشادن به سرهنگان با نیمشب غماز نمام امیران آن آمدن. 83
 را دیوارها و آوردن کنان چاه و آمد، گمان که اي گوشه هر به کردن حفره را خانه و پوش رو و است مکر این که

 گفتند می که اولیا و انبیا کار در اندیشان خیال و گمانان بد چنانکه شدن، نومید و خجل و نایافتن چیزي و کردن، سوراخ
 93 ............................ندارد سود و شوند خجل تفحص از بعد میجویند، تصدر و اند ساخته خویشتن و ساحرند: که

 وقت در السالم علیهم انبیاء حق در گمانان بد همچون خجل و تهی، توبره شاه سوي به ایاز ةحجر از نمامان گشتن باز. 84
 94 ......مسودةٌ وجوههم اللَّه علَی کَذَبوا الَّذینَ تَرَي قوله و وجوه تَسود و وجوه تَبیض یوم که ایشان پاکی و برائت ظهور،

 رفته او عرض بر خیانت این یعنی که ایاز به ایشان دادن سزا و گشایان حجره و نمامان ۀتوب قبول پادشاه کردن حواله. 85
 95 ............................................................................................................................ است

 یکی هر در و است صواب اینجا کنی چه هر لطف و عدل از که مکافات و عفو از کن اختیار که را ایاز شاه فرمودن. 86
 در را قصاص دارد می کراهت که کس آن. حیاةٌ الْقصاصِ فی لَکُم و است، درج لطف هزار عدل در که مصلحتهاست

نگرد نمی سیاست بیم حصن در شدن خواهند محقون و معصوم که حیات هزار صد در و میکند نظر قاتل حیات یک این
 .................................................................................................................................. 95 

 االحمر، موت االنتظار که مگو بیننا ایام و مدار منتظر و رسان فیصل را حکم این زود که را ایاز پادشاه فرمودن تعجیل. 87
 96 ......................................................................................................را شاه ایاز گفتن جواب و

 97 ........... بیازمائیم را خاموشی و صبر مدتی آزمودیم، را گو و گفت  گاه چندین که سخن این تقریر در حکایت. 88

أَلْتَهم لَئنْ و کفره، چنانکه نباشد دعوي آن و سخن آن مناسب او حال که گوید سخنی که کسی بیان در. 89 نْ سخَلَقَ م 
مواتالس و ض أَر  که داند که جانی با باشد مناسب چه نمودن او نثار زر و جان و کردن سنگین بت خدمت اهللاُ، لَیقُولُنَّ الْ

 97 .........................................غیور و مراقب و حاضر و بصیر و سمیع الهیست خالیق و ارضین و سماوات خالق

 99 ......................................................................... کنیزك از زاهد شدن جدا و خانه به زن رسیدن. 90

 یاد گناه آن از هرگز کرد نصوح ۀتوب آنکه و نرود، پستان به باز آید بیرون پستان از شیر چنانکه که نصوح بیان در. 91
 بی اول شهوت آن و یافت قبول لذت که بود آن دلیل نفرت آن و باشد، افزون نفرتش دم هر بلکه رغبت، طریق به نکند
 100.................................................... :اند فرموده چنانکه نشست او بجاي قبولش و توبه لذت این شد، لذت

 100............................................................. نکوتر، زو نگیري یاري چرا ---  دیگر عشق جز را عشق نَبرد

 گناه لذت آن جاي به قبول لذت و است نیافته قبول لذت که آنست عالمت میکند رغبت گناه بدان باز دلش آنکه و
 100......................................... وي بر باقیست  للْعسري فَسنُیسرُه لذت است نشده للْیسري فَسنُیسرُه است، ننشسته
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 و سمعا له کنت که خویشتن، از است حق درخواست همچو حق از او درخواست و واصل عارف دعاي آنکه بیان در. 92
 شرح و است، بسیار این در آثار و اخبار و آیات و ، رمی اللَّه لکنَّ و رمیت إِذْ رمیت ما و تعالی قوله یدا، و لسانا و بصرا
 100.............................................................. آورد نصوح ۀتوب به گرفته گوش را مجرم تا حق سازي سبب

93 .ستن نوبتو هیبت آن از نصوح شدن بیهوش و بجوئید، را نصوح جستیم را همه که آمدن آواز و نصوح به رسیدن ج 
 أزمۀ اشتدي هم او مرض اصابه إذا سلم و آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول قال کما بستگی نهایت از بعد کار شدن گشاده

 101........................................................................................................................ تنفرجی

 102............................................ نصوح از شاهزاده کنیزکان و حاجبان خواستن حاللی و گوهر شدن یافته. 94

نرفتن و گفتن دفع و او کردن بهانه و توبه قبول و توبه استحکام از بعد دالکی بهر از را نصوح زاده شاه خواندن باز. 95
 .................................................................................................................................103 

 ابد خسارت در بیازماید را آزموده و کند فراموش را پشیمانی آن باز و شود پشیمان و کند توبه کسی آنکه بیان در. 96
 چون نرسد، حق از مدد قبولی و حالوتی و قوتی و ثباتی را او ۀتوب چون الندامۀ به حلت المجرّب جرّب من که افتد،

 104................................................................... باهللا نعوذ بود، تر خشک و زردتر روز هر بیخ بی درخت

 الهام حقش که مراتبی بر مغفرت و رحمت قوت از خلق دادن اجري در است واصل عارف که قطب، کردن تشبیه. 97
 و صفتی، قربُ  بلکه مکانی قربُ  نه شیر، به ایشان قربِ مراتب بر ویند خوار باقیِ  ددان که خوار اجري تمثیل و دهد

 104........................................................................................ الهادي اهللا و است، بسیار این تفاصیل

 اال بردن نباید تمنا آنکه ۀموعظ در را، دولت آن بردن تمنا و خاصِ  آخُر بر را تازي بانواي اسبان سقائی خر دیدن. 98
 را آن که دولتی هر باقی شود، شیرین همه بود، مغفرت لذت چون رنجی، گونه صد در اگر که عنایت و مغفرت

 این در تو پنهان، فخ و بود پیدا دانه دامی هر از چنانکه بینی، نمی را آن که است قرین رنجی آن با بري، می تمنا ناآزموده
 105.................... است دام بی ها دانه آن که پنداري رفتمی، ها دانه آن با کاشکی که میبري تمنی اي مانده دام یک

 106................................................................................................. را خر روباه دادن جواب. 99

 106............................. نیست کسب ترك قسمت به رضا و اکتساب به است امر که را روباه خر دادن جواب. 100

 107............................................................................................... را خر روباه گفتن جواب. 101

 107.................................................................................................. را روباه خر جواب باز. 102

 از و آمد بیرون شهر از و شد منقطع اسباب از و میکرد امتحان را توکل که زاهد آن حکایت توکل، معنی تقریر در. 103
 اسباب از و تو رزاقی و سازي سبب بر کردم توکل گفت و نهاد سنگی سر بر سر مهجور، کوهیِ  بن در و دور شوارع
 107.......................................................................................... را توکل سببیت ببینم تا شدم منقطع

 108.................................................................. کسب به کردن تحریض و را، خر روباه، جواب باز. 104

 مرا کار این خدا اي که توکل، به محتاجست کسی هر که کسبهاستِ  بهترین توکل که را روباه خر گفتن جواب. 105
 108........... آخره الی نیست محتاج دیگر کسبی هیچ به که است کسبی توکل و است، توکل متضمن دعا و دار راست
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 در است مقلد او که باشد داشتن متهم جاي نبینی چون آن اثر و فر دولتی مخبر در آنکهِ  بیان در اشتر آوردن مثل. 106
 109.............................................................................................................................. آن

 110.................. بسته خود بر تحصیلیِ  فضلِ  فاضلِ  ناقصان سخنِ  میان و واصل،ِ  کامل شیخ دعوت میانِ  فرق. 107

 111........................................................................ علف حرص از روباه دست در خر شدن زبون. 108

 اگر آنکه بهر از گفت چیست؟ بهر از خنجر این که: لواطه حالت در او از لوطی پرسیدن و مخنث آن حکایت. 109
 نمی بد تو با من که هللا الحمد: گفت می و میکرد شد و آمد او سر بر لوطی. بشکافم شکمش اندیشد، بد من با کسی

 بعوضَۀً ما مَثلًا یضْرِب أَنْ یستَحیی ال اللَّه إِنَّ.  است تعلیم نیست هزل من هزل ---  است اقلیم نیست بیت من بیت. اندیشم
 بِه یضلُّ" خواستم این که فرماید جواب آنگه و مَثلًا، بِهذا اللَّه أَراد ذا ما باالنکار، النفوس تغییر فی فوقها فما اي فَوقَها، فَما

 فیه ملتً  تا لو و گردند، مراد بی بسیار و شوند رو سرخ او از بسیار میزانست همچون فتنه هر که ،ً" کَثیرا بِه یهدي و کَثیراً
 111................................................... السالم و الملهم واهللا فهم من فهم کثیرا الشریفۀ نتایجه من وجدتً  قلیال

 112............................ بیشه به شیر سوي را خر روبه کشیدن و خر تعفف و استعصام بر روباه مکر شدن غالب. 110

 دست نیل، چون کبود لبها زعفران، چون زرد روي افکند، اي خانه به را خویش ترس، از که شخص آن حکایت. 111
: گفت بسخره، میگیرند خر بیرون: گفت است؟ واقعه چه است، خیر: که پرسید خانه خداوند درخت، برگ چون لرزان

 مرا که ترسم امروز است، برخاسته تمییز میگیرند، جد به سخت: گفت ترسی؟ می چه نیستی خر تو میگیرند، خر مبارك
 113..................................................................................................................... .گیرند خر

 و کردي، شتاب بود دور خر هنوز که شیر با روباهِ  کردن عتاب و شیر، از خرِ  جستن و شیرِ  پیش را خر روباهِ  بردن. 112
 114........................................................... بفریب اش دگرباره برو که را روبه شیر کردن البه و گفتن عذر

 حق در و سبت اصحابِ  حق در چنانکه است، مسخ باعث بلکه بود، بال موجب توبه و عهدِ نقض که آن بیان در. 113
دهند دل صورت را تن قیامت به و باشد دل مسخ امت این اندر و الْخَنازِیرَ، و الْقرَدةَ منْهم جعلَ و که عیسی ةمائد اصحاب

 .................................................................................................................................115 

م. 114 115............................................................... بفریبدش باز تا گریخته خر آنِ  بر روباه آمدن بار دو 

 116.............................................................................................. را روباه خرِ  گفتن جواب. 115

 117....................................................................................... بار دیگر را خر روباه دادن پاسخ. 116

 نفس ذلّ جهت میکرد رز ببرگ افطار شب هر که او ریاضت و سرّه اهللا قدس غزنوي رزي سر محمد شیخ حکایت. 117
 118............................................................................................................................ خود

 جمع آنچه کردن تفرقه و غیبی اشارت به او گردانیدن زنبیل و غزنین شهر به بیابان از سال چندین از بعد شیخ آمدن. 118
 118.................................................................................................................... .فقرا بر آید

 118..................................................... .است پیک بر پیک نامه، بر نامه        است لبیک عز ز جان را که هر

 118...........................................نباشد منقطع غیره و نامه و باران و ماهتاب و آفتاب باشد باز خانه روزن چنانکه
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 120.................................................................................. االفالك خلقت لما لوالك معنی در. 119

 بدان را او امیر کردن عتاب و غیبی، اشارت به زنبیل با بار چهار روزي کدیه بهر امیري ۀخان به شیخ آن رفتن. 120
 121.......................................................................................... را امیر شیخ آوردن عذر و وقاحت،

 استعصام و گستاخی از بعد مخزن کردن ایثار و زدن وي بر اوِ  صدقِ  عکس و شیخ نصیحت از امیر شدن گریان. 121
 121....................................................... کردن تصرف نیارم اشارتی بی من که گفتن و ناکردن قبول و شیخ

 زیر در دست. مستان و بده این از بعد دادي، و بستدي ما فرمان به سال دو این که شیخ، به غیب از آمدن اشارت. 122
 عالمی  این وراي که شود یقین را عالمیان بیابی خواهی چه هر که گردانیم، هریره ابو انبان چون را آن که میکن حصیر
 ایمان کفر شود، اکبر سعد آید، آن در اکبر نحس شود، زنده آید، آن در مرده شود، زر بگیري کف به خاك که است
 و چگونه، و چون بی منفصل، نه متصل نه تحت، نه و فوق نه خارج، نه است عالم این داخل نه گردد، تریاق زهر شود،

 داخل نه زبان، با زبان فصاحت و چشم با چشم ةغمز و دست،  با دست صنعت چنانکه نمونه، و اثر هزار را او لحظه هر
 122.......................................................... االشاره یکفیه العاقل و منفصل، نه و متصل نه و خارج، نه و است

 اخرجُ که باشد ایشان نشان که گفتن، بی داران وامِ  وام قدرِ  دانستن و گفتن بی را سائالن ضمیر شیخ دانستن. 123
 123..................................................................................... رآنی فقد یراك فمن خلقی الی بصفاتی

 123........................................................................................... خلق ضمیرهاي دانستن سبب. 124

 123.....................................................................حرص از خر شدن زبون و روباه مکر شدن غالب. 125

 124................................................................................................ احتما و جوع فضیلت در. 126

 124................................................................................................. قناعت و صبر در تمثیل. 127

 قوت نصیحت ضمن در و زبان بر کرد نصیحت را او و شد آگاه او ضمیر و حرص از شیخ که مریدي حکایت. 128
 124...................................................................................................حق امر به بخشیدش، توکل

 گردد، الغر روزي غم از فردا تا و شود، فربه تا بچرد و بیند علف پر را صحرا روزه هر که حریص گاو آن حکایت. 129
 125...................................................................... کند نمی اعتماد و بیند می همچنین او که سالهاست و

 و جگربند شیر آمدن باز تا خورد، آب تا چشمه به رفت کوشش، از شیر شدن تشنه و را، خر آن شیر کردن صید. 130
 بود دیده سیاستی آنچنان بودي جگر و دل را او اگر: گفت روبه جگر؟ و دل کو: که پرسید روبه از نیافت، جگر و دل
ع کُنَّا لَو آمدي؟ باز تو بر کی برده، جان حیله هزار به و روز، آن منَس لُ أَوقی کُنَّا ما نَعحابِ فیرِ أَصع126................ الس 

 126.................................................. میگشت آدمی طلب در شمع با روشن بروز که راهب آن حکایت. 131

غی مسلمانی کردن دعوت. 132 127...................................................... او گفتن جواب و اسالم دین به را م 

 128................................................................................... رحمان درگاه بر شیطان مثل بیان در. 133
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 انبیا اقدام ۀکوفت است راهی سنت: که گفتن دلیل و بنده اختیار اثبات در را جبري کافر سنی، مومن گفتن جواب. 134
 شدن منکر از کند، تاویل و شود منکر را نهی و امر و نبیند اختیار را خود که جبر بیابان به راه آن یمین بر و السالم علیهم

 چه به نگویم دیگر و مخالفان، جزاي دوزخ و است مطیعان جزاي بهشت که دوزخ و بهشت انکار آید الزم نهی و امر
 آن از و داند خلق قدرت مغلوبِ را خالق قدرت که است قدر بیابان راه آن یسار بر و االشاره، یکفیه العاقلُ که انجامد
 129....................................................................................... شمرد بر جبري مغ آن که زاید فسادها

 از زرد که است حس جاي به ناهار و سیري و اصطبار و خشم و اضطرار و اختیار چون وجدانی درك آنکه بیان در. 135
 از سرد و مس، حس به نرم، از درشت و سرگین، از مشک و شیرین، از تلخ و بزرگ از خُرد و کنند، فرق بدان سرخ
 باشد حس منکر  وجدان منکر پس کند، معلوم درختِ  مس از دیوارِ  مس و خشک، از تر و گرم، شیر از سوزان و گرم،

 مدخل و راه بستن و احساس از کردن منع و بستن توان را حس که زیرا است، تر ظاهر حس از وجدان که زیاده و
 131................................................................... االشاره یکفیه العاقل و بود، نخواهد ممکن را وجدانیات

 133........................ نیست اختیار ةکنند سلب قضا و تقدیر آنکهِ  بیان و خلق اختیار تقریرِ  بیان در هم حکایت. 136

 در و ملتی هیچ در جبري عذر آنکه بیان و نهی و امر صحت و خلق اختیار اثبات و جبري جوابِ در هم حکایت. 137
 جبريِ  ابلیس نیافت خالص چنانکه است، کرده که کار آن سزاي از نیست خالص موجب و نیست مقبول دینی هیچ
ْغویتَنی، بِما که گفت که بدان  133................................................................... الکثیر علی یدل القلیل و أَ

 دل تنگ دیگران رد و خشم از و اوست، رضاي  رضا و اوست، خواست  خواست یعنی کان، اهللا شاء ما معنی در. 138
 134. "مساء ال و صباح اهللا عند لیس" که نباشد مستقبل و ماضی خداِ  فعل در لیکن است ماضی لفظ چه اگر کان مباشید،

 القلم جف السرقۀ، و االمانۀ یستوي ال المعصیۀ و الطاعۀ یستوي ال کتب و القلم جف یعنی القلم جف معنی بیان در. 139
 135................................................. الْمحسنینَ أَجرَ یضیع ال اللَّه إِنَّ القلم جف الکفران، و الشکر یستوي ال ان

 و زربفت قباهاي و تازي اسبان بر و دید آراسته را خراسانی عمیدِ غالمان  هري در که درویش آن حکایت. 140
 غالمان اینها نیستند امیران اینها: که را او گفتند شاهانند؟ چه و امیرانند کدام اینها: که پرسید آن، غیر و مغرق کالههاي

136 گویند عمید را مستوفی آنجا بیاموز، خراسان عمید از پروردن غالم خدا اي: که کرد آسمان به روي خراسانند، عمید 

 مناظره شدن دراز و میکرد دعوت جبرش اعتقاد ترك به و اسالم به که را سنی مومن جبريِ  کافرِ  گفتن جواب باز. 141
 138. یشاء من یؤتیه اللَّه فضل ذلک  نماند، آن پرواي را او که حقیقیِ  عشق اال نبرّد را جواب و اشکال ةماد که طرفین، از

 در را ایاز تا  چراست؟ است جماد که پوستین و چارق با شادي و غم چندین که، را ایازً  قاصدا پادشاه پرسیدن. 142
 139.................................................................................................................... آورد سخن

 141................................................................ لیلی عشق از را مجنون خویشان کردن تسلی حکایت. 143

 است مرد که بشناخت را او زنی که کرد حرکتی و نشسته زنانِ  میان  وعظ در و پوشیده چادر که جوحی حکایت. 144
 142............................................................................................................... کشید اي نعره و
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 که گیرند پند اشارت آن از تاشانت خواجه تا بگو آشکارا پوستین و چارقِ  شرح که را ایاز باره دیگر شاه فرمودن. 145
 143...................................................................................................................نصیحۀ الدین

 143.......................... را ایشان او گفتن جواب و شو، مسلمان که ابایزید عهد در گفتندش که کافري حکایت. 146

 144................ داد هدیها را او کافر مرد و نماز براي از زد بانگ کافرستان در که آواز زشتِ  مؤذن آن حکایت. 147

 بر من نیم گربه کشید، بر ترازو به را گربه شوهر خورد، گربه را گوشت: که را شوهر گفت که زن آن حکایت. 148
کو؟ گوشت است، گربه این اگر و کو؟ گربه است، گوشت این اگر افزون، و بود من نیم گوشت زن، اي: گفت آمد،

 .................................................................................................................................145 

 معروف امر که بود زاهدي راه در آورد،  می سبوي و رفت غالم بیار، می: که گفت را غالم که امیر آن حکایت. 149
 بود السالم علیه عیسی عهد در قضیه این کرد، زاهد گوشمال قصد بشنید، امیر بشکست، را او سبوي و زد سنگی میکرد،

 147.......................................................... میکرد تنعم و تّ لذ منع زاهد لیکن بود نشده حرام  می هنوز که

 148................................................ ضیاء گفتن لطیفه و بلخ تاج اسالم شیخ و بلخ ضیاء حکایت بیان در. 150

 149................................................................ زاهد سر بر رفتن آلوده خشم و امیر یافتن خبر بیان در. 151

 149.......................................................................... را ترمد شاه سید دلقک کردن مات حکایت. 152

 149...................................................................... خلق اجتماع و زاهد و امیر حکایت به رجوع باز. 153

 از حرّا کوه از را خود افکندن السالم علیه مصطفی حضرت کردن قصد و گشاد از پیش سالکان طاقتی بی بیان در. 154
 150................................. دادن بشادت و کردن منع و وي به را خود السالم علیه جبرئیل نمودن و حجاب وحشت

 151... شکسته را سبو و است کرده که گستاخی جهت به شفاعت نکردن قبول و را شفیعان آن مر امیر گفتن جواب. 155

 151........................................... زاهد همسایگان و شفیعان کردن البه بار دوم و بوسیدن امیر پاي و دست. 156

 152............................................................................. را شفیعان مر امیرِ  گفتن دفع و جواب باز. 157

آخرَةَ الدار إِنَّ و" که آیه این تفسیر. 158  کوزه و آب و عالم آن ۀعرص و دیوار و در که ،"یعلَمونَ کانُوا لَو الْحیوانُ لَهِی الْ
 سلم و وآله علیه اهللا صلی مصطفی حضرت فرموده آن جهت و شنو سخن و گو سخن و اند زنده همه درخت و میوه و
 بوي براي از نه را جیفه بودي، جیفه دنیا چون هم آخرت نبودي، حیات را آخرت اگر و ،"کالب طالبها و جیفه الدنیا"

 153........................................................................................خوانند جیفه مردگیش براي بل زشت

 در را ایشان که کن بحل را طاعنان و بگو را منکرانِ  مشکل و بگو خود کار تاویل که را ایاز شاه خطاب باره دیگر. 159
ت کردن رها التباس آن 154........................................................................................... نیست مرو 

 مرد چون ها اندیشه آن در صابر عارف و مهمانان به مختلف هاي اندیشه تمثیل و خانه مهمان به آدمی تنِ  تمثیل. 160
 155..................................................................................................................دوست مهمان

 155............................................................ مهمانداري فضیلت بیان و زن و کدخدا و مهمان حکایت. 161
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 و کند خوئی بد و تحکم و آید فرود خانه در روز اول از که نو مهمان به آید دل در که روزینه هرِ  فکرِ  تمثیل. 162
 156..................................................................................... کشیدن مهمان ناز و مهمانداري فضیلت

 157....................................................................... را ایاز او نواختن و ایاز با شاهِ  خطاب بار دیگر. 163

 157.................... نشوي حامله تا نگاهدار را خود راست تو که شوهر این از که را دختر  پدر آن کردن وصیت. 164

 عام بوس دست و سجده به و ناکشیده ِعشق داغ ةناکرد مجاهده ةپرورد سایه صوفی آن سستی و دل ضعیف وصف. 165
 معلم چون وهم به و شدن غرّه. اوست صوفی زمانه در امروز که ایشان نمودن انگشت به و کردن نظر حرمت به و

 هنر نیز ظاهر به که رفته غزا به غازیان با میدانند پهلوان راه این در مرا مجاهدم من که وهم آن با و شدن رنجور کودکان
 158............................................... دارد؟ محل چه اصغر جهاد مستثناام، اکبر جهاد در چه اگر را، جهاد بنمایم

 بیهوش بسته دست اسیري ِ کافر ِ چشم شدن کالپیسه از که داري تو که زهره و دل این با که را او مبارزان نصیحت. 166
 159..................... نشوي رسوا تا مرو پیکار سوي و باش خانقاه ِ مطبخ مالزم که زینهار بیفتد، دستت از دشنه و شوي

 اصغر جهاد از چون شدن، شهید بامید کرده غزاها و بود رفته غزو به بار هفتاد که تعالی اهللا رحمه عیاضی، حکایت. 167
 این در را نفس او و کردن غزا جهت داشتی رنجه را او نفس. شنید غازیان طبل آواز گزید، خلوت و شتافت اکبر جهاد به

 160........................................................................................................... مینمود متهم دعوت

 161........................................................................ غزا در او بازي جان و دیگر مجاهدي حکایت. 168

 ورز حرصِ  نفس با ستیزه بهر از تفاریق به افکندي خندق در درم یک روز هر سیم همیان از که مجاهد آن حکایت. 169
او جواب و ،"الراحتین احدي الیاس که یابم خالصی ماجرا این از تا انداز بار یک اندازي، چون" که نفسِ  سرزنش و
 .................................................................................................................................161 

 162.................................................................................. قتال در مجاهد آن حکایت به رجوع. 170

بستن کاغذ بر او نقس و غمازان کردن صفت و کنیزك طلب به لشگر فرستادن و موصل شاه و مصر خلیفه حکایت. 171
 .................................................................................................................................162 

 163............................. نشود زیاد مسلمانان ریزي خون تا خلیفه به را کنیزك آن موصل صاحب کردن ایثار. 172

رفت آنچه از نگوید باز خلیفه به که را کنیزك آن او ِ دادن سوگند و کرد که خیانتی از لشکر سر آن شدن پشیمان. 173
 .................................................................................................................................165 

 165................................................................ را باطل و حقِّ  میانِ  فرق بزرگی، از شخصی پرسیدن. 174

 166....................................................................................... بعث منکران عقل ضعف بیان در. 175

 166................................................................ جماع و رانی شهوت جهت کنیز آن نزد خلیفه آمدن. 176

 و را او حال خلیفه کردن فهم و پهلوان آن شهوت قوت و خلیفه شهوت ضعف از را کنیزك آن گرفتن خنده. 177
 167........................................................................................................................ پرسیدن
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 نه گر و را خنده این سبب گو راست: که خلیفه اکراه و شمشیر زخم ِ بیم از خلیفه با را راز کنیزك آن کردن فاش. 178
 167........................................................................................................................ بکشمت

 جزاي فتنه آن که دانست و دهد وي به را او و کند عفو و بپوشد که خیانت آن بر شد واقف چون شاه کردن عزم. 179
که موصل صاحبِ بر او ظلم و بود او قصد "نْ وم لَیهاو أَساءإِنَّ فَع کبر رْصادآن کشد، انتقام اگر که ترسیدن و "لَبِالْم 
 168............................................................... آمد سرش بر طمع و ظلم این چنانکه آید او سر بر هم انتقام

 169............................................................... کردن عقد او به را کنیزك و را پهلوان خلیفه خواندن. 180

 170................. فرشتگان صفوت و صفا را یکی و دهد خران شهوت و قوت را یکی که ،"قَسمنا نَحنُ" بیان در.  181

 170............................................................... نبودَ  قیامتی جز اوِ  بر                  نبودَ  شهوتی که تخمهائی

 170......................................................... پیغمبریست قوت هوا ترك             سروریست از تافتن هوا ز سر

 را وزیر شاه ِ فرمودن و قیمت در وزیر کردن مبالغه و ارزد بچند این که وزیر دست به بزم را گوهر محمود شاه دادن. 182
 170...................................................... بشکنم چگونه را نفیس گوهر این که وزیر گفتن و بشکن را این که

 خلعت و مال به او ناشدن مغرور و را، ایشان او ناشدن مقلد و ایاز کیاست و ایاز دست به دور آخر گوهر آن رسیدن. 183
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  يمثنو دفتر پنجم
  

 ن  ُکرد یحس  ، توسط"کالله خاور"سخه ح از نیپ و تصحیتا
 www.sufism.ir یتساط وست ديبنه صفح

 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یلطفا ً اگر اشتباه
 :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا
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  مقدمه دفتر پنجم. 1
  ن که نور انجم استیشه حسام الد

  ن ِ رادیالحق حسام الداء یض يا
  فی، خلق محجوب و کثيگر نبود
  یدادم یحت، داد معنیدر مد

  ستیک لقمۀ باز، آن ِ صعوه نیل
  ب است با اهل جهانیشرح ِ تو غ

  انیف است با زندانیمدح ِ تو ح
  ق ِ حجابیف است و تخریمدح، تعر

  د، مداح خود استیمادح ِ خورش
  د جهان، ذم ِ خود استیذم ِ خورش

  کاندر جهان یتو ببخشا بر کس
  ؟ده هایچ از دید هیتاندش پوش

  ؟حدش تانند کاست یا ز نور بی
  هان بودیکاو حاسد ک یهر کس

  قدر تو بگذشت از درك عقول
  انین عقل از بیگر چه عاجز آمد ا

  دركیئا کله ال یان ش
  گر چه نتوان خورد طوفان ِ سحاب

  دیا را اگر نتوان کشیآب در
  انیدر م يارین یراز را، گر م

  طالب آغاز سفر پنجم است   
  اوستادان صفا را اوستاد

  ف ی، حلقها تنگ و ضعيور نبود
   یبگشادم ین منطق، لبیر ایغ

  ست یچاره اکنون، آب و روغن کردن
  عشق دارم در نهان  همچو راز ِ

  ان یروحانم اندر مجمع یگو
  ف آفتاب یفارغ است از مدح و تعر

  که دو چشمم روشن و نامرمد است 
  ک و بد است یکه دو چشمم کور و تار

  شد حسود آفتابِ کامران 
  ؟ده هایو ز طراوت دادن ِ پوس

  ؟ا به دفع جاه او تانند خاستی
  دان بودیآن حسد، خود مرگ جاو

  عقل اندر شرح تو، شد بوالفضول 
  د در آن یبا یجنبشعاجزانه 

  ترك یاعلموا ان کله ال 
  ؟توان کردن به ترك خورد آب یک

 دید چشیبا یهم به قدر تشنگ

  درکها را تازه کن از قشر ِ آن 
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  کینطقها نسبت به تو  قشر است، ل
  آسمان، نسبت به عرش آمد فرود

  م وصف تو، تا ره برندیمن بگو
  و، به حق، جذابِ جان ینور ِ حق
  ن نور ِ خَوشیم است، تا ایشرط، تعظ

  ز گوشیابد مستعد تینور 
ش، اینور م   ز گوشیف تیحر يکـَ

  که شب جوالن کنند یسست چشمان
  ک، شدیمشکل ِ بار ينکته ها

  د هنر را تار و پودیتا بر آرا
  ارد شاخهایبر ن یهمچو نخل

  

  ک یگر فهم ها، مغز است نیش ِ دیپ  
  خاك تود يست سویور نه بس عال

  ش از آن، کز فوت آن حسرت خورندیپ
  خلق در  ُظلمات  وهمند و گمان 

  دگان را سرمه کش ید ین بیگردد ا
  کاو نباشد عاشق ظلمت چو موش 

 چون موش، در ظلمت مکوش يگر نه ا

  ؟مان کنندیطواف مشعلۀ ا یک
  ک شدین تاری، کاو ز دیبند طبع

  د نتواند گشودیچشم در خورش
  ن، سوراخهایکرده موشانه، زم

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ک الَخیرِ فَصرْهنَّ إِلَیمه فَخُذْ أَربعۀً منَ الطَّیه کریر آیتفس. 2
  ن بشر را، دل فشاریچار وصف است، ا

شیخورش يا یل وقتیتو خل ه د  
شیاز ا یزانکه هر مرغ نها، زاغ و  

  لیمرغان خلچار وصف تن، چو 
  ک و بدیل، اندر خالص نیخل يا

  تو يو، جملگان، اجزا یکل توئ
  شودیم ياز تو، عالم، روح زار

  ن تن شد مقام چار خویزآنکه ا
  َابد  یخواه یخلق را گر زندگ

  بازشان زنده کن از نوع دگر
  راه زن يچار مرغ ِ معنو

  ير جملۀ دلها شویچون ام
  ن چار مرغ زنده رایسر ببر ا

  و، طاوس است و، زاغ است و، خروسبط ّ 
  بط، حرص است و، خروس آن شهوت است

  د سازیتش آنکه بود امیمن
  نیبط ّ، حرص آمد، که نوکش در زم

  ک زمان نبود معطل آن گلوی
  کندیم يکه خانه ا یغماچیهمچو 

  ن چهاریخ عقل گشته ایچار م  
  ار ِ ره زن را بکـُش ین چهار اطیا

  ده کش یهست عقل عاقالن را د
  ل یشان دهد جان را سبیبسمل ا

  سر ببرشان، تا رهد پاها ز سد
  تو يبر گشا که هست پاشان، پا

  شودیم يپشت صد لشکر، سوار
  نامشان شد چار مرغ ِ فتنه جو

  ن چار مرغ ِ شوم ِ بدیسر ببر ز
  شان ضرریکه نباشد بعد از آن  ز ا

  کرده اند اندر دل خلقان وطن 
   یفۀ حق توئین دوران خلیاندر ا

  نده رایکن عمر ناپا يسرمد
  ن مثال چار خُلق اندر نفوس یا

  ت است یجاه چون طاوس و، زاغ امن
ِ ید، یطامع تأب   دراز ا عمر

  ن ید دفیجویدر تر و در خشک م
  "کلوا"نشنود از حکم، جز امر ِ 

  کندیزود زود انبان خود پر م
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  ک و بدیفشارد نیاندر انبان م
  د دگریآ یاغئیتا مبادا 

  وقت تنگ و، فرصت اندك، او مخوف
  شیست بر سلطان ِ خویاعتمادش ن

  اتیک مؤمن، ز اعتماد آن حیل
  که او یاغیمن است از فوت و از یا
  من است از خواجه تاشان ِ دگریا

  د در ضبط حشمیعدل شه را د
  الجرم نشتابد و ساکن بود

  بیدارد و صبر و شک یبس تأن
  ، پرتو رحمان بودین تأنیکا

  طانش بترساند ز فقریزآنکه ش
  دیطان در وعیشنو که شب یاز نب

  زشت از شتاب يزشت و، بر يتا خور
  

  در و حبات نخود يدانه ها  
  فشارد در جوال، او خشک و تر یم

  وقوف  یدر بغل زد، هر چه زوتر، ب
  ش ید به پیآ یکه مبادا طامع

  کند غارت به مهل و با انات  یم
  ا بر عدوشناسد قهر شه ر یم

  ندش مزاحم، صرفه بریایکه ن
  ارد کرد، کس بر کس ستم یکه ن

  از فوات حظ ّ خود آمن بود
  ب یر و موقن است و پاك جیچشم س

  طان بودیو آن شتاب از هزة ش
  ر صبر را، بکشد بعقریبارگ

  دیدت از فقر شدیکند تهدیم
ت، ن ین ثواب ی، نیتأن یمرو  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

سبعه امعاء و المؤمن  یاکل فیه که الکافر یصلوات اللَّه عل یث مصطفین حدیدر سبب ورود ا. 3
  معاء واحد یاکل فی

  الجرم کافر خورد در هفت بطن
  شدندغمبر یکافران مهمان پ

  نجا قنقیشاه ما ا يم ایکامد
  ده ما ز دوریم و رسینوائ یب

  اران کرد آن سلطان ِ رادیرو به 
  دیاران ِ من قسمت کنی يا: گفت

  پر بود اجسام هر لشکر ز شاه
  غ هایآن ت یتو به خشم شه زن

  یزنیم یگناه یبر برادر، ب
  جان است و، لشکر پر از او یکیشه 

  بود نیریآبِ روح ِ شاه، اگر ش
  ن شه دارند و بسیت دیکه رع

  دیمهمان گز یکی، ياری یکیهر 
  داشت، کس او را نبرد یجسم ِ ضخم

  بردش، چو واماند از همه یمصطف

  ک و الغر، زفت بطن ین و دل بارید  
  شان به مسجد آمدندیوقت شام ا

  کان افق تو مهمان دار ِ س يا
  فشان بر سر ما فضل و نورین بیه

 ر جمله شاهان و عبادیدستگ

  دیمن يکه شما پر از من و خو
  جاه  يغ بر اعدایز آن زنند آن ت

  ؟د تو رایور نه بر اخوان چه خشم آ
   یعکس خشم ِ شاه، گرز ِ  ده من

  ن اجسام  جویروح چون آب است و، ا
  جمله جوها پر ز آب خوش شود

  ن فرمود سلطان ِ عبس ین چنیا
  دیند یک زفت بود و، بیان یدر م

  ماند در مسجد، چو اندر جام  درد
  ر ده اندر رمه یهفت بز بد ش
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  بزان يم خانه بودندیکه مق
  ر آن هر هفت بزینان و آش و ش

  ت خشم آلو شدندیجمله اهل ب
  خوار همچون طبل کرد یمعده طبل

  نشستوقت خفتن رفت و در حجره 
  ر در را در فکندیاز برون زنج

  ا صبحدمیمه شب یگبر را در ن
  در شتافت يش سویاز فراش خو
  له سازیله کرد آن حیدر گشادن ح

  شد تقاضا بر تقاضا، خانه تنگ
  دیکرد و به خواب اندر خز يله ایح

  رانه بد اندر خاطرشیزآنکه و
  دیچو د یرانۀ خالیش در ویخو

  خوابد آن جامه یدار و بدیگشت ب
  ز اندرون او بر آمد صد خروش

  میداریخوابم بدتر از ب: گفت
  زد  وا ثبورا  وا ثبور یبانگ م

  ن شب به سر؟یشود ا یمنتظر که، ک
  از کمان يریزد او چو تیتا گر

  کنم یار است، کوته میقصه بس
  

  وقت خوان  يدن برایبهر دوش  
  خورد آن بو قحط اعوج ابن غزّ

  ر بز طامع بدندیکه همه در ش
  را او بخورد یقسم هجده آدم

  زك از غضب در را ببست یپس کن
  ن و دردمندیاو بد خشمگکه از 

  بس تقاضا آمد و درد شکم 
  افت یدست بر در چون نهاد، او بسته 

  نوع نوع و خود نشد آن بند باز
  درمان و دنگ  یران و بیماند او ح

  دیرانه دیش را در خواب و در ویخو
  شد به خواب اندر همانجا منظرش 

  دیاو چنان محتاج، هم در حال ر
  ز اضطراب وانه شد ایپر حدث، د

  خاك پوش  یب ین رسوائیاز چن
  م یرینسان میکه خورم زآنسان و ز

  آنچنان که کافران روز نشور
  د از گشادن بانگ دریتا بر آ

  چ کس او را چنان یند هیتا نب
  د از درد و غم یباز شد آن در، ره

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه الصالة و السالم بر مهمان و خود را پنهان کردن تا خجل نشودیعل یدر ِ حجره گشادن مصطف. 4
  صبح آمد و در را گشاد یمصطف

  یدر گشاد و گشت پنهان مصطف
  د، رود گستاخ اویتا برون آ

  ایو  يزیا نهان شد در پس چی
غَۀَ اهللا، گاه پوش بده کندیص  

  شیخو يند خصم را پهلویتا نب
  د احوال شبشیدیم یمصطف

  ید رهیش از خبط، بگشایتا که پ
  ک، حکمت بود و، امر آسمانیل

  بود ياریبس عداوتها که آن 

  صبح آن گمراه را، او راه داد  
  تا نگردد شرمسار آن مبتال

  ند در گشا را، پشت و رویتا نب
  د دامان خدایاش پوش ياز و
  چون بر آن ناظر تند یپردة ب

  ش یش است، بیقدرت قادر از آن ب
  ک مانع بود فرمان ربش یل

   یحت در چهیفتد ز آن فضیتا ن
  شتن را او چنان یند خویتا بب

  بود يها که معماریخراببس 
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  دیچونکه کافر باب را بگشاده د
ِ   پر حدث را،    ک فضولیجامه خواب

  "نین کردست مهمانت، ببیچن"که 
  شینجا به پیاور مطهره ایکه ب
  کز بهر خدا: جست یم یهر کس
  ن حدث را، تو بهلیم ایما بشوئ

  لَعمرُك مر تو را حق عمر خواند يا
  میزئیخدمت تو م يما برا

  ستین ساعتیک ایدانم، ولیم: گفت
  ست ین قول نبیمنتظر بودند کا

  شست آن احداث را یاو به جد م
  بشو ن را تویکا: گفت یکه دلش م

  

 دیرون جهین بینرم نرمک از کم  

  ش رسول یقاصدا، آورد در پ
   "نیرحمۀً للعالم"زد  يخنده ا

  ش یم جمله را با دست خویتا بشو
  جان ما و جسم ما قربان تو را

  ن، نه کار جان و دل یکار دست است ا
  نشاند یفه کرد و بر کرسیپس خل

  ؟می، پس ما کئیکنیچون تو خدمت م
  ست یشم، حکمتین شستن به خویکاندر ا
  ست ین اسرار چید که اید آیتا پد

  اید و ریخاص ز امر حق، نه تقل
  نجا هست حکمت، تو به تویکه در ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ه و آله در آن ساعت که یاهللا عل یصل یمصطفدر سبب رجوع کردن آن کافر به خانۀ . 5
شست و خجل شدن او، و جامه چاك کردن و نوحۀ  ین ملوث او را به دست خود میبال یمصطف

  او بر خود و بر حال خود
  ادگاریبد  یکلیکافرك را ه

  آن حجره که شب جا داشتم: گفت
  ن بود، شرمش  حرص بردیگر چه شرم

  دیکل شتاب اندر دویه یاز پ
  ، آن حدث با دست خَود"د اهللای" کان

  دیاد رفت و شد پدیکلش از یه
  زد او دو دست را بر رو و سریم

  و سرش ینیآنچنانکه خون، ز ب
  نعره ها زد، خلق گرد آمد بر او

  عقل، سر یب يا: زد او بر سر کهیم
  نیکل زم يا: کرد او که یسجده م

  ی، خاضع امر وئیتو که  ُکل
  ز حق یلرزان، خوار و یتو که  ُکل
  کرد رو بر آسمان یهر زمان م

  دید و طپیرون بلرزیچون ز حد ب
  بنواختش یساکنش کرد و بس

  قرار ید آن را و گشت او بیاوه دی  
  خبر بگذاشتم  یکل آنجا بیه

  ست خُردیزیچ یحرص اژدرهاست، ن
  دی، و آنحال دیدر وثاق مصطف

  د، که دورش چشم بدیشو یخوش هم
  دیبان را دری، گرياندر او شور

  وار و دریکوفت بر دیکله را م
  شد روان و، رحم کرد آن مهترش 

  ها الناس، احذروایا: انیگبر گو
  نور بر یب ينه، کایزد او بر س یم

  ن ین جزو مهیشرمسار است از تو ا
   يمن که جزوم، ظالم و زشت و غو

  من که جزوم، در خالف و در سبق 
  ن قبلۀ جهان یا يکه ندارم رو

  دیش در کنار خود کشیمصطفا
ِ اشناختش ید   ده اش بگشاد و، داد 
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  ؟خندد چمن ید ابر کیتا نگر
  قیداند طر یک روزه همیطفل ِ 

  ؟گانیۀ  دای، که دایدان یتو نم
ً یبکُوا کثیو ل"گفت    گوش دار "را

  ۀ ابر است و سوز ِ آفتابیگر
  سوز مهر و اشک ابر يگر نبود

  ؟ن هر چار فصلیمعمور ا يبد یک
  ۀ ابر ِ جهانیسوز مهر و، گر

  آفتاب عقل را در سوز دار
  دت چون طفل خُردیان بایچشم، گر

  تن چو با برگ است روز و شب از آن
  جان است، زود یبرگ یبرگ تن، ب

  ن برگ تنی، قرض ده ز"أقْرَضُو اهللا"
  نتن لقمۀ تیقرض ده، کم کن از ا

  کند یش چون خالین، خویتن ز سرگ
  برَد یِبرهد و پاک  يدین پلیز
  نین و هیه: ترساندت که یو مید

  ن هوسها، تو بدنی، زيگر گذار
  مزاج ين بخور، گرم است و دارویا

  ن تن مرکب استیت که این نیهم بد
  د خللیش آین مگردان خو، که پیه
  و ِ دونیدها آن دین تهدین چنیا

  سازد در دوانوس یش جالیخو
  ین تو را سود است، از درد و غمیکا
  هات رایو ه یه یش آرد هیپ

  فَرَس، در وقت نعل يهمچو لبها
  رد او، چون گوش اسبیت گیگوشها

  ز اشتباه یبر زند بر پات نعل
  "ترَدد در دو کار"نعل ِ او باشد 

  یآن بکن که کرد مختار نب
  به چه محفوف گشت "حفت الجنۀ"

  لت و ز دهایحصد فسون دارد ز 

  ؟جوشد لبن ید طفل کیتا نگر  
  ق یۀ شفیم تا رسد دایکه بگر

  گان یرت رایه شیگر یکم دهد ب
  ر ِ فضل ِ کردگاریزد شیتا بر

  ن دو رشته تاب یا همیاستن دن
  ؟اجسام  ما عرض و سطبر يشد یک

  ه اصل ین گرین  َتف و ایا يگر نبود
  ؟دارد جهان را خوش دهان یچون هم

  چشم را چون ابر، اشک افروز دار
  ن نان را، که نان آب تو بردیکم خور ا

  ز است و خزان یشاخ جان، در برگ ر
  د کاستن، و آن را فزودین ببایز

  د در عوض در دل چمن یتا برو
   "نٌ رأتیوجه ال ع"د یتا نما

  کند یپر ز مشک و در ِ اجالل
ُ ی"از    ، تن او بر خورد"کمطهر

  ن یحز ي، گرديخور یمانین پشیز
  شدن  ین خواهیمان و غبیبس پش

  نفع و عالج  یاشام از پیو آن ب
  آن چه خو کردست، آنش اصوب است 

  د صد علل یدر دماغ و دل بزا
  آرد و بر خلق خواند صد فسون 

  مار تو رایبد نفس ِ بیتا فر
   ین، در گندمیگفت آدم را هم

  چد او لبهات رایپ شهیو ز لو
  د سنگ کمتر را چو لعل یتا نما

  کسب  يحرص و سو يکشاند سو یم
  تو ز درد آن  ز راه  یتا بمان

  ن هوش داریا آن کنم؟ هین کنم یا
   یآن مکن که کرد مجنون و صب

  بالمکاره، که از او افزود کشت 
  که کند در سله، گر هست اژدها
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  دشی، چو َکه،  بربایگر بود کوه
  ور بود آبِ روان، بر بنددش

  ار کنی، ياریعقل را، با عقل ِ 
  

 دشیشتن بنمایدست برد خو  

  ور بود حبر زمان، بر خنددش 
  بخوان و کار کن  "يأَمرُهم شُور"
   

  
  
 

ن دادن او را از آن یه و آله مهمان را و مسلمان شدن و تسکیاهللا عل یصل ینواختن مصطف. 6
  اضطراب و  ندامت 

  ان ندارد، آن عربین سخن پایا
  دیوانه شدن، عقلش رمیخواست د

  امد آن چنانین سو آ، بیا: گفت
  ن، با خود آین سو آ، مکن هیا: گفت

  سخنآب بر رو زد، در آمد در 
  رون شومیبدهم و ب یتا گواه
  ِ قضا یز ِ قاضین دهلیما در ا

  م، آن را ز امتحانیگفت  "یبل"چون 
  ؟میتن زد یز قاضیاز چه در دهل
  گواه ي، ایز قاضیچند در دهل

  ن جا، تا که تویز آن بخواندندت بد
  يشتن بنشسته ایاز لجاج ِ خو

  دیشه ي، این گواهیا یتا بنده
  بگزار و بتازک زمان کار است، ی

  ک زمانی یخواه در صد سال و، خواه
  

  ماند از الطاف آن شه در عجب   
  دیبازش کش یدست عقل ِ مصطف

  زد از خوابِ گران یبر خ یکه کس
  ن سو هست با تو کارهایکاندر ا

  د حق، شهادت عرضه  ُکن یشه يکا
  ، در آن هامون شوم یرم از هستیس

  یم و بلیَالست  يبهر دعو
  ان یعل ما شهود است و بقول و ف

  ؟میآمد یکه ما بهر گواه ین
  ؟ ده شهادت از پگاه یحبس باش
  عتو يو، نار یبده یآن گواه

   ي، لب و کف بسته این تنگیاندر ا
  د؟یره یخواه یز کین دهلیتو از ا

  کار ِ کوته را مکن بر خود دراز
  ن امانت، وا  گذار و، وا  رهان یا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یهاست بر نور اندرونیگواه یبرون يزهایان آنکه، اعمال نماز و روزه و حج و همۀ چیب. 7
  ن نماز و روزه و حج و جهادیا
  ه و ترك حسدین زکات و هدیا

  اظهار ِ راست ی، پیخوان و مهمان
  ش  َکشیه ها و ارمغان و پیهد

  با فسون یکاو شد به مال یهر کس
  ا سخای يدارم ز تقو يگوهر

  از حالل يکرد تقو: دیروزه گو
  شیکاو از مال ِ خو: و آن زکاتش گفت

  ن دو گواهیکنند ا يگر، به طرّار

  دادن است از اعتقاد یهم گواه  
  دادن است از سرّ خَود یهم گواه

  م راست یمهان، ما با شما هست يکا
  هستم با تو خَوش : شد گواه آنکه

  در اندرون  يست؟ دارم گوهریچ
  ن زکات و روزه بر هر دو گوایا

  در حرامش، دان که نبود اتصال 
  ؟شیدهد، پس چون بدزدد ز اهل ِ ک یم

  جرح شد در محکمۀ عدل ِ اله 
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  اد، ار کند دانه نثاریهست ص
  امیهست گربۀ روزه دار اندر ص

  ، صد قوم راين کژیکرده بد ظن، ز
  تند ین که او کژ میفضل ِ حق، با ا

  رحمتش، و آن غدر راسبق برده 
  ن اختالطیکوشش اش را  ُشسته حق ز

  او ظاهر شود يتا که غفار
  

  ز رحم و جود، بل بهر شکار ین  
  د خام یش، بهر صیخفته کرده خو

  کرده بد نام، اهل ِ جود و صوم را
  کندین جمله پاکش میعاقبت، ز
  ، کآن نباشد بدر رايداده نور

  ن خباطیرا زغسل داده رحمت او 
  ئات جمله را غافر شودیس
  

  
  
  
  
  
  
 

، الجرم يدیآب را از پل یتعال يها را، و باز پاك کردن خدایدیپاك کردن آب همۀ پل. 8
  یقدوس آمد حق تعال

  ن ببارد از سماكیآب بهر ا
  کار گردد، شد نجسیآب چون ب

  ببردش باز در بحر صوابحق 
  گر آمد او دامن کشانیسال د

  نجا شدم، پاك آمدمیمن نجس ز ا
  من يدان سویپل يد، ایائین بیه

  ت رایرم جملۀ زشتیدر پذ
  چون شوم آلوده، باز آنجا روم

  ن بر َکنَم آنجا ز سریدلق ِ چرک
  نین است و، کار من هم ایکار او ا

  ما يهایدین پلیا يگر نبود
  دست اویزر بدوز يسه هایک
  ياه ِ رسته ایزد بر گیا بری
  رد بر سر او حمال واریا بگی

  نهان يصد هزاران دارو اندر و
  يجان ِ هر درد و دل ِ هر دانه ا

  ن را پرورشیمان ِ زمیتیزو 
  ره شودیه اش، تیچون نماند ما

  خدا يکا: ناله از باطن بر آرد
  

  دان را کند، از خبث پاك یتا پل  
  تا چنان شد، کآب را، رد کرد حس 
  تا بشستش از کرم، آن آب ِ آب 

  خوشان  يای؟ به دريکجا بود یه
  خاك آمدم  يبستدم خلعت، سو
  من  يزدان، خوی يکه گرفت، از خو
  ت رایدهم عفر یچون ملک، پاک

  ها روم یاصل ِ اصل ِ پاک يسو
  خلعت پاکم دهد بار دگر

   "نیرب العالم"است  يعالم آرا
  ؟ن  بارنامه  آب رایا يبد یک
  ان ِ مفلس، سو به سو یرود جویم
   يهر ناشسته ا يد رویا بشوی

  دست و پا را در بحار یب یکشت
  د در جهان یزآنکه دارو زو برو

   يرود در جو، چو داروخانه ایم
  زو به خاك گرسنه صد گون خورش 

  ره شودین، خیهمچو ما، اندر زم
  دادم و، ماندم گدا يآنچه داد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ره شدنیبعد از ت یاستعانت آب از حق سبحانه و تعال. 9
  "دیهل من مز"ه ده یشه سرما يا    دیه بر پاك و پلیختم سرمایر
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ِ دیابر را گو   خوشش يببر جا: 
  راندشیمختلف م يراهها

  استین آب، جان ِ اولیخود غرض ز
َ فرش ره ز قذریچون شود ت   ِ اهل ِ 

  د ز آن طرف دامن کشانیباز آ
  مم وارهاند جمله رایاز ت

  ابد اعتاللیز اختالط خلق 
  لیِ خوش صه يبالل ِ خوش نوا يا

  امیجان سفر رفت و، بدن اندر ق
  ن مثل چون واسطه ست اندر کالمیا

  ؟واسطه یرود ب یاندر آتش ک
  د ز ابتدایواسطۀ حمام با

  لیشد در آتش چون خل یچون نتان
  از حق و اهل ِ طبع يریهست س

  کن اهل تنیلطف از حق است، ل
  بیحج یچون نماند واسطۀ تن، ب

  ن هنرها آب را هم شاهد استیا
  

  دا، به باال بر ِکشش یهم تو خورش  
  حدش یبحر ِ  ب يتا رساند سو

  شماست  يهایرگیکاو غسول ت
  بخش ِ عرش  یپاک يگردد سوباز 

  ط آدر نشان یاز طهارات مح
 طالبان قبله را يو از تحرّ

   "ا باللیارحنا "د که یآن سفر جو
  ل یمئذنه بر رو بزن طبل رح

  د سالم ین سبب گویوقت رجعت، ز
  واسطه شرط است، بهر فهم عام 

  د از رابطه یجز سمندر، کاو ره
  تو طبع را یتا ز آتش خوش کن

  ل یحمامت رسول، آبت دلگشت 
   ؟واسطه نان در شبع یرسد ب یک

  پردة چمن  یابد لطف بیدر ن
  ب یابد ز جی، نور ِ مه یهمچو موس

  زد استیکاندرونش پر ز نور ا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یاندرونر و نور یبر ضم یرونیفعل و قول ب یگواه. 10
  ریقول و فعل آمد گواهان ِ ضم

  ر سرّت در درونیچون ندارد س
  فعل و قول، آن بول ِ رنجوران بود

  ب روح در جانش رودیو آن طب
  حاجتش نبود به فعل و قول ِ خوب

  بجو ين گواه فعل و قول از ویا
  قول و فعل او گواه او بود
  بنگر اندر فعل او و قول او

  ست؟یو چ نورش اندر مرتبت چند است
  دور شو ياد، از ویگر بود ص
  مدار يق، دست از ویور بود صد

  کز حد گذشت یک نور عارفیل
  ش فارغ آمد از شهودی يشاهد

  رین دو بر باطن تو استدالل گیز  
  بنگر اندر بول ِ رنجور از برون 

  ب جسم را برهان بودیکآن طب
  مانش رودیوز ره جان، اندر ا
  س القلوب یاحذروهم هم جواس

 ست واصل، همچو جویائیکاو به در

 ا متصل چون جو بودیکاو به در

 ر، آن راز جویتا چه دارد در ضم

 ستیا سخید او دانه پاشد، یبهر ص

 وآن فسون و فعل و قولش کم شنو

 بحار يتا رساند مر تو را سو

 ابانها و دشتیپر شد از نورش ب

  و جود يجانباز يوز تکلفها
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فعل و قول ِ  یان آنکه نور، خود را از اندرون شخص منور ظاهر کند بر خلقان، بیدر ب. 11

عارف، افزون از آنکه بقول و فعل او ظاهر شود، چنانکه آفتاب بلند شود و بانگ خروس و اعالم 
  دهد بر نور او یان کند گواهیب یو فعل یآنکه قول ید، بیایمؤذن حاجت ن
  رون تافته ستینور آن گوهر چون ب

  گواه  فعل و گفت يپس مجو از و
  ست؟ اظهار نهانیچ ین گواهیا

  که عرض، اظهار ِ سرّ ِ جوهر است
  ن نشان ِ زر نماند بر محکیا
  امین صین جهاد و، این صالة و، ایا

  نمود ین افعال و اقوالیجان چن
  نک گواهیکه اعتقادم راست است، ا

  د گواهان را بدانیه بایتزک
  است یحفظ لفظ، اندر گواه قول

  د، رد استیگر گواه قول  کژ گو
  دتیتناقض با یقول و فعل ب

  دی، تناقض اندر"یکم شتیسع"
  ؟با تناقض که شنود یپس، گواه

  ریقول و فعل، اظهار سرّ است و ضم
  ه شد، شد قبولیچون گواهت تزک

  حرون يزند، ای، ستيزیتا تو بست
  

  افته ست ین تسلسها فراغت یز  
ُ گل شکفت    که از او هر دو جهان چون 

  ر ِ آن یخواه فعل و خواه قول و غ
  ن عرض بر معبر است یو یوصف باق

  ز شک  یک نام و بیزر بماند ن
  ک نام یهم نماند، جان بماند ن

  بر محکّ امر، جوهر را بسود
  ک هست اندر گواهان اشتباه یل

  بدان  یموقوفه اش اخالص و یتزک
  است  یحفظ عهد، اندر گواه فعل

  د، بد است یور گواه فعل کژ پو
  دت یش آیتا قبول اندر زمان پ

  دیدر ید و، شب بر میدوز یروز م
  ُکند از لطف خود یاو مگر حکم

  ریکند سرّ ِ ست یدا میهر دو پ
  ست اندر مول مول یور نه محبوس 

  فانتظرهم،  إِنَّهم  منتظرون 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شیه السالم شهادت را بر آن مهمان خویعل یعرضه کردن مصطف. 12
  یان ندارد، مصطفین سخن پایا

خ بوده است   آن شهادت را که فرّ
  یگشت مومن، گفت او را مصطف

  ف توامیو اهللا، تا ابد ض: گفت
  و، دربان ِ تو زنده کرده و، معتق

گز"ن یند جز ایهر که بگز ده خوانیب"  
  ر تو رودیخوان غ يهر که سو

  تو رود ییگیهر که از همسا
  تو سفر او دور دست یور رود ب

   یمان و پذرفت آن فتیعرضه کرد ا  
  بسته را بگشوده است  يبندها

  که امشبان هم باش تو مهمان ما
  هر کجا باشم، به هر جا که روم 

  ن جهان و آن جهان، بر خوان ِ تویا
  ش استخوان یدرد گلوعاقبت 

  و با او دان که هم کاسه شودید
  ه اش شودیشک دان که همسا یو بید
  است  يو ِ بد همراه و هم سفرة وید
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  فیتو براسبِ شر یند بیور نش
  رد از او شهناز ِ اویور بچه گ

  گفته ست حق "شارِکْهم  ینب"در 
  ین را جلیب ایغمبر ز غیگفت پ

  اهللا رسالت را تماما رسول ی
  دو صد مادر نکرد ين که تو کردیا

  از تو جانم از اجل  َنک جان ببرد
  گشت مهمان رسول آن شب عرب

  ر و رقاقیبخور ش: کرد الحاحش
  ناموس و فن یست، نین تکلف نیا

  تیدر عجب ماندند جمله اهل ب
  بود یلیآنچه قوت مرغ باب

  فجفجه افتاد اندر مرد و زن
  ر شدیسر ز يفرحرص و، وهم کا

  برفت يکفر، از و یآن گدا چشم
  دیطپ یآنکه از جوع البقر بر م

  چشمش شتافت يوة جنت سویم
  

  ف یو او را ردیحاسد ما هست و، د  
  و در نسلش بود انباز ِ اوید

  سبق  يهم در اموال و، در اوالد، ا
   یدر مقاالت نوادر با عل

  مام غ یهمچو شمس ِ ب يتو نمود
  از افسونش با عازر نکرد یسیع

  عازر ار شد زنده ز آن دم، باز مرد
  مه خورد و بست لب یک بز، نیر یش

  نفاق  یر، و اهللا بیگشتم س: گفت
  رتر گشتم از آنکه دوش من یس

  ت یک قطره زیل زآن ین قندیپر شد ا
  !بود یلین پیمعدة چن يریس

  ! ل تن یخورد آن پیقدر پشه م
  ر شد یس يمور اژدها از قوت

  ش لمتر کرد و زفت یمانیلوت ا
  دیوة جنت بچیم میهمچو مر

  افتیمعدة چون دوزخش آرام 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ار شود یشود، تا آنکه جسم هم  یا میجسم اول يجان است، غذا يان آنکه، نور که غذایب. 13
  "يدی یعل یطانیاسلم ش"جان را، که 

  ست هولیمان، نعمت و لوتیذات ا
  گر چه آن مطعوم ِ جان است و نظر

  قانع به نان و گند نا  ي؟ ایتا ک
  و ِ جسم آن را اکولید یگر نگشت

  شود یکه مرده ح یو، از آن لوتید
  است عاشق، کور و کریو بر دنید

  چشدین چون میقیاز نهانخانۀ 
  ص البطن عرج هکذایا حری
  ض القلب عرج  للعالجیا مری
  رهن الطعام یها المحبوس فیا

ن فرا یاالجوع ِ طعاما واف  
  اغتذ بالنور کن مثل البصر

  مان به قول یقناعت کرده از ا يا  
  پسر يب است، ایجسم را هم ز آن نص

 مان کن غذایبا خود آ  و، نور ِ ا

  رسول  ينفرمود "طانیاسلم الش"
  شود؟ یاشامد، مسلمان کیتا ن

  دگر برّد مگر یعشق را، عشق
  اندك اندك، عشق رخت آنجا کشد

  ل الغذایانما المنهاج تبد
  ل المزاج یر تبدیجملۀ التدب

  سوف تنجو ان تحملت الفطام 
  ا نافرایافتقدها و ارتج  

  رَ البشریا خیوافق ِ االمالك 
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  ح ِ حق را کن غذایچون ملک، تسب
  فه کم تندیج يل، ار سویجبرئ

  ن آهسته استیل اگر چه در زمیپ
  

  ک از إذایهمچون مال یتا ره  
ت، ک ؟ز کرکس کم زند یاو به قو  

  رسته است؟ یاو ز پشه، باز گو، ک
  

  
  
 

  سیخس يشان بر غذایدن ایروح را و لرز يانکار اهل تن غذا. 14
  نهاده در جهان یحبذا، خوان
  پر از نعمت شود یگر جهان باغ

گر بهاريقسمشان خاك است، گر د ،  
  د کرم ِ چوبیان چوب گویدر م
  د کرم خُردیان خاك گویدر م

  ان آن حدثین، در میکرم سرگ
  

  سان بس نهان یک از چشم خسیل  
  بود یخاکقسم مار و مور، هم 

  ؟چو مار ی، خاك چون نوشیر ِ کونیم
   ؟خوب ين حلوایمر که را باشد چن

 ن حلوا به عالم کس نخوردین چنیا

  نداند، جز خبث  یدر جهان  ُنقل
  

  
  
  
  
  
 

  مناجات. 15
  ثار کنیر، اینظ یب يخدا يا

  ر و در آن مجلس کشانیگوش ما گ
  نیاز ا يدیرسان یچون به ما بوئ

  از تو نوشند، ار ذکور و، ار اناث
  دعا ناکرده از تو مستجاب يا

  از رقوم ينقش کرد یچند حرف
  م گوشینون ِ ابرو، صاد چشم و، ج

  سیک رین حروفت شد خرد باریز
  در خور هر فکر بسته بر عدم

  الیطرفه بر لوح خ يحرفها
  بر عدم باشم، نه بر موجود مست
  عقل را  خط خوان ِ آن اشکال کرد

  

  ن سخُن یز يگوش را چون حلقه داد  
  ن سر خوشان یچشند ایقت میکز رح

  ن یرب ِ د يسر مبند آن مشک را، ا
  ا مستغاث یدر عطا،  یغیدر یب

  صد فتح ِ باب  یداده دل را هر دم
  سنگها از عشق آن شد همچو موم 

  فتنۀ صد عقل و هوش  یبر نوشت
  س یب خوش نویاد يکن، ا ینسخ م

  ال ِ خوش رقم یخدم به دم نقش 
  بر نوشته چشم و ابرو خد و خال 

  تر است  یزآنکه معشوق ِعدم واف
  رها را ز آن نوردیتا دهد تدب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

از آن لوح آنکه امر و قسمت و مقدور هر روزة  یل لوح محفوظ و ادراك عقل هر کسیتمث. 16
  از لوح اعظم يه السالم، هر روزیل علیاست همچون ادراك جبرئ يو

  چون ملک، از لوح محفوظ، آن خرد
  انین با بیرها بیدر عدم تحر

  ش ِ گاویر یالیشد بر خ یهر کس
  پر شکوه یگشته شخص یالیاز خ

  درس هر روزه برد یهر صباح  
  ان یرت سودائیوآن سوادش ح

  ُکنج کاو  یگنج يگشته در سودا
  آورده به معدنها و کوه  يرو
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  آن دگر با جهد مرّ یالیو ز خ
  و آن دگر بهر ترهب در کنشت

  ال، آن رهزن ِ رسته شدهیاز خ
  دل کرده گم یکی، یخوان يدر پر
  از بهر رباح یدر کشت یکیآن 

  ند برونین روشها مختلف بیا
  است؟ یکان بر چ: ران شدهین در آن حیا

  االت ار نبد نامؤتلفیآن خ
  قبلۀ جان را چو پنهان کرده اند

  

  ا بهر ِ دریدر يرو نهاده سو  
  کشت  يسو یصیبهر حر یکیو آن 
  ن مرهم ِ خسته شده یال، ایو ز خ

  بنهاده سم  يگریبر نجوم آن د
 گر با صالحیبا فسق و د یکیوآن 

ن ز اندرون یز آن خ ملو االت  
  است  یهر چشنده آن دگر را ناف

  ؟مختلفرون شد روشها یچون ز ب
  آورده اند یرو جانب یهر کس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ان در وقت نماز قبله را یمتحرّ يگوناگون به اختالف تحرّ يمختلف و همتها يل روشهایتمث. 17
  غواصان در قعر بحر يو تحرّ یکیبه وقت تار

  کنند یم يکه تحرّ یهمچو قوم
  د صبحگاهینماچونکه کعبه رو 

  ا چو غواصان درون قعر ِ آبی
  نید گوهر و در ِ ثمیبر ام

  ژرف يایند از تگ دریچون برآ
  د خُردیو آن دگر کاو برد مروار

  بلوکم، بالساهرهیهکذا، 
  ن هر قوم چون پروانگانیهمچن
  زنندیبر م یش را بر آتشیخو

  بخت يد آتش موسایبر ام
  ده هر رمهیفضل ِ آن آتش شن

  د صبحدم نور خلودیر آچون ب
  هر که را پر سوخت ز آن شمع ِ ظفَر

  ده دوختهیک پروانۀ دو دیل
  و سوز یمانیطپد اندر پش یم

  من چون سوختم: د کهیشمع او گو
  من سر سوخته: ان کهیشمع او گر

  از اشکال تو: د کهیگو یاو هم
  

  تنند یال قبله، هر سو میبر خ  
  کشف گردد که، که گم کردست راه 

  ند شتاب یچ یهم يزیچ یکیهر 
  ن یکنند از آن و ا یتوبره  پر م

  کشف گردد صاحبِ در ِ شگرف 
  گ بردیو آن دگر که سنگها و ر

ِ افتضاح ٍ قاهره   فتنه ذات  
  پر زنان اندر جهان  یگرد شمع

  کنندیم یگرد شمع خود طواف
  بش سبز و تر گردد درخت یکز له

  هر شرر را، آن گمان برده، همه 
  ، چه شمع بودیکید هر یوا نما

  بدهدش آن شمع ِ خوش هفتاد پر
  ر شمع بد  پر سوخته یمانده ز

  چشم دوز يکند آه از هوا یم
  ؟تو را برهانم از سوز و ستم یک

   ؟ر را افروختهیچون کنم مر غ
  دم حال ِ تویر دیغرّه گشتم، د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الْعباد یا حسرَةً علَیت یهدا یت وافیآ یدر معن. 18
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  شمع مرده، باده رفته، دل ربا
غرما ظلت االرباح خُسرا م  
  حبذا ارواح اخوان ثقات

  سو آورده اند ي، رو سویهر کس
  یپرد در مذهب یهر کبوتر م

  پرد از جا به جا یم یهر عقاب
  یما نه مرغان هوا، نه خانگ

  ما ين روزیز آن فراخ آمد چن
  

  ِ ما ینیغوطه خورد، از ننگ کژ ب  
   یاهللا العم یال يشکو یتشتک

، قانتات   ناتؤْمم ، ماتلسم  
  سو کرده اند یزان، رو به بین عزیو
   یجانب ین کبوتر جانبِ  بیو
 سرا یجائ ین عقابان راست، بیو

   یدانگ یدانۀ ما، دانۀ ب
  ما يدن شد  قبا دوزیکه در

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  نام نهادند از اول یرا نام  َفرَج یسبب آنکه فرج. 19
  د جبه در حرجیبدر ییصوف

  یده فرجیگشت نام آن در
  خ بردین لقب شد فاش و صافش شیا

  داشته ست ین هر نام صافیهمچن
  را گرفت يهر که گل خوار است درد

  بود یالبد درد را صاف: گفت
  سر آنیدرد عسر افتاد و صافش 

  س مباشین آیسر است، هیعسر با 
  پسر ي، جبه بشکاف ایصاف خواه
  آنکه شد صفوت طلب یهست صوف

  ن لئامیش ایگشته به پ یصوفئ
  کیال آن صفا و نام نیبر خ
  تا اصل او يالش گر رویبر خ

  عشق يایجو يبو قالوز است، ا
  الیرتت آمد خیدور باش ِ غ

  ستینده را که راه نیبسته هر جو
  ز هوشیز گوش ِ تیجز مگر آن ت
  شه شود یلها، بییبجهد از تخ

  ر شه بودیهر که را در دست ت
  

  دن فرج یشش آمد بعد بدریپ  
   یآن لقب شد فاش از آن مرد نَج

  ماند اندر طبع خلقان حرف درد
  بگذاشته ست  یاسم را چون دردئ

  ناشکفت  یصاف يسو یرفت صوف
  رودیدل به صفوت من داللت یز

  بسر آن يصاف چون خرما و، درد
  ن ممات اندر معاش یز يراه دار

  زود سر يتا از آن صفوت بر آر
  و دب  یاطینه لباس صوف و خ

  اطه، و اللواطه، و السالم یالخ
  ک یدن نکو باشد و لیرنگ پوش

 نان به بو يهمچنانکه گربه سو

  عشق؟ ينایعقوب شد بیز بو  ین
  گرد بر گرد سراپردة جمال 

  ست ید که بیآ یش میالش پیهر خ
  ش ِ نصرتهاش، جوش یکه بود از ج

 رون رودید و بیر شه بنمایت

  رودیابد تا به منزل میراه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المناجات یف. 20
  م و ممتحنیدر ره تو عاجز    م راز دان ذوالمننیقد يا
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  ر بخشین دل سر گشته را تدبیا
  ه جامیزآن خف یختیبر ر يجرعه ا

  جست بر زلف و رخ، از جرعه ش نشان
  نخاك است خوشیجرعۀ حسن است کا

  ز چون مجنون کندیجرعه خاك آم
  جامه چاك یش کلوخیپ یهر کس
  د و حملیبر ماه و خورش يجرعه ا

  ایمیا کی! عجب يش، ایجرعه گوئ
  ذو فنون يب او، ایجد طلب آس

  بر لعل و بر زر و درر يجرعه ا
  خوبان لطاف يبر رو يجرعه ا
  ن؟یزبان را اندر ا یمال یچون هم

  چونکه وقت مرگ آن جرعۀ صفا
  دفنش تو زود یماند کن یآنچه م

  نیزودش دف یکنیآنچه ماند م
  د جمالیفه بنماین جیا یجان چو ب
  اید ضین ابر بنمایا یمه چو ب

  نوش و قند حبذا آن مطبخ پر
  نید يحبذا آن خرمن صحرا

  یغم یعمر ب يایحبذا در
  الست یخت ساقیچون ر يجرعه ا

  میجوش کرد آن خاك و، ما ز آن جوشش
  گر روا بد، ناله کردم از عدم

  ست یان ِ بط حرص ِ منثنین بیا
  ر و شرین بس خیر ایهست در بط غ

  

  ر بخش یدو تو را ت ين کمانهایو  
  ن خاك من کأس الکرام یبر زم

  سند از آن یل یخاك را شاهان هم
  ش یسیل یکه به صد رو، روز و شب م

  مر شما را صاف او تا چون کند
  کان کلوخ از حسن آمد جرعه ناك 

  و زحل  یبر عرش و کرس يجرعه ا
  بش فنا گردد بقایکه ز آس

  مس ذاك اال المطهرون یال 
  بر خمر و بر نقل و ثمر يجرعه ا

  تا چگونه باشد آن راواق صاف 
  ؟نیز ط یآن را ب ینی، چون بيچون شو

  ن کلوخ تن به مردن شد جدایز
  ؟بدان چون گشته بود  ین زشتین چنیا

 ؟نیو دون چون بد قر ین عالینچنیکا

  من نتانم گفت لطف آن وصال 
  ایشرح نتوان کرد از آن کار و ک

  اند يسان وین کاسه لیکه سالط
  ن یکه بود هر خرمن او را دانه چ

   یا شبنمیکه بود زو هفت در
  ر دست ین شوره خاك زیبر سر ا

  م یکوشش یگر، که بس بید يجرعه ا
  ، نک تن زدم ین گفتنیور نبود ا

  ست  ین بط کشتنیل آموز، کایاز خل
  دگر يترسم از فوت سخنها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالم او رایل علیم خلیصفت طاوس و طبع او و سبب کشتن ابراه. 21
  م اکنون به طاوس دو رنگیآمد

  ر و شرید خلق از خیهمت او ص
  رد شکاریگ یخبر، چون دام، م یب

  دام را چه ضرّ و چه نفع از گرفت؟
  یبرادر، دوستان افراشت يا

  نام و ننگ  يکاو کند جلوه برا  
  خبر یدة آن بیجه و فایوز نت

  دام را چه علم از مقصود کار؟
  هده ش، دارم شگفت ین گرفت بیز

   یو، بگذاشت يبا دو صد دلدار
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  ن بوده ست از وقت والدیکارت ا
  و باد و بود یز آن شکار و انبه

  گاه است روزیشتر رفته ست و، بیب
  هل ز دامیر و، آن میگیم یکیآن 

  جو دگریهل و، مین را میباز ا
  ید  نیک صیشب شود، در دام تو 

  به دام يکردید میپس تو خود را ص
  بود؟ یدر زمانه، صاحب دام

  د عامیچون شکار خوك آمد ص
  د را، عشق است و بسیآن که ارزد ص
  يد او شویو ص یتو مگر آئ

  د به گوشم پست پستیگویعشق م
  ش را و غرّه شویکن خویکول م

  خانه باش یبر درم ساکن شو و ب
  یزندگ یچاشن ینیتا بب
  باژگونه در جهان ینینعل ب

  پس طناب اندر گلو و تاج دار
  رون حللیکافران، بهمچو گور 

  چون قبور آن را مجصص کرده اند
  نت مجصص از هنریطبع مسک

  

  د مردم کردن، از دام ِ ودادیص  
  تار و پود؟ یابیچ یهدست در کن، 

  ؟هنوز ید خلقانیتو به جد در ص
  کن  چون لئام ید مین دگر را صیو
  خبر ینت، لعب ِ کودکان ِ بیا

   ید نیدام بر تو، جز صداع و ق
  ز کام   یمحبوس و، محروم يکه شد

  د خود شود؟یهمچو ما احمق، که ص
  حد، لقمه خوردن زو حرام  یرنج ب

  ؟ُگنجد اندر دام ِ کس  یک، او کیل
   ي، به دام او رويدام بگذار

   "است يادید بودن خوشتر از صیص"
ه شو یآفتاب را رها کن، ذر  
  مکن، پروانه باش  یشمع يدعو

   ینهان در بندگ ینیسلطنت ب
  تخته بندان را لقب آمد شهان 

  نک تاجداریکه ا یانبوه يبر و
  اندرون قهر خدا، عزّ  وجل 

  آورده اند شیپردة پندار پ
  برگ و ثمر یهمچو نخل موم ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ان آنکه لطف حق را همه کس داند، و قهر حق را همه کس داند، و همه از قهر حق یدر ب. 22
قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در  یحق تعال زان، امایزانند، و به لطف حق در آویگر

نان و یب ینظر بنور اهللا از حالیز و ییس و مکر اهللا بود تا اهل تمیقهر پنهان کرد، نعل باژگونه و تلب
  کُم أَحسنُ عملًایبلُوکُم أَینان جدا شوند که لیظاهر ب

  تو: که یشیبه درو یشیگفت درو
  ما بهر قالدم، ایچون د یب: گفت

  يچپ او آذر يدمش ازسوید
  یسارش، بس جهان سوز آتشیبر 
  برده دست یآن آتش گروه يسو

  ک لعب باژگونه بود سختیل
  رفت و شرر یهر که در آتش هم

  حضرت حق را؟ بگو يدیچون بد  
  م مختصر آن را مثال یباز گو

   يکوثر يدست راست جو يسو
   یخوش يدست راستش، جو يسو

  شاد و مست  یبهر آن کوثر، گروه
  ک بخت یو ن یهر شق يش پایپ

  کرد سر یان آب بر میاز م
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  انیرفت از میآب م يهر که سو
  راست شد، و آب زالل يهر که سو

  نیشمال آتش يوآنکه شد سو
  ين مضمر زدیبر سرّ ا یکم کس
  ختیکه بر سرش اقبال ر یجز کس

  کرده ذوق ِ نقد را معبود خلق
  جوق جوق و، صف صف، از حرص و شتاب
  الجرم ز آتش بر آوردند سر

  جان گولیگ يا: زد آتش یبانگ م
  نظر یب يکرده اند ا يچشم بند

  ستینجا شرار و دود نیل، ایخل يا
  يل ِ حق، اگر فرزانه ایچون خل

  يدارد ند یجان پروانه هم
  امان ید ز آتش بیسوز یتا هم

  يبر من آرد رحم جاهل از خر
  ن آتش، که جان آبهاستیخاصه ا

  رود يند نور و در ناریاو بب
  لین لعب آمد از رب جلین چنیا

  داده اند یرا شکل آب یآتش
  را به فن یصحن برنج يساحر

  خانه را او پر ز کژدمها نمود
  نید صد چنینما یچونکه جادو، م

  ان، قرن قرنزدیالجرم، از سحر 
  زدان مرد و زنیالجرم از سحر 

  ساحرانش بنده بودند و غالم
  ن سحر حاللین بخوان قرآن، ببیه

  لین يم سویام فرعون کا یمن ن
  نیست آتش، هست آن ماء معین

  بس نکو گفت، آن رسول خوش جواز
  ن دو عرضیزآنکه عقلت جوهر است، ا

  نه رایتا جال باشد مر آن آئ
  بن فاسد استنه از یک گر آئیل

  شد در زمان یافت میاو در آتش   
  شمال  يسر ز آتش بر زد از سو

  ن یمی يکرد از سویسر برون م
   يالجرم کم کس در آن آذر زد

  خت یکاو رها کرد آب و، در آذر گر
  ن لعب، مغبون بود خلق یالجرم ز

  آب  يزان سویمحترز، ز آتش گر
  خبر یب ياعتبار االعتبار، ا

  ام آتش، منم آبِ  قبول  یمن ن
  ز از شرریمگرچ یو، ه يدر من آ

  ست یجز که سحر و خدعه نمرود ن
   يآتش آب توست و، تو پروانه ا

   يغا، صد هزارم پر بدیدر يکا
  چشم و دل نامحرمان  يکور

   يمن بر او رحم آرم از دانشور
  کار پروانه به عکس ِ کار ماست 

  شود يند نار و در نوریدل بب
  ل؟ یست از آل ِ خلیک ینیتا بب

  بگشاده اند ياو اندر آتش چشمه 
  ان انجمن یکند کرمش میم

  از دم سحر و، خود آن کژدم نبود
  ؟نیچون بود دستان ِ جادو آفر

  ر پهن یاندر افتادند جوزن ز
 رسن یب یرفته اندر چاه جاه

  اندر افتادند چون صعوه به دام 
  کالجبال  يمکرها یسر نگون

  ل یروم همچون خلیآتش م يسو
  ن یو آن دگر از مکر، آب ِ آتش

  عقلت، به از صوم و نماز يذره ا
  ل آن شد مفترض ین دو در تکمیا

  نه راید ز طاعت سیکه صفا زآ
  ر باز آرد به دست یقل او را دیص
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  س استیکان اک ينه این آئیو آن گز
  

  آن را بس است  يقل گریص یاندک  
  

برابرند  يند در اصل عقول جزویشان گویتفاوت عقول در اصل فطرت خالف معتزله که ا. 23
  اضت و تجربهیو تفاوت از تعلم است و ر ین فزونیا

  ک دانین تفاوت عقلها را، نیا
  همچو قرص آفتاب یهست عقل
   یچون ستارة آتش یهست عقل

  ش آن چون وا جهدیزآنکه ابر از پ
  خلق، عکس عقل او يعقلها

  عقل ِ کلّ و نفس ِ کل مرد خداست
  مظهر حق است ذات پاك او

  ، عقل را بد نام کرديعقل جزو
  دیبد يادی، حسن صيدیآن ز ص

  افتیب یآن ز خدمت، ناز ِ مخدوم
  ر آب شدیاس یآن ز فرعون

  ن بند سختیلعب معکوس است و فرز
  له، کم تن تار رایل ِ حایبر خ

  یکو خدمتیمکر کن در راه  ن
  از مکر خَود یمکر کن تا واره

  ين بنده شویمکر کن تا کمتر
  گرگ کهن يو خدمت، ا یروبه

  ک، چون پروانه بر آتش بتازیل
  ریرا بگ يزور را بگذار و زار

  رحم او یابیب يزار یگر گن
  ستیمضطر، تشنه معنو يزار
  استلت یوسف حیۀ اخوان یگر
  

  ن تا آسمان یدر مراتب، از زم  
  کمتر از زهره و شهاب  یهست عقل
   یچون چراغ سر خوش یهست عقل
   ِ   ن، خردها بر دهدیزدان بینور

 عقل او مشک است و، عقل خلق بو

 جداست يرا مدان کز و یعرش و کرس

 گر مجویزو بجو حق را، و از د

  کام کرد یا مرد را بیکام ِ دن
  دیکش يدیص ، غميادین ز صیو
  ، ز راه عز بتافت ین ز مخدومیو

  از ارباب شد ی، سبطيریوز اس
  له کم کن، کار اقبال است و بخت یح

  ، ره کم دهد مکار رایکه غن
ت  امت یابیتا نبو ُ    یاندر 

  از جسد يمکر کن تا دور گرد
   ي، خداونده شویافت یدر کم

 مکن يچ بر قصد خداوندیه

  زآن بر مدوز و، پاك باز يسه ایک
  ریفق يد ایآ يزار يرحم سو

 خود باز جو يرحم او در زار

  ست یِ سرد   دروغ ِ آن غو يزار
  که درونشان پر ز رشک و علت است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یمرد و انبان او پر نان بود و بر سگ نوحه میم یکه سگ او از گرسنگ یت آن اعرابیحکا. 24
از انبان به سگ  يآمد لقمه ا یغش میزد و دریست و بر سر و رو میگریگفت و میکرد و شعر م

  دادن
  ان آن عربیمرد، گریم یآن سگ

  ست؟یر چیچ چه سازم؟ مر مرا تربیه
 گفت از کرب ید و میبار یاشک م  

    ست؟ یتو ز ین سپس من چون توانم بیز
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  ست؟یه چین گریا: بگذشت و گفت یسائل
  ک خویبد ن یملکم سگدر : گفت

  ادم بد و، شب پاسبانیروز، ص
  ر و دزد ران یز چشم و خصم گیت

  یو پاسم داشت يکردید میص
  خورده است؟ یست؟ زخمیرنجش چ: گفت
  ن رنج و مرضیکن بر ا يصبر: گفت

  ساالر حرّ يا: بعد از آن گفتش که
  نان و زاد و لوت دوش من: گفت
  زاد؟ن سگ نان و یبد یچون نده: گفت

  درم  در  راه  نان ید بیدست نا
  پر باد مشک يخاکت بر سر، ا: گفت

  شده یاشک خون است و، به غم آب
  سیکلّ ِ خود را خوار کرد او چون بل

  من غالم ِ آنکه نفروشد وجود
  ان شودید، آسمان گریچون بگر

  من غالم آن مس ِ همت پرست
  دست اشکسته بر آور در دعا

  چاه تنگن یدت زیبا یگر رهائ
  ن و مکر خود بهلیمکر حق را ب

  مکر رب يچونکه مکرت شد فنا
  ن باشد بقاین کمینۀ ایکه کم
  بکن یین، سعین کمیا ياز برا

  ش رایگر تو احوال عروج خو
  

  ست؟ یتو از بهر ک ينوحه و زار  
  او  ان راهیرد میم ینک هم

 پهلوان ير ِ نر بود او، نه سگ، ایش

  ک خو و با وفا و مهربانین
 یک من نگذاشتیدزد را نزد

  جوع الکلب زارش کرده است : گفت
  صابران را فضل ِ حق بخشد عوض 

  ن انبان ِ پریست اندر پشتت ایچ
  ن بدن یکشم از بهر قوت ا یم

  ن حد ندارم مهر و دادیتا ا: گفت
  گان یرا دهیک هست آبِ دو دیل

  ش تو بهتر ز اشک یکه لب نان پ
  هده یرزد خاك خون ِ بین یم

  س ین کل نباشد جز خسیپارة ا
  جز بدان سلطان ِ با  افضال و جود

  ارب خوان شودیچون بنالد، چرخ  
  ا نارد شکست یمیر کیکاو به غ

  اشکسته پرَد فضل خدا يسو
  درنگ  یبرادر، رو بر آذر ب يا
  ز مکرش مکر ِ مکاران خجل  يا

  بو العجب  ینیک کمی یبر گشائ
 تا ابد اندر عروج و ارتقا

 ز علم ِ من لدن یبوئ يتا بر

  ک باشد مر تو رای، نیک دانین
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شتن مگر که چشم یان ندارد که چشم پسند خویرا چنان ز یچ چشم بد آدمیه ان آنکهیدر ب. 25
شتن شده باشد در یخویشتن بیبصر و از خوی یسمع و بی یاو مبدل شده باشد به نور حق که ب

  ن کفروا الخیکاد الذیمه و ان یه کریآ یمعن
  نیب ين و پایپرّ  طاوست مب

  که به لغزد کوه از چشم بدان
  د از نظر؟یکوه لغزاحمدا، چون 

  ست؟ین لغزش ز چیدر عجب درماند کا

  ن ید کمین نگشایتا که سوء الع  
  بر خوان بدان  یزلقونک از نبی

  مطر یگل، ب یان راه بیدر م
  ست ین حالت تهیمن نپندارم که ا
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  ت و آگاه کردیامد آیتا ب
  ير تو، در دم  ال شدیغ يگر بد

  چشم بد آخر باز دان یمعن
  دامن کشان یک آمد عصمتیل

  ر، اندر آن  ُکه  کن نگاهیگ یعبرت
  کسان يا رسول اهللا، در آن وادی

  نیر غریاز نظرشان کلۀ ش
  همچون حمام بر شتر چشم افکند

  ن اشتر بخریه ایکه برو از پ
  يده از مرض، آن اشتریسر بر

  چ شکیه یکز حسد، وز چشم بد، ب
  آب پنهان است و دوالب آشکار

  چشم بد يکو شد دوایچشم ِ ن
  ن از رحمت استیسبق، رحمت راست، و

  رحمتش بر نقمتش غالب شود
  جۀ رحمت است و ضد اویکاو نت

  پنجاه تاستک تاست، وآن یحرص بط 
  حرص ِ بط از شهوت حلق است و فرج

  ت زند در جاه الفیاز الوه
  زلت آدم ز اشکم بود و باه
  ال جرم او زود استغفار کرد

  است یحرص ِ حلق و فرج هم خود بد رگ
  است را اگرین ریخ و شاخ ایب

  طانش خواندیاسبِ سرکش را عرب ش
  بد در لغت یطنت، گردن کَشیش

  اندر گرد خوانصد خورنده  ُگنجد 
  ن بود بر پشت خاكیآن نخواهد کا

  م؟یکه الملک عق یدستیآن شن
  ستیم است و، ورا فرزند نیکه عق

  ابد او، بسوزد، بر دردیهر چه 
  چ شو، واره تو از دندان اویه

  چ، از سندان مترسیه یچونکه گشت

  دت وز نبردیکان ز چشم بد رس  
   يد چشم و سخرة افنا شدیص
 کو بخوانیاز چشم بد، ن "کادیان "

  ، بد از بهر ِ نشان يدین که لغزیو
 کم ز کاه  يخود عرضه مکن، ابرگ  

  زنند از چشم بد بر کرکسان  یم
  ن یر انیواشکافد، تا کند آن ش
  غالم  یو آنگهان بفرستد اندر پ

  ند او اشتر سقط در راه  دریب
   يمر يکردیکاو بتک با اسب م

  ر و گردش را بگرداند فلک یس
  ک در گردش بود آب اصل کاریل

  ر لگدیچشم بد را ال کند ز
د محصول ِ قهر و لعنت است چشم ب  

  بر خصم خَود ین شد هر نبیره زیچ
  جۀ قهر باشد زشت رویاز نت

  حرص و شهوت مار و منصب اژدهاست 
  ست چندان است درج یاست بیدر ر

  طامع شرکت، کجا باشد معاف؟ 
  س از تکبر بود و جاه یو آن ِ ابل
  ن از توبه استکبار کردیو آن لع

  است  یست، آن اشکستگیک منصب نیل
  د دگریبا يم، دفتریباز گو

  بماند یرا که در مرع يستور ین
  ن صفت یمستحق لعنت آمد ا

  است جو نگنجد در جهان یدو ر
  تا ملک بکشد پدر از اشتراك 

  م یکرد ملکت جو، ز ب یشیترك خو
  ست یوند نیهمچو آتش، با کسش پ

  خوردیچ، خود را میابد هیچون ن
  ورحم کم جو از دل ِ سندان ِ ا

  ر درس یهر صباح از فقر ِ مطلق گ
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  ذو الجالل يت ردایهست الوه
  تاج از آن ِ اوست، آن ِ ما کمر

  تین پر طاوسیافتنۀ توست 
  

  هر که در پوشد، بر او گردد وبال   
  او کز حد ِ خود دارد گذر يوا

وسیکه اشتراکت با ت ید و قد  
  

  
  
  

انداخت، و تن  یکند به منقار و م یخود را م يبایرا که پرّ ز ید طاوسیم که دیقصۀ آن حک. 26
ش ید، اما پیآ یم: د؟ گفتیآ یغت نمیدر: د کهیکرد، از تعجب پرس یخود را کل و زشت م

  جان من است ين عدویزتر است و ایمن، جان از پر عز
  به دشت یَکند طاوس یپرّ خود م

  ین پرّ ِ سنیطاوسا، چن: گفت
  ن حللیدهد، تا ا یخود دلت چون م

  و پسند يزیهر پرَت را از عز
  سودمند يک هوایبهر ِ تحر

  است؟ یباک یو، چه ب ين چه ناشکریا
  یکن یم يو، ناز یدان یا همی
  بسا، نازا، که گردد آن گناه يا

  د از شکریناز کردن خوشتر آ
  ازیاست آن راه ِ نمن آباد یا
  ، زد پرّ و باليبسا، ناز آور يا

  بفرازدت یناز، ار  دم یخوب
  کند یاز، ار چه که الغر مین نیو

  کشدیرون میچون ز مرده، زنده ب
  الصمد یمرده شو تا مخرج الح

  کند یرون میچون ز زنده مرده ب
  تو اخراج ِ بهار ینی، بيشو يد

  رد رفوین پر، که نپذیبر مکن ا
  که چون شمس ِ ضحاست یچنان روئ آن

خ، کافریزخم ِ ناخن بر چن ستین ر  
  ش رایخو يتو رو ینیب یا نمی

  

  رفته بود آنجا به گشت  یمیک حکی  
  ؟ یکن یخ چون بر میغ از بیدر یب

  اش اندر وحل؟  يوانداز یبر کن
  نهند یمصحف م یحافظان در ط

  کنندیزن میاز پر ِ تو  باد ب
  است؟  یکه نقاشت ک یدانیتو نم

   یکنیم يقاصدا، قلع طراز
  افکند مر بنده را از چشم ِ شاه 

  ش، که دارد صد خطریک کم خایل
 ر و، با آن ره  بسازیترك نازش گ

  آخر االمر، آن، بر آن کس شد وبال 
  م و ترس مضمرش بگدازدت یب

  کند یصدر را، چون بدر انور م
  هر که مرده گشت، او دارد رشَد

  رون آوردین مرده بیز يزنده ا
  تند یم یمرگ ينفس زنده سو

  الج نهاریا ینی، بيل گردیل
  خوب رو يمخراش از عزا، ا يرو

خ را خراش دن خطاست یآن چنان ر  
خ مه در فراق ِ او گر ست یکه ر  

  ش رایلجاج اند يترك کن خو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه ییآ يشود چنانکه بر روینفس ِ مطمئنه، از فکرت ها مشوش م یان آنکه صفا و سادگیدر ب. 27
  یبماند و نقصان ی، داغی، اگر چه پاك کنیا نقش کنی یسینو يزیچ

  کشد یفکرت م يزخم ناخنها    نفس ِ مطمئنه در جسد يرو
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  فکرت بد، ناخن پر زهر دان
  د عقدة اشکال رایتا گشا

  یمنته ير ایعقده را بگشاده گ
  ریتو پ یدر گشاد عقده ها گشت

  ماست سخت يکان بر گلو يعقده ا
  دیا سعی ییکه شق یگر بدان
  ین اشکال کن گر آدمیحلّ ا

  ریان و عرض دانسته گیحد ِ اع
  زین حد گریحد خود، ز یچون بدان

  عمر در محمول و در موضوع رفت
  اثر یجه و بینت یب یلیهر دل

  یصانع يدیند یجز به مصنوع
  یط  فلسفید در وسایفزا یم
  بیل و از حجیزد از دلین گریا

  ل ِ آتش استیگر دخان او را دل
  ن آتش  که از قرب و والیخاصه ا
  بود رفتن ز خوان يه کاریپس س

  

  جان  يخراشد در تعمق رو یم  
ن بال رایدر حدث کردست زر  

   یسۀ تهیعقدة سخت است بر ک
  ریدگر بگشاده گ يعقدة چند

  ک بخت یا نی، ی، که خسیکه ندان
 دیآن بود بهتر ز هر فکر عت

   ین کن دم، اگر صاحب دمیخرج ِ ا
  ریحد خود را دان، کز آن نبود گز

  زیخاك ب ي، ایحد در رس یتا به ب
  رت، عمر در مسموع رفت یبص یب

  جۀ خود نگریباطل آمد، در نت
   یقانع  "یاقتران"اس یبر ق
   یل باز، بر عکسش صفیاز دال

  ب یمدلول  سر برده به ج یاز پ
  ن آتش خوش است یدخان  ما را در ا یب

  ک تر آمد به مایاز دخان نزد
  دخان  يالت خوان سوییبهر تخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "االسالم یۀ فیال رهبان"ث یحد یدر معن. 28
  بر مکن پر را و،  دل بر کن از او
  چون عدو نبود، جهاد آمد محال

  ل ِ تویصبر نبود، چون نباشد م
  ، رهبان مشوین مکن خود را خصیه
  از هوا ممکن نبود یهوا، نه یب

  بکن یگفته است، پس کسب "أَنْفقُوا"
  را مطلق او "أَنْفقُوا"گر چه آورد 

  اصبروا :ن، چون شاه فرمودیهمچن
  ، از بهر ِ دام ِ شهوت است"کُلُوا"پس 

  هینبود لد "محمولٌ به"چونکه 
  مر تو را يصبر چونکه نبود رنج ِ

  

  ن جهاد آمد  عدویزانکه شرط ا  
  شهوت ار نبود، نباشد امتثال 

  ل ِ تو؟یخصم چون نبود، چه حاجت ح
  زانکه عفت هست، شهوت را گرو
  هم غزا با مردگان نتوان نمود

  دخل ِ کهن  یزانکه نبود خرج  ب
  "اکسبوا، ثم انفقوا"تو بخوان که 

  تو رو ید کز آن تابیبا یرغبت
  زآن عفت است  "ال تُسرِفُوا"بعد از آن 

  ه یست ممکن بود محمولٌ علین
  د جزایشرط نبود، پس فرو نا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "عاشق از حق، هم حق استثواب عمل "ان آنکه یدر ب. 29
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  حبذا آن شرط و، شادا آن جزا
  و غم اوست یعاشقان را شادمان

  بود یر معشوق، ار تماشائیغ
  عشق، آن شعله ست، کاو چون بر فروخت

  ر حق براندی، در قتل ِ غ"ال"غ ِ یت
  جمله رفت یباق "إِال اهللاُ"ماند 

  نین و اولیخود هم او بود آخر
  عکس آن؟د جز بو یحسن! عجب يا

  را  کش بود در جان خلل یآن تن
  زنده بود يداند که روز ین کسیا

  دست آن رخانیوآنکه چشم او ند
  زید او عمر عبد العزیچون ند
  را ثبات ید او مار موسیچون ند

  مرغ، کاو ناخورده است آب زالل
  نتوان شناخت یجز به ضد، ضد را هم

م آمدستیالجرم دن ا مقد  
  ينجا روآ ینجا وارهیچون از ا

  ختمیب یآنجا خاك را م: یگوئ
  به مار یگشته بودم قانع از گنج

  اجل ين بودیش از ایغا، پیدر يا
  

  دل نواز ِ جان فزا يآن جزا  
  دست مزد و اجرت خدمت هم اوست 

  بود یعشق نبود، هرزه سودائ
  جمله سوخت  یهر چه جز معشوق، باق

 چه ماند "ال"در نگر آخر که بعد  
  عشق ِ شرکت سوز زفت  يشاد باش ا

  ن یدة احول مبیشرك جز از د
  ر جان یاز غ یست تن را جنبشین

  در عسل  يریخوش نباشد، گر بگ
  ربود ین جان ِ جان  جامیاز کف ا

  ن تف دخان یش او جان است ایپ
  زیش او عادل بود حجاج نیپ

  ات یدر حبال السحر پندارد ح
  اندر آب شور دارد پرّ و بال 

  ند زخم، بشناسد نواخت یچون بب
  م أَ لَست یقدر اقل یتا بدان

   يدر شکر خانۀ ابد شاکر شو
  ختم یبگر ین جهان پاك میز

 به خار يشادمان بودم ز گلزار

  اندر وجل  يتا عذابم کم بد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موت قبل ما مات یان  یما مات من مات اال و تمن"ه و آله یاهللا عل یرسول صل ر قولیدر تفس. 30
  "قل فجورهیوصول البر اعجل و ان کان فاجرا ل یکون الیان کان برا ل

  کو رسولیزآن بفرمودست آن ن
  نبود او را حسرت نَقالن و موت

  رد خود تمنا باشدشیهر که م
  يکمتر بد يبد، تا بد يگر بد

  بوده ام یخبر م یب: بدد آن یگو
  ين زودتر مرا معبر بدیگر از ا

  قنوع يکم دران رو یصیاز حر
  ِ جود ين از بخل کم در رویهمچن

  را يخلد آراِ  بر مکن آن پرّ

  که هر آنکو مرد و کرد از تن نزول   
  ر و فوت یک باشد حسرت تقصیل

  ش نَقل و مقصدش ین پیز يکه بد
   يآمد، تا خانه زودتر یور تق

  افزوده ام  یدم به دم من پرده م
   ين حجاب و پرده ام کمتر بدیا

  وز تکبر کم در آن چهرة خشوع 
  چهرة خوب سجود یسیوز بل

  را يمایبر مکن آن پر ره پ
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  ۀ طاوسیم از آن سوال به جهۀ گریمان شدن آن حکیپش. 31

  ستیبنگر يد آن پند در ویچون شن
  ۀ دراز و دردمندینوحه و گر

  ست؟یر کندن ز چپ: دیپرس یوآنکه م
  دمش؟ی، من چرا پرسیکز فضول

  د از چشم او بر خاك آبیچک یم
  ه به خاكید از چشم او گریچکیم

  ۀ با صدق بر جانها زندیگر
  فروغ یصدق باشد ب یۀ بیگر

  اند یعرش یگمان یعقل و دلها ب
  

  ست یگر یبعد از آن در نوحه آمد م  
  ه اش فکندیهر که آن جا بود در گر

  ست یگر یمان، میشد پش یجواب یب
  دمش یاو ز غم پر بود، شوران

 اندر آن هر قطره، مدرج صد جواب

  سهمناك  شد ز اشکیخاك گل م
 ان کندیتا که چرخ و عرش را گر

  مانند دوغ یآن ندارد چربئ
  ندیز یم یدر حجاب از نور عرش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان آنکه عقل و روح در آب و گل محبوس اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابلیدر ب. 32
  همچو هاروت و چو ماروت، آن دو پاك

  درند یو شهوان یعالم سفل
  اریاخت یسحر و ضد سحر را ب

  نیه :بدهندش کهِ ک اول پند یل
  فالن ين سحر، ایم ایاموزیما ب

  اریباشد اخت کامتحان را شرط
  ها همچون سگان ِ خفته اند لیم

  ن ردهیست، خفتند ایچون که قدرت ن
  انید در میدر آ يتا که مردار

  ردار شدم يچون در آن کوچه خر
  بیرفته اندر کتم غ يحرصها

  دندان شده یهر سگ يمو به مو
  له، باال آن غضبیرش حیم ِ زین

  رسد از المکانیشعله شعله م
  ن تن خفته اندین سگ اندر ایصد چن

  ده دوختهیا چو بازانند دی
  ند شکاریو ب يتا  ُکله  بردار

  شودیشهوت رنجور ساکن م
  ب و خربزهیند نان و سیچون بب

  نجا به چاه سهمناك یبسته اند ا  
  ز جرم  بندن چه گشته اند ایاندر ا

  کان و شرارین دو آموزند نیز
  ن یاموز و مچیسحر را از ما م

  ابتال و امتحان  ياز برا
  اقتدار ینبودت ب ياریاخت

  ر و شر بنهفته اندیشان، خیاندر ا
  زم پاره ها و تن زده یهمچو ه

  نفخ ِ صور حرص کوبد بر سگان 
دار شدیخفته بدان ب صد سگ  

  ب یتاختن آورد و سر بر زد ز ج
  له، دم جنبان شده یح يوز برا

  ابد حطب یف آتش، که او یچون  ضع
  رود دود و لهب تا آسمان یم

  بنهفته اند ست شان ین يچون شکار
  سوخته  يدیدر حجاب از عشق ِ ص

  آنگهان سازد طواف کوهسار
  رودیصحت م يخاطر او سو

  د مزه و خوف و بزه یدر مصاف آ
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  دن سود اوستیگر بود صبار د
  ده بهیور نباشد صبر، پس ناد

  ت را تمامیباز گرد و کن حکا
  

  ج طبع ِ سستش را نکوست یآن ته  
 زره یز  مرد  ب یر دور اولیت

  تا چه گفت اندر جوابش، والسالم 
  

  
  
  

  جواب گفتن طاوس آن سائل را. 33
  بشنو اکنون تو ز طاوس آن جواب

  رو: ه فارغ آمد، گفتیچون ز گر
  ؟که هر سو صد بال ینیب یآن نم

  رحمت مدام یاد بیبسا ص يا
  ر انداز، بهر ِ بالهایچند ت

  شتنیچون ندارم زور ِ ضبط خو
  هید که شوم زشت و کریآن به آ

  کیک به یخود را  يبر کنم پرها
  نزد من جان بهتر از بال و پر است

  فتا يا ،ن سالح ِ عجب من شدیا
  

 را خطاب یهر نکوئ یتا بدان  

  را گرو یهست يو بو که تو رنگ
  ؟ن بالهایا ید پیمن آ يسو

  دام  ين پرها نهد هر سویبهر ا
  شد اندر هوامن ک ير سویت
  ن فتن ین بال و، زین قضا و، زیز

  ه ین کهسار و تیمن در ایتا بوم ا
 دامم هر کلکه ندازد بیتا ن

 تن ابتر است ،و یجان بماند باق

  عجب آرد معجبان را صد بال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طاوس عدو جان است يا همچون پرهایها و مال دنیرکیان آنکه هنرها و زیب. 34
  پس هنر آمد هالکت، خام را

  ار آن را نکو باشد که اویاخت
  نهاری، زيچون نباشد حفظ و تقو

  ارم آن پر استیجلوه گاه و اخت
  ست انگارد پر خود را صبورین

  پر، گو بر مکنست یانش نیپس ز
  است یبا دشمنیک بر من پرّ زیل

  صبر و حفاظم راهبر يگر بد
  ا چو مست اندر فتنیهمچو طفلم، 

  منزجر یبدست یگر مرا عقل
  د  نور ده  چون آفتابیعقل با

  چون ندارم عقل ِ تابان و صالح
  غ و مجنیدر چه اندازم کنون ت

  و سند ياریچون ندارم زور و 
  را  يحه خویوق ن نفس ِ یرغم ا

  ند دام رایدانه نب یکز پ  
  مالک خود باشد اندر اتقوا

  اریدور کن آلت، رها کن اخت
  بر کنم پر را که در قصد سر است 
  تا پرش در نفکند در شرّ و شور

  ش آرد مجن یبه پ يریگر رسد ت
  ست یم نیصبر يچون که از جلوه گر

  ارم کرّ و فرّیاخت يبر فزود
  غ اندر دست من یق تیست الین
  ظفر يغ اندر دست من بودیت

  که نبود جز صواب  یغیتا زند ت
  پس چرا در چاه نندازم سالح 

  من خواهد شدن  خصم ِ ن سالح ِیکا
  غم او بستاند و بر من زندیت

  را ينپوشم رو، خراشد رو گر
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  ن کمالین جمال و ایا تا شود کم 
  ستیت خراشم بزه نین نیچون با

  یداشت يریست يگر دلم خو
  دم زور و فرهنگ و صالحیچون ند

  غ ِ من او را کمالیتا نگردد ت
  زم تا رگم جنبان بودیگر یم

  بود او را فرار يریآنکه از غ
  زیمن که خصمم، هم منم اندر گر

  در  ُختن یو ن منینه به هند است ا
  

  چون نماند رو، کم افتم در وبال   
  ست یدنیرا پوش ين رویکه به زخم ا

   یخوبم جز صفا نفراشت يرو
  دم، زود بشکستم سالح یخصم د

  تا نگردد خنجرم بر من وبال 
  ؟شتن آسان بودیفرار از خو یک

  رد او قرارید، گیچون از او ببر
  زیز خیتا ابد کار من آمد خ

  شتن یۀ خویاوست سا آنکه خصم ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حق،  ياند در بقا یمن شده اند که فانیخودان که از شرّ خود و هنر خود ایدر صفت آن ب. 35
  را خوف آفت و خطر نباشد یاند روز در آفتاب و فان یهمچون ستارگان که فان

  ه شودیرایچون فناش از فقر پ
  ه شدیرایرا فنا پ "يفقر فخر"

  زبانه پا و سرشمع جمله شد 
  ختیه در گریش و ز سایموم از خو
  ختمیت ریبهر فنا: گفت او

  آمد مفترض ین شعاع فانیا
  شد فنا یشمع چون در نار  ُکل

  هست اندر دفع ظلمت آشکار
  کان ،بر خالف موم، شمع ِ جسم

  است یو آن فان ین شعاع باقیا
  چون نور بود ین زبانۀ آتشیا

  نیفتد بر زمیه بیابر را سا
  ک خواهین ياست، ا يابر ی، بيودخیب

  د راندهیایب يباز چون ابر
  فیاز حجابِ ابر، نورش شد ضع

  د ز ابر و گردینمایم یالیخ ،مه
  ن هم لطف اوستیلطف مه بنگر، که ا

  مه فراغت دارد از ابر و غبار
  ابر، ما را شد عدو و خصم ِ جان

  کندیم ین پرده زالیحور را ا

  ه شودیسا یاو محمد وار ب  
  ه شدیسا یچون زبانۀ شمع، او ب

  ه را نبود به گرد او گذریسا
  خت یدر شعاع از بهر آن که شمع ر

  ختم یمن هم در فنا بگر: گفت
  عرض  یشعاع ِ شمع ِ فان ین
  ایض یز شمع و، ن ینیاثر ب ین

  داریپا یصورت به موم یآتش
  تا شود کم، گردد افزون نور ِ جان 

  است  یشمع ِ جان را شعلۀ ربان
  شدن زآن دور بود یۀ فانیسا

  ن یه نباشد همنشیماه را سا
  چون قرص ماه  يخودیاندر ب یباش

  مانده  یالیرفت نور از مه، خ
  ف یکم ز ماه نو شد آن بدر ِ شر

  ش کردیال اندیابر ِ تن، ما را خ
  ما را عدوست   ن ابرهایا: که بگفت

  بر فراز چرخ دارد مه مدار
  که کند مه را ز چشم ِ ما نهان 

  کندیم یبدر را کم از هالل
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  ماه، ما را در کنار عز نشاند
  اگر هست، از مه است یابر را تاب

  نور مه، بر ابر چون منزل شدست
  گر چه هم رنگ مه است و دولتست

  امت مهر و مه معزول شدیدر ق
  تا بداند ملک را از مستعار

  سه چار يه بود روزیه، عاریدا
  فیپرّ من ابر است و، پرده ست و کث

  بر کنم پر را و حسنش را ز راه
  مادر خوشتر استه، یمن نخواهم دا

  من نخواهم لطف حق از واسطه
  ماه يرد خویبگ يا مگر ابری

  د و، در وصف  الیصورتش بنما
  نباشد پرده بند يآنچنان ابر

  یآنچنان کاندر صباح ِ روشن
  بود آن سقا يغمبریمعجزة پ
  زان قطره قطره از سمایگشته ر

  ابر يخو يبود ابر و، رفته از و
  وگم گشته ز یتن بود، اما تن

  ر است و، سر از بهر منیغ یپ ،پرّ
  رید ِ غیص يجان فدا کردن، برا

  انیش طوطین مشو چون قند پیه
  احسنت و شاباش و خطاب یا پی
ضر  کشت ،پس آن شکست يبرا یخ  

  یبهر آن آمد سن "يفقر فخر"
  ز آن نهند یگنجها را در خراب

  نیکند، رو خلوت گز یپر نتان
  

  ش خواندیخو يدشمن ما را عدو  
  او گمره است  ،هر که مه خواند ابر را

  کش ز مه مبدل شدست یتار يرو
  ت است یاندر ابر، آن نور مه عار

  ا مشغول شدیچشم در اصل ِ ض
  "دار القرار"از  ین رباط  فانیو

  اندر کنارر یمادرا، ما را تو گ
  ف یز انعکاس لطف حق شد او لط

  نم حسن مه را هم ز ماه یتا بب
  ۀ من مادر است یام من، دا یموس

  ن رابطه یکه هالك خلق شد ا
  ماه  يتا نگردد او حجاب رو

  ایا و اولیهمچو جسم انب
  سودمند یبه معن ،پرده در باشد

   ید و، باال  ابر  نیباریقطره م
  سماگشته ابر از محو همرنگ 

 گفته آمد شرح آن در ماجرا

ِ عاشق به صبرین چنیا   ن گردد تن
  رنگ و بو يگشته مبدل، رفته از و

ُ استون ِ تن    خانۀ سمع و بصر 
  ریز خ يدیکفر مطلق دان و، نوم

  ان یمن از زیشو، شو ا يبلکه زهر
  ش کالب یش چون مردار کن پیخو

  ز غاصب باز رست  یتا که آن کشت
   یدر غنزم یتا ز طماعان گر

  تا ز حرص ِ اهل عمران وا رهند
  ن یجمله خرج آن و ا يتا نگرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که  یهمه آکل و مأکول است، همچون آن مرغ يزیهر چ "اللَّه يما سو"ان آنکه یدر ب. 36
او، قصد  يبود و غافل بود از باز گرسنه که از قفاید ملخ مشغول میکرد و به ص ید ملخ میقصد ص

ش ینیب یمن مباش، اگر چه نمیاد آکل خود ایاد آکل از صیص یآدم يد او داشت، اکنون ایص
  ن تا چشم سر باز شدنیب یل ِ عبرتش میر دلبه نظر چشم، به نظ
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  ، هم لقمه خواريزآنکه تو، هم لقمه ا
  اندر شکار کرم بود یمرغک

  خبر یآکل و مأکول بود آن ب
  است يدزد، گر چه در شکار کاله ا

  عقل او مشغول ِ رخت و قفل ِ در
  خود ياو چنان غرق است در سودا

  خوردیم یآبِ زالل ،شیگر حش
  اهیآمد آن گآکل و مأکول 

  طعم چو اوستیطعمکم و ال یو هو 
  من بود؟یا یآکل و مأکول ک

  امن ِ مأکوالن جذوب ماتم است
  خوردیم یالیرا خ یالیهر خ
  یواره یالیکز خ ،یتو نتان

  فکر زنبور است و آن خوابِ تو آب
  در پرَد یالیخ چند زنبور ِ

  الین خین ِ آکالن است ایکمتر
  ظیز از جوق آکال غلین گریه
  افتین حفظ یآنکه او ا يا به سوی

  ریدست را مسپار جز در دست پ
  خو کرده است یر عقلت کودکیپ

  درَن کن با خیعقل ِ کامل را قر
  یچونکه دست خود به دست او ده

  عت شودیدست تو از اهل آن ب
  ریدست خود در دست پ يچونکه داد

  دیمر يش است ایوقت خو یکاو نب
  نیحاضر بد يه شدیبیدر حد

یه پس ز  د ِ   يبشر آمدم ار
  د، زآنکه مردیت راست آیتا مع

  ن جهان و آن جهان با او بودیا
  المرء  مع  محبوبه: گفت

  نیهر کجا دام است و دانه، کم نش
  ن بدانیا ،ر ِ زبونانیزبون گ يا

  جان، هوش دار يا یآکل و مأکول  
  افت، او را در ربودیگربه فرصت 

  اد دگریدر شکار خود، ز ص
  شحنه با خصمانش در دنباله است 
  غافل از شحنه ست و، از آه ِ سحر

  خود يایغافل است از طالب و جو
  چردیم یوانش در پیمعدة ح

  ر اله ی، غین هر هستئیهمچن
  ست حق مأکول و آکل لحم و پوست ین

  ن ساکن بودیکاندر کم یز آکل
  طعم است یرو بدان درگاه کاو ال 

  چردیفکر آن فکر دگر را م
   یرون جهیتا از آن ب یا بخسبی

  د ذباب یباز آ ،داریب يچون شو
  بردیآن سو م ،ن سو ویکشد ایم

  و آن دگرها را شناسد ذو الجالل 
  ظیمت حفیمائ: او که گفت يسو

  آن حافظ شتافت  يسو یگر نتان
  ریحق شدست آن دست او را دستگ

  از جوار ِ نفس، کاندر پرده است 
  بد يد، ز آن خورَد خیتا که باز آ

   یرون جهیپس ز دست آکالن ب
  هِم بودیدید اهللا، فَوقَ أَیکه 

  ریم است و خبیر حکمت، کاو حکیپ
  دیآمد پد یزآنکه از نور ِ نب

  ن یرا  هم قر یعتیصحابۀ بو آن 
   يخالص شد یهمچو زر  ده ده

  جفت است، کاو را دوست کرد یبا کس
  ث احمد خوش خو بودین حدیو

  فک القلب من مطلوبه یال 
  ن یران ببیر از زبون گیرو زبون گ
  جوان  يا  دست است يدست هم باال
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  !عجب  ير، ایو زبون گ یتو زبون
  مرغ عجب يا یآکل و مأکول

غفل است يدیز ص يادیحرص ص م  
خلفهم سدا ً مباش يدیا نَیب  

  دیمباش اندر نش یتو کم از مرغ
  بنگر که آن ،يه ان  يکم ز عصفور

  ش و پسید پیچون به نزد دانه آ
  ؟اد هستیم صش و پسیپ !عجب يکا

  پس نگه کن قصۀ فجار را
  یآلت یچون هالکت دادشان ب

  ستیحق شکنجه کرد و، گرز و دست ن
  کو؟ ،اگر حق هست: یگفتیآن که م

  بید است و عجین بعیا: گفتیوآنکه م
  ده استیدل، فرار از دام، واجب د

  ن منحوس دامیخ ایبر َکنم من ب
  ن جوابیدر خور ِ فهم تو گفتم ا

که حرص است و حسد ین حبلیگسل اب  
  آنکه جز انکار حق کارش نبود
  در نگر احوال فرعون و ثمود

ستمگر در نگر حال ِ نمرود  
  عاددر نگر تو قصۀ شداد و 

  میع است و علیحق سم یتا بدان
  

 باش تو ترسان و لرزان در طلب  

  ر اندر طلب ید گید و صیهم تو ص
  دل است  ی، او بيکند او دلبریم

  خصم را، وآن خصم فاش  ینیکه نب
دیبد يخلف عصفور يدیا نَیب  
انیند عیخلف چون ب يدیا نَیب 

  چند گرداند سر و رو  آن نفس 
؟ن لقمه دستیز  م اویشم از بتا ک   

  ار و جار رایش بنگر مرگ یپ
   ین توست در هر حالتیاو قر

  ست یداور  د و حدی یپس بدان حق ب
  هو: که یدر شکنجه او مقر گشت

  ب یقر يا: گفت یراند و همیاشک م
  ده است یدام ِ تو خود بر پرَت چسب

  نباشم  تلخ کام  یکام یاز پ
  فهم کن در جستجو  رو بر متاب 

 "دها حبلٌ مسدیج یف"اد کن ی

 چ سودیه یبرد حسرت عاقبت ب

 قوم لوط و قوم صالح، قوم هود

 مآل قوم نوح افکن نظردر 

 وم التنادیشان نگر یحسرت ا

  میپاك از باك و ب ،فارغ است از ترس و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم زاغ را که آن اشاره به قمع کدام صفت بود از صفات مذموم یل علیسبب کشتن خل. 37
  دیمهلکه در مر

  ان و فراغیست پاین سخن را نیا
  بهر فرمان، حکمت فرمان چه بود؟
  اهیکاغ کاغ و نعرة زاغ س

  پاك فرد يس، از خدایهمچو ابل
  وم الجزای یال یانظرن: گفت
  جان فرسودن است ،دوست یب یزندگ

  ن هر دو با حق خوش بودیعمر و مرگ، ا

  تو زاغ؟  یل حق، چرا  ُکشتیخل يا  
  د نمودیز اسرار آن با یاندک

  ا عمر خواه یدائما باشد به دن
  امت عمر ِ تن درخواست کردیتا ق
  ا ربنایتب : که یگفت یکاشک

  مرگ حاضر، غائب از حق بودن است 
  ات آتش بودیخدا، آبِ ح یب
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  ر لعنت بود، کاوین هم از تاثیا
  ر خدا را خواستنیاز خدا غ
  یگانگی، غرق در بيخاصه عمر

  شم ده، که تا پس تر رومیعمر ب
  تا که لعنت را نشانه او شود

  ن استجان پرورد ،عمر ِ خوش، در قرب
ُ گه میعمر ب   خورمیشم ده، که تا 

ُ گه خوار است آن گنده دهان   گر نه 
  

  شد، عمر جو یدر چنان حضرت هم  
  کاستن  یست و کلیافزون ظن ِ

   یر، روبه شانگیدر حضور ش
  مهلم افزون ده که تا کمتر شوم 

  باشد، که لعنت جو بود یبد کس
  ن خوردن است یعمر ِ زاغ، از بهر سرگ

  نم ده، که بس بد گوهرم یم ایدا
  تو وارهان  م یکز زاغ: يدیگو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  مناجات. 38

  را به زر یمبدل کرده خاک يا
  ان و عطایل اعیکار ِ تو تبد

  ان را مبدل کن به علمیسهو و نس
  یکه خاك شوره را تو نان  ُکن يا
  یره را رهبر کنیکه جان ِ خ يا
  یره را تو جان دهیکه خاك ت يا

  يوه از چوب آوری، میاز نشکر 
ِ گل، صفوت  ز دل پ   یدا کنیکل ز 

  ن را آسمانیجزو زم یکنیم
  اتیح ن جهان آبِیهر که سازد ز

  ستیدة دل کاو به گردون بنگرید
  طیر محیان است و اکسیقلب اع

  يکه در هست آمد يتو از آن روز
  بقا يگر بدان حالت تو را بود

از ماول نماند یهست ،لبد  
  صد هزاران هستها ن تایهمچن

  ط را بمانیوسا ،نیآن مبدل ب
  وصل جست ،واسطه هر جا فزون شد

  رتتیشود کم ح "یسبب دان"از 
  یافتین بقاها از فناها یا

  ان بودت که تا  یز آن فناها چه ز
  نت بهتر استیچون دوم از اول

  گر را نموده بوالبشریخاك د  
  ان و خطایکار ما سهو است و نس

  من همه خلمم، مرا ده صبر و حلم 
   یکه نان مرده را تو جان  ُکن يو
   یغمبر کنیره را تو پیکه ب يو

 یمان دهیو ا يعقل و حس و روز

 يبت خوب آور  مرده یاز من

 یاء و روشنیض یه را بخشیپ

  ن از اختران یدر زم یئفزایم
  مات د میگران آیش از دزوترَ

  ست یناگریم ید کانجا هر دمید
  طیمخ یائتالف خرقۀ تن ب

   يبد يا خاك، با بادی، یآتش
  ؟ن ارتقایمر تو را ا يدیرس یک

  او نشاند يگر به جاید یهست
  گر، دوم به ز ابتدایکدیبعد 
  آن  ز اصل ِ يردگدور  ط یکز وسا

  افزون تر است  ذوق ِ وصل  ،واسطه کم
  که ره دهد در حضرتت   یرتیح

  ؟یپس رو چرا بر تافت ،از فنا
  نوا  یب يا ؟يده ایبر بقا چسب
  و، مبدل را پرَست  يپس فنا جو
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  عنود يا يدیصد هزاران حشر د
  نما يخبر سو یب ياز جماد
  ات خَوشزییعقل و تم يباز سو

  هاست ين نشان ِ پایتا لب بحر ا
  اطیز احت یخشک يباز منزلها

  ا در فزونیدر يزآنکه منزلها
  ا در وقوفیدر يباز منزلها

  پا و گام  دا اندر آن رهیست پین
  نیان منزلیهست صد چندان م

  يده این بقا را دیدر فناها ا
  ن جان، باز باشیزاغ، ا ين بده، ایه

  سپار یمر و کهن را یگ یتازه م
  ثار کنی، نخل وار ایور نباش

  ده رایده و گندیکهنه و پوس
  ستیدار تو نید، او خریآن که نو د

  هر کجا باشند جوق ِ مرغ کور
  از شورابها يد کوریتا فزا
  دلند یا ز آن سبب اعمیاهل دن
  چر در جهانیکور م ،خوریشور م
  ادیو  ین حالت، بقا خواهیبا چن
  زنگ از آن آسوده است یاهیدر س

  شاهدش خوش رو بود يآنکه روز
  نیمرغ ِ پرّنده چو ماند در زم

  رودین خوش میمرغ ِ خانه بر زم
  پرواز بود یزآنکه او از اصل ب

  

  کنون هر لحظه از بدو وجود تا  
  ات و ابتالیح يو ز نما سو

  ن پنج و شش یخارج ا يباز سو
  پس نشان ِ پا، درون بحر، الست 
  هست دهها و وطنها و رباط

 ستون یجدار و ن ین ،وقت موجش

  سقوف  یستون و ن ین ،وقت موجش
  نشانست آن منازل را، نه نام  ین

  ن یا يتا باال ،نیاز ا ،آن طرف
  ؟يده ایجسم چون چفس يبر بقا

  ل ِ خدا، جان باز باش یش ِ تبدیپ
  که هر امسالت فزون است از سه پار

  انبار کن  ،کهنه بر کهنه نه و
  ده رایبر، بهر هر نادیتحفه م

  ست یحق است او، گرفتار تو ن دیص
  شور البِیس يند، ایبر تو جمع آ

   ید عمیزآنکه آب شور افزا
  شاربِ شورابۀ آب و گلند

  وان در نهان یآبِ ح يچون ندار
  تو شاد یه روئیدر س یهمچو زنگ

  بوده است  یزنگ  کو ز زاد و اصل
  ه گردد، تدارك جو بودیگر س

  ن یباشد اندر غصه و درد و حن
  دودین و شاد و شاطر میدانه چ

  و آن دگر، پرّنده و پرواز بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قوم  یز قوم ذل و غنیارحموا ثالثاً عز"ه و آله و سلّم یاهللا عل یصل يث نبویان حدیدر ب. 39
  "لعب به الجهالیافتقر و عالما 

  د بریرحم آر: غمبر کهیپ گفت
  زا ً  فاحتقریکانَ عز يو الذ

  ن سه گروهیکه بر ا یعنیمهان،  يا
  خوار شد يریآنکه او بعد از عز

  ا ً فافتقریحال من کانَ غن  
  ن المضریا ً عالما ً بیاو صف
  د، ار ز کوه ید، ار ز سنگیرحم آر

  نار شدید یو آنکه بد با مال و ب
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  کاندر جهان یآن عالم ،و آن سوم
  آمدن يزانکه از عزت به خوار

رعضو، گردد مدیرده کز تن واب  
  هر که از جام  أَ لست او خورد  پار

  بود یکهدانوانکه چون سگ ز اصل 
  د که کردست او گناهیتوبه او جو

  

  ابلهان  ان ِیمبتال گردد م  
  همچو قطع عضو باشد از بدن 

  دیمد یده جنبد، اما نینو بر
رنج و خمار هستش امسال آفت  

  ؟بود یمر او را حرص ِ سلطان یک
  که گم کردست راه  ،دیآه او گو

  

  
  
  
  
  
  

ب، گاه به یقصۀ محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعنۀ آن خران بر آن غر. 40
صفت بندة خاص  نیست، و ایاو ن يجنگ و گاه به تسخر و مبتال گشتن او به کاه خشک که غذا

  "للغرباء یبا فطوبیعود غریبا و سیاالسالم بدا غر"ا و اهل هوا و شهوت که یان اهل دنیخداست م
  شکار يادیرا کرد ص یآهوئ

  پر از خران ان آخُر ِیدر م
  ختیگر یآهو از وحشت به هر سو م

  از مجاعت و اشتها  هر گاو و خر
  د از سو به سویرم یگاه  آهو م

  ضد ِ خود بگذاشتندهر که را با 
  آن هدهد اگر: مان گفتیتا سل

  ا خود دهم او را عذابیبکشمش، 
  معتمد يا ؟هان کدام است آن عذاب

  بشر يا  ین بدن اندر عذابیز
  ع زاغهایروح باز است و طبا

  انشان زار زاریاو بمانده در م
  

  نهاریز یاندر آخور کردش آن ب  
  حبس آهو کرد چون استمگران 

  خت یآن خران شب کاه ر شیاو به پ
  شکریخورد همچون نیکاه را م

  تافت رو یگه ز دود و گرد  َکه  م
  آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند

  د معتبرینگو يهجز را عذر
  رون از حساب یب سخت ک عذابِی

ِ یدر قفس بودن بغ   خَود ر جنس
  مرغ ِ روحت بسته با جنس ِ دگر
  دارد از زاغان ِ تن، بس داغها

  ، به شهر سبزواريکرهمچو بوب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار را به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفتیحکا. 41
  دیاوریب یه ابوبکر نامیش من به هدین شهر پیآنگه امان دهم که از ا

  شد محمد الب الغ  خوارزمشاه
  او يلشکرهاتنگشان آورد 
  کاالمان :ششیسجده آوردند پ

  دتیهر خراج و هر صله که با
  ر خویش يجان ِ ما  آن ِ تو است، ا

  شید از من جان ِ خوینرهان: گفت
  تا مرا، بوبکر نام، از شهرتان

  پناه  یدر قتال ِ سبزوار ب  
  اسپهش افتاد در قتل ِ عدو
  حلقه مان در گوش کن، وابخش جان 

  دت یافزا یآن ز ما هر موسم
  امانت باش گو يش ما چندیپ

  ش یبه پ يدم ابابکریاریتا ن
  ده امتان یرم يد، ایه ناریهد
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قوم ِ دون يشت، ابدروم تان، همچو ک  
  دندش به راهیبس جوال ِ زر کش

  ؟بود بوبکر اندر سبزوار یک
  مغان يا: زر و گفت د ازیرو بتاب

  ستمیست، کودك نین يچ سودیه
  زبون ي، ایسجده نره ياریتا ن

  ختند از چپ و راستیان انگیمنه
  بعد سه روز و سه شب کاشتافتند
  رهگذر بود و، بمانده از مرض

  عرض یر خرابه بدان يگوهر
  خراب یُکنج  یکیخفته بود او در 

  ن سلطان تو را طالب شدستیز کایخ
  یا مقدمی يم بدیاگر پا: گفت

  ؟یماندم ین دشمن کده کیاندر ا
  تختۀ مرده کشان بفراشتند
  جانب خوارزمشه جمله روان

  ن جهان و، مرد حقیسبزوار است ا
  لیهست آن خوارمشه شاه جل

  رکمیتصو ینظر الیال : گفت
  من ز صاحب دل کنم در تو نظر
  یتو دل خود را چو دل پنداشت

  آسمانن هفت یدل که گر هفصد چو ا
  زها را دل مگوین دل رین چنیا

  نۀ شش رو بودیصاحبِ دل، آ
  هر که اندر شش جهت دارد مقر

، از برا او کند يگر کند رد  
  چونکه او حق را بود در کلّ حال

  او حق به کس ندهد نوال یچ بیه
  موهبت را بر کف دستش نهد

  کلّ را اتصال يایبا کفش، در
  که نگنجد در کالم یاتصال

  یغن ي، اياریِ زر ب صد جوال

  هم فسون  یخراج استانم و ن ین  
  مخواه  يابوبکر ين شهریکز چن

  باریا کلوخ ِ خشک اندر جوی
  دم ابو بکر ارمغان یاریتا ن

  ستم یران بیم حیتا به زر و س
  تو مسجد را به کون  ییمایور به پ
  ؟کجاست يابوبکر ،رانین ویکاندر ا

  افتندی يک ابوبکر نزاری
  پر حرض  یگوشه خراب یکیدر 

 خ فشانده از مرضدل بر ر خون ِ

  شتاب : دندش بگفتندشیچون بد
  کز تو خواهد شهر ما از قتل رست 

   یخود به راه خود به مقصد رفتم
   یراندمیشهر ِ دوستان م يسو

  بر کتف بوبکر را برداشتند
  ند نشان یدندش که تا بیکش یم

  ع است و ممتحق ینجا ضایاندر ا
  ل ین قوم رذیخواهد از ا یهم "دل"

  رکم یتدب یفابتغوا ذا القلب ف
  ثار ِ زریبه نقش ِ سجده و ا ین

   یاهل ِ دل بگذاشت يجستجو
  اوه و نهان ید، شود یاندر او آ

  مجو يسبزوار اندر، ابوبکر
  حق در آن از شش جهت ناظر شود

  ؟ک دم نظریر حق یکند در غ یک
  ور قبول آرد، هم او باشد سند

 ده باشد او را ذوالجاللیبرگز

  گفتم ز اصاحبِ وصال  يشمه ا
  و ز کفش آن را به مرحومان دهد

  چون و چگونه در کمال یهست ب
  ف باشد، والسالم یگفتنش تکل

   یمنحن يار، ایدل ب: دیحق بگو
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  ام یست دل، من راضیگر ز تو راض
  ننگرم در تو، در آن دل بنگرم
  با تو او چونست؟ هستم من چنان
  مادر و بابا و اصل ِ خلق اوست

  نک دل آوردم به تو: یتو بگوئ
  آور که قطبِ عالم اوست یآن دل
  آن دل پر نور و  ِبر ياز برا

  سالها در سبزوار يتو بگرد
  دة پژمرده جانیپوسپس دل ِ 

  اریشهر يکه دل آوردم تو را، ا
   يجر يا ؟ن گورخانه استیا: دتیگو

  کاو شاه خوست یاور آن دلیرو ب
  ن جهان پنهان بودیآن دل ز: یگوئ

  آن دل، از روز أَ لَست یدشمن
  ا شهر ِ زاغیاست و، دن "باز"زانکه او 

  کندیم ی، نفاقیور کند نرم
  ازی، از تکلف، نه نيآر: دیگو

  ن زاغ ِ خس ِ مردار جویزآنکه ا
  دیرند آن نفاقش را، رهیگر پذ

  زآنکه آن صاحب دل ِ با کرّ و فر
  يجان نه ا یصاحبِ دل جو، اگر ب

  د مر تو رایآنکه زرق او خوش آ
  ستیو بر طبع تو ز يهر که او بر خو

  خدا يرو هوا بگذار تا بو
  ت شودیرو هوا بگذار تا خو

  است، دماغت فاسد یاز هوا ران
  تو بر نجاست، همچو زاغ یعاشق

  ما ين سخن، و آهویحد ندارد ا
  

  ام  یور ز تو معرض بود، اعراض  
  جان، بر درم  يتحفه آن را آر، ا

  مادران باشد جنان  ير پایز
  ت خنک آن کس که دل داند ز پوس يا

  ک تسویرزد ین دل نیا: دتیگو
  جان ِ جان ِ جان ِ جان ِ آدم اوست 
  هست آن سلطان ِ دلها منتظر

  ز اعتبار یابیآن چنان دل را ن
  ، آن سو کشان یبر سر تخته نه

  ن دل نبود اندر سبزواریبه از ا
  ؟ينجا آوریکه دل مرده بد

  که امان ِ سبزوار کون از اوست 
ان یزآنکه ظلمت با ض بودا ضد  

  است  یراثیسبزوار طبع را م
  دن هر جنس بر ناجنس داغ ید

  کندیم یز استمالت، ارتفاق
  تا که ناصح کم کند  ُنصح ِ دراز
  صد هزاران مکر دارد، تو به تو

  دین ِ صدق ِ مستفیشد نفاقش ع
  وب خریهست در بازار ِ ما مع

   يجنس ِ دل شو، گر ضد سلطان نه ا
  توست، نه خاص ِ خدا یاو ول

  ست یاست و نب یش طبع ِ تو ولیپ
 کدخدا يدر مشامت در رسد، ا

  ت شودین بویو آن مشام عنبر
  ش ِ مغزت کاسد است یمشک و عنبر پ

 رد در دماغینگ یمشکت م يبو

  زد اندر آخور جا به جایگر یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۀ قصۀ آهو و آخور خرانیبق. 42
  خوش ناف نر يروزها آن آهو

  ز خشک یمضطرب در نزع، چون ماه
  در شکنجه بود، در اصطبل ِ خر  

    حقه معذب، پشک و مشک  یکیدر 
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  بوالوحوش يا ،که هان: یک خرش گفتی
  کز جزر و مد: يو آن دگر تسخر زد

  ین نازکیکه با ا: یگفت يو آن خر
  شد تخمه، وز خوردن بماند يآن خر
  فالن ي، رو این: ن کرد او کهیسر چن
  یکنیم يدانم که ناز یم: گفت

  ن طعمۀ تو استیا: گفت آهو با خر
  بوده ام يف مرغزاریمن ال
  ا افکند ما را در عذابگر قض

  ؟شوم یگر گدا گشتم، گدا رو ک
  ز همیسنبل و الله و سپرغم  ن

  زن، الف، الفی، الف ميآر: گفت
  دهدیم ینافم خود گواه: گفت

  ک آن را که اشنود صاحب مشامیل
  قید بر طریز خر ببویخر، کم

  بین گفت آن رسول ِ مستجیبهر ا
  رمند یم يشانش هم از ویزآنکه خو

  نند انامیب یرا جنس مصورتش 
  ان ِ نقش ِ گاویدر م يریهمچو ش
  ، ترك گاو ِ تن بگويور بکاو

  رون کندیاز سرت ب يطبع ِ گاو
  نزد او ير گردی، شیگاو باش

  

  ران خموش یطبع ِ شاهان دارد و م  
  ارزان دهد؟ یگوهر آوردست، ک

   یر شاه شو گو متکیبر سر
  پس به رسم دعوت آهو را بخواند

  ست، هستم ناتوان یم نیاشتها
   یکنیم يا ز ناموس احترازی

  تو زنده و نو است  يکه از آن اجزا
  در ضالل ِ روضه ها آسوده ام 

  ؟مستطاب يرود آن طبع و خو یک
  ور لباسم کهنه گردد، من نوم 
  با هزاران ناز و نخوت خورده ام 

  ، بس توان گفتن گزاف یبیدر غر
  نهدیبر عود و عنبر م یمنت

  آن شد حرام  ،ستن پرَیبر خر ِ سرگ
  ؟قین فریمشک چون عرضه کنم بر ا

   "بیا غریالدن یاالسالم، ف"رمز ِ 
  ک هم دمندیگر چه با ذاتش مال

  ابند آن مشام ین یم يک از ویل
  او را مکاو ینش، ولیب یدور م

  ر خویکه بدرد گاو را آن ش
  وان برکندیز ح یوانیح يخو

  مجو يری، شیخوش يگر تو با گاو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بع بقَرات سمانٍ   يأَر یإِنِّ"ه یآ یدر معن. 43 یسجافع عبنَّ سصفت ، گاوان الغر را خدا به "أْکُلُه
االتست یخوردند، اگر چه آن خیده بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها میران گرسنه آفریش

  ر بنگریش ینۀ خواب بنمودند اما تو به معنیصورت گاوان در آ
  به خواب يدیدیز مصر میآن عز

  يهفت گاو ِ فربه  بس پرور
  ران بدند آن الغرانیدر درون ش

  پس بشر آمد به صورت مرد کار
  مرد را خوش واخورد، فردش کند

  ر خداستیش یگاو تن قربان

  ب را شد فتح باب یچونکه چشم غ  
   يخوردشان آن هفت گاو الغر

  خوران  يورنه گاوان را نبودند
  مرد خوار ير در ویک پنهان شیل

  درد اگر دردش کندصاف گردد 
 گر تو را با او سر صدق و صفاست
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  يمهمان، همان کون خر یور کش
  ز جملۀ دردها يک دردیپس به 

  یشاه گردد، واگذارد بندگ
  

 ؟يپرور یگاو تن را خواجه، تا ک  

  وارهد پا، بر نهد او بر سها
  ی، دل زندگیابد او در مردگی

  

  
  
  

ه السالم خروس را و مذمت او اشارت به قمع و قهر کدام صفت یم علیان آنکه کشتن ابراهیب. 44
  دیبود از صفات مذمومات مهلکات در باطن مر

  ؟همچو زاغ پر نحوس ییچند گو
  حکمت  ُکشتن چه بود، آخر بگو

  حکمت فرمان بخوان :گفت فرمان
  است او و بس شهوت پرَست یشهوت

  یوص ي، ايگر نه بهر نسل بود
  ن  دادار رایس لعیگفت ابل
  م و گله و اسبش نمودیزر و س

  لنجخت یگفت شاباش و ترش آو
  خَوش يپس جواهرها ز معدنها

  نیلع ين دام ِ دگر را، ایر ایگ
  نین و شرابات ثمیریچرب و ش

  ن خواهم مددیش از ایا رب بی: گفت
  تا که مستانت، که نرّ و پر دلند

  هوا ين دام و رسنهایتا بد
  سلطان ِ تخت يگر خواهم ایدام د

  ش و نهادیخمر و چنگ آورد در پ
  کردغام یاضالل ِ ازل پ يسو

  است؟ یاز بندگانت موس یکی ین
  دیآب از هر سو عنان را وا کش

  دام محکم ده که تا گردد تمام
  در کمند آرم، کشمشان کش کشان

  زنان با او نمود یچون که خوب
  پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد

  پر خمار يد آن چشمهایچون بد
  عارض آن دلبران يو آن صفا

  قیعق رو و،  خال و، ابرو و، لب چون

  خروس؟  یل حق چرا  ُکشتیخل يا  
 تا مسبح گردم آن را مو به مو

  تا مهلل گردم آن را من به جان
  ز آن شرابِ زهرناك ژاژ  مست 

   یخود خص يآدم از ننگش بکرد
  اشکار ران یخواهم ا یدام ِ زفت

  ق را ربودیخال ین تانیکه بد
  ده و ترش همچون ترنج یشد ترنج

  ش کش یکرد آن پس مانده را  حق پ
  ن ینعم المع ين افزون ده، ایز: گفت

  ن یشمیدادش و بس جامۀ ابر
  تا ببندمشان بحبل ِ من مسد

گسلندیا  مردوار ن بندها را ب  
  مرد تو گردد ز نامردان جدا

  لت ساز ِ سخت یح دام ِ مرد انداز ِ
  م شادیم خنده زد بدان شد نین

  که بر آر از قعر ِ بحر ِ فتنه گرد
  پرده ها در بحر او از گرد بست 

  دیبر جه يا غباریاز تگ در
 شان چون لجامیوافکنم در کام ا

 د از آنیچیتا که نتوانند سر پ

  فزود یمردان م که ز عقل و صبر ِ
  دم در مرادیکه بده زوتر، رس

  قرار یعقل و خرد را بکه کند 
  ن دل بر آن یکه بسوزد چون سپند ا

  ق یا خُور تافت از پردة رقیگوئ
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  قد چون سرو خرامان در چمن
  د آن غنج، برجست او سبکیچونکه د

  ران و دنگیشد واله و ح یعالم
  

 ن و نسترنیاسمیخد همچون   

 حق از پردة تنک یچون تجل

  ک و شنگیزآن کرشم و زآن دالل ن
   

  
  
  

سه فیآخرها و آ یمٍ الیأَحسنِ تَقْوِ یه خَلَقْنَا الِْإنْسانَ فیآ یدر معن. 45 قِ  یه و منْ نُعمرْه نُنَکِّ الْخَلْ
  عقلونیافال 

  صد چو آدم را ملک ساجد شده
  کشاند مو کشانیلش میجبرئ
  ؟یستین یخ، بعد هستآو: گفت
  ؟ستین اذالل چیبعد از عز، ا: گفت
  به جان يکردیال، سجده میجبرئ

  پرّد ز من در امتحان یحله م
  که تاب او بد ماه وار یآن رخ

  و آن فرق گش شعشع شده و آن سر
  و آن قد صف در نازان چون سنان

  همچون پرّ زاغ يبرف گشته مو
  رنگ الله گشته رنگ زعفران
  يچشم چون نرگس شده پژمرده ا

  به فن يددر بغل کر يآنکه مرد
  ستین خود آثار غم و پژمردگیا

  

  همچو آدم باز معزول آمده   
  ن جوق ِ خوشان ین خلد و زیکه برو ز

   یستیجرمت آنکه افزون ز: گفت
  ست ینت داوریآن داد است و، ا: گفت

  ؟م تو از جنانیرانیچون کنون م
  همچو برگ از شاخ در فصل ِ خزان 

  همچو پشت سوسمار يریشد به پ
ناخوش و اصلع شده  يریپ وقت  

  دو تا همچون کمان  يریگشته در پ
 گشته داغ داغ يوز تشنج رو

  رش گشته چون زهرة زنان یزور ش
 ياعضا شده افسرده ا یگرم

  رندش بغل وقت شدن یبگ یم
  ست ینها رسول مردگیز یکیهر 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رُ ممنُونٍینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات فَلَهم أَجرٌ غَیالَّذ ه إِالیر آیتفس. 46
  نش نور حقیک، اگر باشد قریل

  مست یاو هست چون سست یسست
  رد، استخوانش غرق ذوقیگر بم

  ثمر یست باغ ِ بیوانکه نورش ن
  اهیگل نماند، خارها ماند س

  خدا يتا چه زلت کرد آن باغ، ا
  شتنید خوید د و،یشتن را دیخو

  ستیکز عشق او عالم گر يشاهد
  ه بستیور عاریجرمش آنکه ز

  نیقیم آن، که تا داند یواستان

  ورا نقصان و دق  يریست از پین  
  ش رشک رستم است یکاندر آن سست

  ذره ذره اش در شعاع ِ نور ِ شوق 
  ر و زبریکند زیکه خزانش م

  مغز آمده چون تل ّ کاه  یزرد و ب
  ه ها گردد جداـّکه از او آن حل

  ممتحن  ين، ایزهر قتال است ه
  ؟ستیراند از خود، جرم چیعالمش م
  ن حلل، ملک من است ی، کايکرد دعو

  ن یخرمن آن ماست، خوبان دانه چ
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  ه بودیتا بداند کان حلل عار
  آن جمال و قدرت و فضل و هنر

  گردند چون استارهایباز م
  گاهید شد وا جایپرتو خورش

  آنکه کرد او بر رخ خوبانت دنگ
  رنگ رنگ آن نور را يشه هایش

  رنگ رنگ يشه هایچون نماند ش
  دن نور رایشه دیش یُکن ب  يخو
  با دانش ِ آموخته یقانع

  د که تایش بربایاو چراغ خو
  مجتهد یشکر و سع يگر تو کرد

  يشکر، اکنون خون  گر يور نکرد
  أمۀ الکفران أَضَلَّ أعمالهم

  و هنر یُشکر خوب  یگم شد از ب
  و شکر و  وداد یشیخو یو ب یشیخو

  کافران ي، ا"ضَلَّ أَعمالَهمأَ"که 
  ر اهل شکر و اصحابِ وفایغ

ت دهد ؟دولت رفته کجا قو  
  ن دولت اندر اقرضوایقرض ده ز

ُ شرب کم کن بهر خویز یاندک   شین 
  ختیجرعه بر خاك وفا آنکس که ر

  خوش کند آن دل که أَصلَح بالهم
  غارت ساز ده ،تركُ  يو ،اجل يا

  رند آنیشان نه بپذیوا دهد، وا
  میم و خرقه ها انداختییصوف

  !م آنگه، چون عوض یدیما عوض د
  میرون شدیب یز آبِ شور و مهلک

  گرانیجهان، با د ي، ايآنچه کرد
  م ما  بهر جزایزیبر سرت ر

  پاك را يکه خدا یتا بدان
  ا بر کنندیر دنیسبلت تزو

  شدند يدان باز نو غازین شهیا

  د وجودیبود آن ز خورش يپرتو  
  ن سو سفریز آفتابِ حسن کرد ا

  وارهاین دید، زینور آن خورش
  اه یک و سیوار  تاریماند هر د
  شۀ سه رنگ ید است از شینور ِ خورش

  ن به ماین رنگین چنیند اینمایم
  رنگت کند آنگاه دنگ  ینور ِ ب

   یشه بشکند، نبود عمیتا چو ش
  ر، چشم افروخته یدر چراغ ِ غ

  فتا ي، ايریمستع یتو بدان
  غم مخور که صد چنان بازت دهد
   يکه شدست آن حسن از کافر بر

  مان أَصلَح بالهم یأمۀ اال
  ند ز آن اثریکه دگر هرگز نب

  ادیان به اردشیرفت ز انسان که ن
  جستن کام است از هر کامران 

  شان راست دولت در قفایکه مر ا
  ت دهدینده خاصیدولت آ

  ش ِ رویپ ینیتا که صد دولت بب
  ش یبه پ یابی يتا که حوض کوثر

  ؟ختید دولت زو گریتواند ص یک
  انزالهم  يرد من بعد التو

  ن شکوران باز ده یز يهر چه برد
  زآنکه منعم گشته اند از رخت جان 

  م یم چون درباختیباز نستان
  رفت از ما حاجت و حرص و غرض 

  م یق و چشمۀ کوثر زدیبر رح
  و، فن و، ناز ِ گران  یوفائ یب

  م، آمده اندر غزایدیکه شه
   يبندگان هستند پر حمله و مر

  نصرت زنند يمه را بر بارویخ
  ران باز بر نصرت زدندین اسیو
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ِ فق   مشکلها ز لطفش حل شده ل
  د آمدهیرفته، ام يدینا ام

  یستیسر بر آوردند باز از ن
  دهاستیدر عدم خورش یتا بدان

  ؟برادر چون بود يدر عدم، هست، ا
ج الْحی   ت بدانیمنَ الْم یخْرِ

  است یمرد کارنده، که انبارش ته
  یستین يد آن ز سویکه برو

  ، تو منتظریستیدم به دم، از ن
  ن راز رایگشاد ا يست دستورین

  خزانۀ صنع حق باشد  عدمپس 
  مبدع آمد حق و، مبدع آن بود

  

 کافر ناگهان بسمل شدهنفس   

 ن بتکدهیگشته مسجد ناگهان، ا

   یستین ما را، گر اکمه نیکه بب
  نجا آفتاب، آن جا سهاست یو آنچه ا

  ؟ضد، اندر ضد، چون مکنون بود
  د عابدان یکه عدم آمد ام

  ست یستید نیبر ام یشاد و خوش ن
   یستیفهم کن گر واقف معن

  فهم و ذوق، آرام و بر یابیکه ب
  کنم ابخاز را يبغدادور نه 

  که بر آرد زو عطاها دم به دم 
  اصل و سند یکه بر آرد فرع ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يست نمایست هست نما و عالم هست نیدر مثال عالم ِ ن. 47
  ست را بنمود هست، آن محتشمین

  د و، کف کرد آشکاریبحر را پوش
  چان در هوایچون منارة خاك پ

  لیعل يبه باال، ا ینیخاك را ب
  روانه هر طرف ینیب یکف هم

  لیا از دلیو، در ینیکف به حس ب
  میپنداشت یرا اثبات م ینف
  دیشد پد ینعاس يده کاندر وید

  م از ضاللیالجرم سر گشته گشت
  ؟ن عدم را چون نشاند اندر نظریا

  اوستاد سحر باف ين، ایآفر
  ند زودیمایساحران مهتاب پ

  چیچ پین گون، پیند زیبام  برُیس
  مین جهان جادوست، ما آن تاجریا

  گر کند کرباس پانصد گز شتاب
  یره يم عمرت، ایستد او س چون

  احد يد، کایقل اعوذت خواند با
  دمند اندر گره آن ساحراتیم

  هست را بنمود بر شکل عدم   
  د و، بنمودت غباریباد را پوش

  ؟د بر عالیخاك از خود چون بر آ
  ل یف و دلیباد را نه، جز به تعر

، ب ا ندارد متصرف یدر یکف  
  ل یقال و ق فکر پنهان، آشکارا 

  م یداشت  ینیدة  معدوم بید
  ؟دیست دیال و نیتواند جز خ یک

  ال یدا خیقت شد نهان، پیچون حق
  ؟قت از بصریچون نهان کرد آن حق

  معرضان را درد صاف  يکه نمود
  رند سودیش بازرگان و، زر گیپ
  چ یم از کف رفته و، کرباس هیس

  م یموده خریکه از او مهتابِ پ
  ساحرانه او ز نور ِ ماهتاب 

   یسه تهی، کیم شد، کرباس نیس
  عقدن ز نفاثات افغان  وز یه
  اث المستغاث، از برد و مات یالغ
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  زیک بر خوان از زبان ِ فعل نیل
  در زمانه مر تو را سه همرهند

  گر رخت و مالیاران و، دی یکیآن 
  رون از قصورید با تو بیمال نا

  شیند پیچون تو را روز اجل آ
  ستمیش همره نین جا بیتا بد
  است، زآن کن ملتحد یتو واف فعل ِ

  

  زیعز يکه زبان قول سست است ا  
  ن دو غدرمندیو، ا یواف یکیز آن 

  ست آن حسن الفعال یو آن سوم واف
  ن ِ گوریک تا بالید، لیار آی
  ش ید از زبان ِ حال ِ خویار گوی

  ستم یب یبر سر گورت زمان
ِ   َلحدیکاندر آ   د با تو در قعر

  

  
  
  
  
  
  
  

ت، یو تدفن معه و أنت م یدفن معک و هو حین یف ال بد من قریث شریحد یان معنیدر ب. 48
ن عملک فاصلحه ما استطعت، صدق یما اسلمک، و ذلک القریما اکرمک و ان کان لئیان کان کر

  ه و آلهیاهللا عل یاللَّه صلرسول 
  قین طریمبر گفت بهر ایپس پ

  ارت شودیکو، ابد یگر بود ن
  ن کسب، در راه سدادین عمل، ویا

  که در عالم رود ین کسبیدون تر
  عمل یاولش علم است، آنگاه

  یا ذا النهیالحرف  ینوا فیاستع
  وسط الصدف یاطلب الدر اخ

  ن انصفوایتم ناصحیان را
  د مردیخلق پوش، گر یدر دباغ

  د دلقیوقت دم، آهنگر ار پوش
  رون کن ز تنیپس لباس کبر ب

  است یقش قولیطر ،يعلم آموز
  م استی، آن به صحبت قایفقر خواه

  دانش، انوار است در جان رجال
  دانش ِ آن را ستاند جان  ز جان
  در دل سالک اگر هست آن رموز
  ایتا دلش را شرح آن سازد ض

  میده انه شرحت دایکاندرون س
  یتو هنوز از خارج آن را طالب

  کنار یر است در تو بیچشمۀ ش
  ریآبگ يبه بحر، ا يدار يمنفذ

  ق یبا وفاتر از عمل  نبود رف  
  ور بود بد، در لحد مارت شود

  ؟اوستاد یپدر، ب يتوان کرد، ا یک
  ؟بود يارشاد استاد یچ بیه

  تا دهد بر بعد مهلت تا اجل 
  م ٍ صالح ِ من اهلهایمن کر

ف   و اطلب الفنّ من ارباب الحرَ

  م ال تستنکفوایبادروا التعل
  خواجه را آن کم نکرد یخواجگ

  ش خلق یاحتشام او نشد کم پ
  ملبس ِ ذل پوش، در آموختن 

  است  یقش فعلی، طريحرفت اندوز
  د، نه دست یآ یزبانت کار م ین
 ل و قالیق یز راه دفتر و، ن ین

  از زبان  یز راه دفتر و، ن ین
  ست سالک را هنوزین یرمز دان

ح"پس    د خدایبفرما "أَ لَم نَشْرَ
  م ینه ات بنهاده ایشرح  اندر س

   یگران چون حالبیاز د یمحلب
  ؟از تغار یر جوئیش یتو چرا م

  ریننگ دار از آب جستن از غد
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ح نه شرحت هست باز   ؟که أَ لَم نَشْرَ
  دل  در اندرون درنگر در شرح ِ

  

  ؟ه سازیتو شرح جو و کد يچون شد  
   "بصرونیال "د طعنۀ یایتا ن

  
  
  

  نما کنتمیه و هو معکُم ایآ یدر معن. 49
  ر نان تو را بر فرق ِ سرک سبد پی

  يره سریچ و، هل خیدر سر خود پ
  آبِ جو ان ِیم یبه زانوئتا 

  ت اندر آبیبر سرت نان است و پا
  با مدد پس هم آبِ ،ش آب ویپ

  اسب جو ر ران و فارس یاسب ز
  ؟دیر تو پدین به زینه اسب است ا یه

ِ یپ مست آن و    اوست آن يرو ش
  زیاوست چ يش رویز و پیمست چ

  ؟د بحر کویچون گهر در بحر و، گو
  شودیحجابش م "آن کو؟"گفتن ِ 

  اوست هم چشم بدش بند چشم ِ
  بند گوش او شده هم گوش او

  

  دره نان  در ب لبِ یخواه یتو هم  
  ؟يرو در ِ دل زن، چرا بر هر در

  تو آب جو ن و آن یغافل از خود ز
 خراب یوز عطش وز جوع گشتست

  ش سد و خلف سدیچشمها را پ
  ؟کن اسب کویاسب، ل: ن؟ گفتیست ایچ

  ؟دیکه د یک خود اسبی، ليآر: گفت
  خبر ز آبِ روان  یاندر آب و، ب

 زیش نیز و شرح خویخبر زآنچیب

  وار ِ اویال چون صدف دیو آن خ
  شودیتابِ آفتابش م ابر ِ

  ن رفع سد او گشته سدش یع
  او مدهوش ِ يهوش با خود دار، ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من جعل الهموم هما واحدا کفاه اهللا سائر همومه و من تفرقت به "ف یث شریحد یدر معن. 50
  "واد منها هلکه يا یاهللا ف یبالیالهموم ال 

  بر جهات يع کردیهوش را توز
ش را م خ خاریکشد هر ب یآب ه  

  اهیکشد آن خس گیآبها را م
  ن بزن آن شاخ بد را، خو کنشیه

  ن زمان، آخر نگریهر دو سبزند ا
  را حالل، آن را حرام نیآبِ باغ، ا

  عدل چه بود؟ آب ده اشجار را
  بر موضعش یعدل، وضع ِ نعمت

  یظلم چه بود؟ وضع در ناموضع
  نعمت حق را به جان و عقل ده

  کار ِ غم را بر تنتیبار کن پ
  نهاده  ُتنگ بار یسیبر سر ع

ُ ترّهات  يرزد ترّه این یم     آن 
  ثمار يآب هوشت چون رسد سو

 ؟اله يرسد سو یآب هوشت ک

  ن شاخ خوش را، نو کنش یآب ده ا
  د ثمرین شود باطل، وز آن رویکا

  ، والسالم ینیفرق را آخر بب
  ظلم چه بود؟ آب دادن خار را

  که باشد آبکش  یخیبه هر ب ین
   یکه نباشد جز بال را منبع

  ر پر گره یبه طبع پر  ِزح ین
  ن جان کندنت یبر دل و جان کم نه ا

  زند در مرغزاریزه میخر سک
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  ستیسرمه را در گوش کردن شرط ن
  مکش ي، رو ناز کن، خواریگر دل

  قند بد ،نافعست وزهر، تن را 
  زم دوزخ تن آمد، کم  ُکنشیه

  ، حطبیور نه حمال حطب باش
  از حطب بشناس شاخ ِ سدره را

  ن شاخ است از نار و دخانیاصل ا
  ش ِ حسیهست مانندا به صورت پ

  ش چشم دلیدا آن به پیهست پ
  ش رایپا، بجنبان خو يور ندار

  دین تحرّك شد تبرّك را کلیکا
  

  ست یکار ِ دل را جستن از تن شرط ن  
  ، شکـّر منوش و، زهر چش یور تن

  مدد یتن همان بهتر که باشد ب
  ن تو از بن برکنش ید، هیور برو

  در دو عالم همچو جفت بولهب 
   یفت يگر چه هر دو سبز باشد، ا

  آن شاخ است هفتم آسمان  اصل
  ش ِ حس ین است چشم ِ کیکه غلط ب

  ش دل آ، جهد المقل یجهد کن، پ
 ش رایهر کم و هر ب ینیتا بب

  دیدل مستف يا يو از تحرّك گرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ین رباعیا یدر معن. 51
  ندیت بگرای، به هستيست شویور ن          ند ی، راه برت بگشايگر راه رو

  ندیتو به تو بنما یوانگاه تو را ب            اندر عالم  ینگنج يور پست شو
  خا بست درها هر طرفیگر زل

  د یوسف برجهیچون توکل کرد 
  دیست عالم را پدیگر چه رخنه ن

  دا شودید قفل و ره پیتا گشا
  ممتحن ياندر جهان، ا يآمد

  ی، وز موطنيآمد یتو ز جائ
  ستیراه ن یتا نگوئ یگر ندان

  در خواب شادان چپ و راست يرویم
  م کنیتو ببند آن چشم و، خود تسل

  ؟ که صد چشم خماريچشم چون بند
  يتو ز عشق ِ مشتر یچار چشم
  به خواب ینیب ي، مشتریور بخسب

  چیچ پیبه هر دم، پ یخواه يمشتر
  یا چاشتی يبد یرا نانگر تو 

  يبد یگر در انبان مر تو را نان
  

  وسف هم ز جنبش منصرف یافت ی  
  دیباز شد قفل  در و ره شد پد

  دید دویبا یوسف وار، میره، یخ
  ، شما را جا شودیجائ یب يسو
  ؟ق ِ آمدنیطر ینیب یچ میه

   ین  ؟چیه یآمدن را راه دان
  ست یراهه ما را رفتنین ره بیز
  ؟دان کجاستیراه آن م یچ دانیه

  در آن شهر کهن  ینیش را بیخو
  ن سو از غراریبند چشم ِ توست ا

   يو سرور يد مهتریبر ام
  ؟ند جز خرابیدر خواب ب یجغد ک

  چ یچ، هی؟ هیکه فروش يتو چه دار
  یداران فراغت داشتیاز خر

  يداران دلت فارغ شدیاز خر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؟ يج شده ایکه گ يچه خورده ا: کرد، گفتندش یم يغمبریپ يقصۀ آن شخص که دعو. 52
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ک که با ی، که هر سخن ِ نیاوه گفتمیو نه  یج شدمی، نه گیکه خوردم یافتمی يزیاگر چ: گفت
  اوه گفتن مأمور باشندیاوه گفته باشد، اگر چه بر آن یند، یر اهلش گویغ

  غمبرمیمن پ: گفتیم یکیآن 
  گردنش بستند و بردندش به شاه

  جمع چون مور و ملخ يخلق بر و
  د از عدمیگر رسول آن است کا

  بینجا غریم ایما از آن جا آمد
  شان را جواب آن خوش رسولیداد ا

  قوم از قضا يد این ندانستیا
  دیکه شما چون طفل ِ خفته آمد

  د و مستیاز منازل خفته بگذشت
  م خَوشیروان گشت يداریما به ب

  ده منزلها ز اصل و از اساسید
  اشکنجش بکن: شاه را گفتند

  فیدش بس نزار و بس ضعیشاه د
  ؟ا زدنیتوان او را فشردن  یک
  یم از راه خوشیک با او گویل

  چ کارینجا هید اینا یاز درشت
  يمردمان را دور کرد از گرد  و

  دش ز جایپس نشاندش، باز پرس
  شه، هستم از دار السالم يا: گفت

  نیک همنشیمرا خانه ست و، نه  ین
  الغش گفت باز يباز شاه از رو

  بامداد؟ ي؟ چه خوردياشتها دار
  يخشک و تر ياگر نانم بد: گفت
  ن گروهیبا ا يغمبریپ يدعو

  کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست
  د  ُکه همانیباز گو یهر چه گوئ

  ؟کجاغام از ین قوم و  پیاز کجا ا
  و زر يآر یغام ِ زنیگر تو پ

  خواندت یم يکه فالن جا شاهد
  چو شهد يغام خدا آریور تو پ

  غمبران فاضلترم یاز همه پ  
   "رسولم از اله"د یگو ین همیکا

  ؟فخر و، چه یکه چه مکر است و، چه تزو
  م و محتشم یغمبریما همه پ

  ؟بیاد يا یتو چرا مخصوص باش
 گروه کور و نادان و فضول يکا

 ید از عمیدینجا رسیخبر ا یب

  دیز منزل بداخبر از راه و  یب
  خبر از راه و از باال و پست  یب

  پنج و شش، تا پنج و شش  ياز ورا
  ر و ره شناس یچون قالوزان خب

  ن سخُن یچ اید جنس ِ او هیتا نگو
  ف یرد آن نحیبم یلیک سیکه به 

  شه گشته است او را بدن یکه چو ش
  ؟یتو الف سرکش يکه چرا دار

 سر ُکند از غار  مار  یهم به  نرم

   يورد و یبود و نرم یفیشه لط
  ؟معاش و ملتجا يکه کجا دار

  ن دار المالم یآمده ز آنجا، در ا
  ؟نیکردست ماه اندر زم یخانه ک

  چاشت ساز؟ يو چه دار يکه چه خورد
  و پر الف و باد ین سر مستیکه چن

  ؟يغمبریپ يدعو یک یکردم
  همچنان باشد که دل جستن ز کوه 
  فهم و ضبط نکتۀ مشکل نجست 

  کند افسوس چون مستهزئان  یم
  ؟جان که را باشد رجا ياز جماد

  م و سریش تو بنهند جمله سیپ
  داندت  یعاشق آمد بر تو و م

  ک عهدین يخدا، ا يا سویکه ب
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  برگ رو ياز جهان مرگ، سو
  قصد خون تو کنند و جان و سر

  بر خان و مان یدگیبلکه از چسب
  

  مشو یچون بقا ممکن بود، فان  
  ن و هنریت دیحم ينه از برا

  ان ین بیدن ایدشان شنیتلخ آ
  

  
  
  

ات یخوانند و به آب ح یا که به حقشان میشان به اولیستن ایگانه زیسبب عداوت عام و ب. 53
  کشانندیم يابد

  د سختیش خر چفسیبر ر يخرقه ا
  ن آن خر ز دردیقیجفته اندازد 
  يش و هر جا خرقه ایخاصه پنجه ر

  شین حرص، ریم و زر چون خرقه و، ایس
  ران است و بسیخان و مان ِ جغد و

  ز راه ید باز سلطانیایگر ب
  شرح ِ دارالملک و باغستان و جو
  ؟که چه باز آورد افسانۀ کهن

  دة ابدیشانند و پوسیکهنه ا
  دهدیمردگان کهنه را جان م

  روح بخش يدل مدزد از دلربا
  سر مدزد از سر فراز ِ تاج ده

  م؟ در همه ده زنده کو؟یبا که گو
  ز عشق یزانیگر يک خواریتو به 

  عشق را صد ناز و استکبار هست
  خرد یم یست، وافیچون وافعشق 

  خ عهدیو ب یچون درخت است آدم
  ده بودیخ ِ پوسیعهد فاسد، ب

  شاخ و برگ نخل اگر چه سبز بود
  خ هستیور ندارد برگ سبز و، ب

  تو مشو غرّه به علمش، عهد جو
  

  زو لخت لخت  یبر کن یچونکه خواه  
  ز کردین پرهیحبذا آن کس کز ا

   يده در نم غرقه ایبر سرش چسب
  ش یش بیش باشد ریحرص ِ هر گه ب

  نشنود اوصاف بغداد و طبس 
  ن جغدان ز شاه یصد خبر آرد بد

  بس بر او افسوس دارد هر عدو
  بافد سخن  یکز گزاف و الف م

  کندیور نه آن دم  کهنه را نو م
  دهدیمان میتاج ِ عقل و نور ِ ا

  کند بر پشت رخش یکه سوارت م
  د صد گره یدل گشا يکاو ز پا

  ؟نده کویپو یآبِ زندگ يسو
  ؟ز عشق یدانیچه م یتو بجز نام

  د به دست یآ یعشق با صد ناز م
  ننگرد یوفا، م یف بیدر حر

  د به جهدیبا یمار میخ را تیب
  ده بودیوز ثمار ِ لطف ببر

  ست سودین يخ، سبزیبا فساد ب
  رون کند صد برگ، دست یعاقبت ب

  علم چون قشر است و، عهدش، مغز او
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ند، یکو کاران ببیشود و اثر دولت ن يان آنکه مرد بد کار  چون متمکن در بد کاریدر ب. 54
طان، که خرمن سوخته همه را خرمن سوخته یر گردد از حسد همچون شیطان شود و مانع خیش

  "یعبداً إِذا صلَّ ینْهی يت الَّذیرأَأَ "خواهد 
  آنجا حسود يشو یطانیتو چو ش    کرده سود ینیان را چون ببیواف
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  هر که را باشد مزاج و طبع سست
  ایب یسیرشک ابل یگر نخواه

  دم مزن يست، باریت نیچون وفا
  نه دخل مغزهاستین سخن در سیا

  امد در زبان، شد خرج  مغزیچون ب
  ست زفتینده را فکریمرد کم گو

  گشت، الغر بود مغزپوست افزون 
  رسته را ین هر سه ز خامیبنگر ا

  طان شودیان کند، شیهر که او عص
  وفا يچونکه در عهد خدا کرد

  يده ایحق، تو بسته د ياز وفا
  گوش دار "يأَوفُوا بِعهد"گوش نه 

  ؟نیحز يعهد و قرض ما چه باشد ا
  ين را ز آن فروغ و لمتریزم ین

  دمیبا ین میجز اشارت، که از ا
  اوردم نشانیخوردم و دانه ب

  ک بختین يخشک  هل، ا يپس دعا
  زد  ز آن دعایدانه، ا يگر ندار

  یم، درد بودش، دانه نیهمچو مر
  بود آن خاتون ِ راد یزآنکه واف

  بوده اند یآن جماعت را که واف
  اها، شکم پردازشانیگشت در
  اها مسخّرشان و کوهیگشت در

  ست از بهر ِ نشانین خود اکرامیا
  پنهانشان که آن يآن کرامتها

  کار آن دارد، خود آن باشد ابد
  دمبدم یبلکه باشد در ترق

  

  چ کس را تن درست ینخواهد ه یم  
  به دربار وفا ،ياز در دعو
  ست، اغلب، ما و من یکه سخن دعو

  مغز ِ جان را صد نماست  یدر خموش
  خرج کم کن، تا بماند مغز، نغز
  قشر گفتن، چون فزون شد، مغز رفت 
  پوست الغر شد، فزون شد مغز ِ نغز
  جوز را و، لوز را و، پسته را

  کان شودیکاو حسود دولت ن
  از کرم، عهدت نگهدارد خدا

  ؟يده اینشن "اذکروا اذکرکم"
  ارید ز یآ  "اوف عهدکم"تا که 

  ن یهمچو دانۀ خشک کشتن در زم
   ين را سروریخداوند زم ین

  ن را از عدم یاصل ِ ا يتو داد که
  ما کشان  ين نعمت به سویکه از ا

  خواهد درخت یکه فشاند دانه م
   ی، که نعم ما سعیبخشدت نخل

   یسبز کرد آن نخل را صاحب فن
  زدان  صد مرادیمرادش داد  یب

  بر همه اصنافشان افزوده اند
 دانها نتابد رازشانیصحن م

  ز بندة آن گروه یچار عنصر ن
  ان یانکار، آن ع نند اهل ِیتا بب
  ان ید در حواس و در بیایدر ن

 مسترد یمنقطع، ن یدائما، ن

  هست آن بخشنده بس صاحب کرم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مناجات. 55

  ثبات ن ویدهندة قوت و تمک يا
  ستیکه ثابت بودن ياندر آن کار
  که دارد آن ثبات ياندر آن کار

  ده نجات  یثبات ین بیخلق را ز  
  ست یده نفس را، که منثن یقائم
 اتیده نفس را، بخشش ح یقائم

  
  



61 
 

  زان گرانیصبرشان بخش و کفۀ م
  میکر يبازشان خر ا يوز حسود

  مال و جسد یم ِ فانیدر نع
  کشند ین که لشکر میپادشاهان ب

  عاشقان ِ لعبتان ِ پر قذر
  ن بخوانیرین، خسرو و شیس و رامیو

  زیکه فنا شد عاشق و معشوق ن
  ، کاو عدم بر هم زندیپاك اله

  دل حسدها سر کندیدر دل ِ ب
  کز همه مشفق ترند ین زنانیا

  ن دل اندیکه خود سنگ یتا که مردان
  فیلط یشرع افسون يگر نکرد

  زند یشرع بهر دفع ِ شر رائ
  ن و، از نکولیمیاز گواه و، از 

  دو ضد يکه خشنود یزانیمثل م
  نیقیشرع را همچون ترازو دان 

  ترازو نبود، آن خصم از جدالگر 
  وفا ین مردار زشت بیپس در ا

  ؟پس در آن اقبال و دولت چون بود
  ن خود حسود کهنه اندیاطیآن ش

  ان کشته اندیصآدم که ع یو آن بن
  طانان انسیبر خوان که ش یاز نب

  و چون عاجز شود از افتتانید
  یارئید با ما، یاریکه شما 

  را ره زنند اندر جهان یگر کس
  ن بلندیجان برد و شد در د یور کس

  ند دندان ِ حسدیخایهر دو م
  

  وارهانشان از دم صورتگران   
  م یو رجیتا نباشند از حسد د

  ؟سوزند عامه از حسد یچون هم
  ُکشند یشان ِ خود را میخواز حسد 

  کدگریکرده قصد خون و جان 
  که چه کردند از حسد، آن ابلهان 

  زیزند و، هواشان هم، نه چیهم نه چ
  مر عدم را، بر عدم عاشق کند

  ن مضطر کندین چنیست را هست این
  خورندیاز حسد دو ضرّه خود را م

  ؟ن منزل اندیاز حسد اندر کدام
  ف یجسم ِ حر یهر کس يدیبر در

  شۀ حجت کندیو را در شید
  و ِ فضول یشه در رود دیتا به ش

  ن در هزل و جدیقید یآ یجمع م
  ن یکه بدو خصمان رهند از جنگ و ک

  ؟الیف و احتیرهد از وهم ح یک
  ن همه رشک است و خصم است و جفایا

  در حسد یو جن یچون شود انس
  ندین ی، خالیک زمان از ره زنی

َ یز، شین ياز حسود   گشته اندطان 
  و جنس یگشته اند از مسخ ِ حق، با د

  ان ید او از انسیاستعانت جو
   ید، جانب دارئیجانب مائ

  د شادمان یطان بر آیهر دو گون ش
  دارند آن دو رشک مندینوحه م
  ب او را خرَدیکه داد اد یبر کس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟به تو آمده یچه وح: که يغمبریپ یسوال کردن شاه از مدع. 56
  ست؟یچ ی، وحيبار: دش کهیشاه پرس

  را در سخن یا چه بخشد مر کسی
  ست نفع از خدمتش در صحبتش؟یچ

 ست؟یا چه حاصل دارد آن کس کاو نبی  

  ا مکن؟ یزبان، کن  ن نصح ِیر ایغ
 ؟وآنکه تابع گشت، چه بود رتبتش
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  ست کاو حاصل نشد؟یآن خود چ: گفت
  ستیگنجور ن ینب ین وحیرم ایگ

  آمده ست "النحل یالرّب ال یاوح"چونکه 
  حق عز و جل یاو به نور وح

  رودینکه کرّمناست، باال میا
  ؟يخوانده ا "ناك کوثریاعط"تو  ین
  ؟لیو کوثر چو ن یا مگر فرعونی

  زار شو از هر عدویتوبه کن، ب
  ز کوثر سرخ رو يدیهر که را د

  بیدر حس یتا احب هللا آئ
  ز کوثر خشک لب يدیهر که را د

  ا بولهبیزآنکه او بوجهل شد 
  تو هست و مام ِ تو يگر چه بابا

  رین سیاموز ایل حق بیاز خل
  ش حقیپ یآئ "ابغض هللا"تا که 
  را  "اال اهللا"و   ال   یتا نخوان

  

  ا چه دولت ماند کاو واصل نشد؟ی  
  ست یدل ِ زنبور ن یهم کم از وح

  ش پر از حلوا شدست یخانۀ وح
  کرد عالم را پر از شمع و عسل 

  ؟کمتر بود یش از زنبور کیوح
   ؟يو تشنه مانده ا یپس چرا خشک

  ل یعل يبر تو خون گشته است و ناخوش، ا
  کاو ندارد آبِ کوثر در کدو

  ر خویاو گاو محمد خوست، با 
  ب ی، با اوست سيکز درخت احمد

  دار، همچون مرگ و تب یدشمنش م
 در کرب یفتیدور شو زو تا ن

  قت هست خون آشام ِ تویاو حق
  زار  اول از پدریکه شد او ب

  رد بر تو رشک عشق  دق یتا نگ
  ن راه رایمنهج ا یابیدرن
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یتَتَجاف"دراز  يشمرد و شبهایخود را م يداستان آن عاشق که با معشوق خدمتها و وفاها. 57
: گفت کهیداد و میدراز را شرح م يروزها یو جگر تشنگ یینوا یرا و ب "جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ

منقادم، اگر  یهر چه فرمائ گر هست مرا ارشاد کن، کهین خدمت ندانم اگر خدمت دیمن جز ا
ونس یا فتادن است چون یه السالم و اگر در دهان نهنگ دریل علیدر آتش رفتن است چون خل

نا یه نابیه السالم، و اگر از گریس علیه السالم، و اگر هفتاد بار کشته شدن است چون جرجیعل
ست، و جواب یسالم شمار نه الیا را علیانب يه السالم، و وفا و جان بازیعقوب علیشدن است چون 

  گفتن معشوق او را
  خود ار ِیش یعاشق به پ یکیآن 

  ن کردم، چنانیتو چن يکز برا
  مال رفت و، زور رفت و، نام رفت

  افتیا خندان نیخفته   چ صبحمیه
  ده بود، از تلخ و دردیآنچه او نوش
  نمودی، بل مینتم ينه از برا

  ک اشارت بس بودیعاقالن را 
  مالل یگفتن بکند تکرار یم

  خود شمرد از خدمت و از کار ِیم  
  ن رزم و سنان یرها خوردم در ایت

  ناکام رفت  یاز عشقت بسبر من 
  افت یچ شامم با سر و سامان نیه

  شمرد یک میکایدر حضورش او 
ت صد شهود یبر درست محب  

  ؟رود یزآن ک یعاشقان را تشنگ
  ؟ز اشارت بس کند حوت از زالل یک
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  گفت ز آن درد کهنیصد سخن م
  ستیدانست چ یبودش، نم یآتش

  کینها رفت، لیا: ه گفتیبعد گر
  به جان استاده ام یهر چه فرمائ

  لید چون خلیگر در آتش رفت با
  شوم یب اعمیه چون شعیور ز گر
  یوسف چاه و زندانم کنیور چو 

خ نگردانم، نگردم از تو من ر  
  کیو ل يکردن همه یا: گفت معشوق

  کانچه اصل ِ اصل ِ عشق است و  والست
  ؟ستیبگو آن اصل چ: گفت آن عاشق
  ي، زنده اي، نمرديتو همه کرد

  تمام یابی یزندگ يریگر بم
  شتنیخویچون شنود آن عاشق ِ ب

  هم در آن دم شد دراز و جان بداد
  ماند آن خنده بر او، وقف ابد

  ابد ؟گردد ینور ِ مه آلوده ک
  پاك وا گردد به ماهاو ز جمله 

  وقف بر نور مه است یوصف پاک
  ین نجاسات ره و آلودگآ ز

جِعد نور ِ آفتابیبشن یار  
  بماند یز گلخنها بر او ننگ ین

  ده  باز گشتیده، نور ِ دینور ِ د
  رانه نورش بازگشتین ویچونکه ز

  

  ک سخن یت، که نگفتم یدر شکا  
  ست یگریک چون شمع، از تف آن میل
 کیار ِ نین زمان ارشاد کن تو، یا

 تو، پا و سر بنهاده ام خطبر 

 لیخونم سب یکنیم ییحیور چو 

 روم یونس در فم ِ ماهیور چو 

 یم کنیمر یسیور ز فقرم ع

 بهر فرمان تو دارم جان و تن

  ک یاب نیگوش بگشا پهن و اندر 
  فرعهاست  ي، آنچه کرديآن نکرد

  ست یستیاصلش مردن است و ن: گفت
   يار ِ جان بازنده ایر، ار ین بماه

 امیتو ماند تا ق يکوینام ن

 د از جان و تنیبرکش يآه سرد

  گل در باخت، سر خندان و شادُ همچو 
ِ عارف  ب   کبد یهمچو جان و عقل

  ک و بدیگر زند آن نور بر هر ن
ِ عقل و جان  سو   اله  يهمچو نور

  تابشش گر بر نجاسات  ره است 
   ینور را حاصل نگردد بد رگ

  شتاب  ش باز آمدیاصل ِ خو يسو
  بماند یز گلشنها بر او رنگ ین

 او صحرا و دشت  يماند در سودا

  ده، بازگشتید يماند در صحرا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل یدر نماز بگر ید که اگر کسیپرس یاز عالم یکی. 58
ده است؟ اگر شوق ِ ینده چه دیاست، تا آن گر "دهیآبِ د"نام ِ آن : شود؟ جواب گفت که

ال صالة اال بحضور "ابد که ید، نمازش تباه نشود، بلکه کمال یگناه گر یمانیا از پشیافته یخدا 
د، نمازش تباه شود که، اصل ِ نماز ترك تن یق فرزند گرا فرایتن،  ي، و اگر از رنجور"القلب

ل نماز و تن را به آتش یکرد از بهر تکمیم وار که فرزند را قربان میاست و ترك فرزند، ابراه
ع ملَۀَ إِبراه"ن خصال که یه السالم بدیرا عل یسپرد، و امر آمد مصطفینمرود م یفاتب کانَت و قَد م

ةٌ حوأُس لَکُمنَۀٌ فیس راهیإِبم"  
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  به راز ید از مفتیپرس یکیآن 
  ؟آن نماز او عجب باطل شود

  ؟ستیده، نامش بهر چیآبِ د: گفت
  دست از نهانیده، تا چه دیآبِ د

  ۀ درازیگر ز شوق حق کند گر
  ه، خوش استیا ز خوف حق بود گری
  رد نماز او کمالیگ یشک یب

  ازیده است آن پر نیآن جهان گر د
  رنج ِ تن بود و ز درد سوگ ور ز

  ور فغان از ماتم فرزند کرد
  رزد آن نماز او دو جوین یم

  باطل شود یشک یپس نمازش ب
  زآنکه ترك تن بود اصل نماز

  ل آموز و قربان کن ولدیاز خل
  ایک يا یحاصل آنکه تا بدان

  

  ؟د به نوحه در نمازیگر یگر کس  
  ؟ز و کامل بودیا نمازش جای

   ؟ستیده که گریتا او چه د يبنگر
  ن از چشمۀ خود شد روان یتا چن

 در نماز یا ندامت از گناهی

 زآنکه آن آبِ تو دفع آتش است

 ابد در ره حق ال محالیقرب 

  ابد ز نوحۀ او نمازی یرونق
گسست و هم بشکست دوك یر سمان ب 

 که دل و جانش ز ماتم، کرد درد

 ار دارد دل گرویزآنکه با اغ

 حاصل شود یز بیۀ او نیگر

 ازیش و ترك فرزندان نیترك خو

 تن بنه بر آتش ِ نمرود رد

  حد تا بکا یکز بکا فرق است ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رِ عقل و یخواهم بلکه پ یر در سن نمیخ پین شیخ و از ایدر آمد به خدمت ش يدیمر. 59
ان یخ را گرید شیاست در مکتبِ کودکان، و مر ییحیاست در گهواره، و  یسیمعرفت، اگر چه ع

خ یگر، که از حال شید يدیچون فارغ شد و به در آمد، مر. ستیز به موافقت بگریاو ن. دید
برادر، من تو را گفته باشم، اهللا  يا: گفتش. رون آمدیز بیرت در عقبِ او تیواقف تر بود، از سر غ

د یا بایر یاضت بیسال ر یستم، که سیز گریست و من نیگریخ میش: که یو نگوئ یشیندیاهللا تا ن
ۀ ید گذشت تا بدان گریبایر و پلنگ میبلند پر ش يپر نهنگ و کوهها ياهایکرد و از عقبات و در

  اریبس یاالرض گوئ یت لی، شکر ُِ زویاگر رس. یا نرسی یخ رسیش
  ریش ِ پیاندر آمد پ يدیک مری
  دیان  آن مرید گرید خ را چونیش

  کر دو بارَ کبار خندد، یگوشور 
  د و سومیبار ِ اول، از ره تقل

  شان آن زمانیکر بخندد همچو ا
  ؟خنده بر چه بود: باز او پرسد که

  ز مانند کر استیپس مقلد ن
خیخ آمد و منهل ز شیتو شِ  رّپ  

  خیش دیآن تقل ،خ استیپرتو ش

  ریه بود و در نفیر اندر گریپ  
  دیان، آب از چشمش دویگشت گر

  اریبه  ياریچون که الغ امال کند 
  خندند قوم یند که میب یکه هم

  خبر از حالت خندندگان  یب
  چون شنود ،ت بخنددپس دوم کرّ
  که او را رهبر است  ياندر آن شاد

  خ یدان، بل ز شی، نز مريشادو ض قب
 خید شییاز تأ يند شادیببچون 
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  بر زجاج يچون سبد بر آب و، نور
  چون جدا گردد ز جو، داند عنود

  نه هم بداند از غروبیآبگ
ُ قمیچونکه چشمش را گشا   ِ   د امر

  د هم بر آن خندة خودشیخنده ش آ
  ن ره  دور و درازیاز چند: دیگو

  چگونه خود ز دور؟ يمن در آن واد
  ؟ن چه بودیال و، ایبستم خ یمن چه م

  ؟طفل ِ ره را فکرت مردان کجاست
  ر؟ید در ضمیآطفل را چه فکرت 

  ریا که شیه باشد، یفکر ِ طفالن دا
  لیآن مقلد هست چون طفل ِ عل

  لیل و در شکیآن تعمق در دل
  است ي، کان سرمۀ سرّ ويه ایما
  مقلد، از بخارا باز گرد يا

  درون ینیدگر ب يتا بخارا
  ن چابک تگ استیک، اگر چه در زمیپ

  و بس "البرّ یف"بود   "حملناهم"او 
  ار دارد شه بدویبخشش بس

  

  گر ز خود دانند آن، باشد لجاج   
  بود يکاندر او، آن آبِ خوش، از جو

  کان لمع بود از مه تابان ِ خوب 
  پس بخندد چون سحر بار ِ دوم 

  آمدش ید بر میکه در آن تقل
  ن اسرار و رازیقت بود و، این حقیکا
  ان و سوریکردم از عم یم یشادئ

  نمودیم یدرك سستم، سست نقش
  ؟ق ِ راستیال او و، کو تحقیکو خ

 ر؟یشه کند همچون که پیا چه اندی

  ریه و نفیا گریز و جوز، یا موی
  ل یک و دلیگر چه دارد بحث بار

  ل یکند او را گسیرت میاز بص
  برد و، در اشکال گفتن، کار بست 

  ر مردیتو ش ي، تا شويرو به خوار
  فقهون یصف در آن در مجلسش ال 

گسسته رگ است یدر چون به ا رفت، ب  
  آن که محمول است، در بحر، اوست کس 

  دو تو يریشده در وهم و تصو يا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هید مقلد در گریه حال مریبق. 60
  زید نید ساده، از تقلیآن مر

  او مقلدوار، همچون مرد  کر
  ست، خدمت کرد و رفتیبگر یچون بس

  خبر یان چو ابر ِ بیگر يا: گفت
  دیرم یواف ياهللا اهللا، اهللا ا

  ستیگریدم آن شه مید: یتا نگوئ
  د است و ظنیکز جهل و تقل يه ایگر

  ه مسازیه، بر گریاس گریتو ق
  ساله جهاد یهست آن، از بعد س

  خرَد صد مرحله يهست ز آن سو
  ۀ او، نز غم است و نز فرحیگر

  زیکرد، وفق ِ آن عزیم يه ایگر  
  خبر ید و، ز موجب بیدیه میگر

  د خاص، تفت یاش آمد مر یاز پ
  خ از نظریۀ شیاز وفاق ِ گر

  دیمستف ید هستیگر چه در تقل
  ست یستم، کان منکریچو او بگرمن 

  ۀ آن مؤتمن یست همچون گرین
  ه، بدان، راه درازین گریهست ز
  چ نتواند فتادینجا هیعقل ا

  نجا هله یاوه مکن ایعقل را 
  ن الملح یۀ عیروح داند گر
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  ستیزآن سر ،ۀ او، خندة اویگر
  دة او بودیدة او، چو دید آبِ

  ند، نتان کردن مساسیآنچه او ب
  د ز دوریزد چونکه نور آیشب گر

  زد ز باد بادهایپشه بگر
  د حدث گردد عبثیم آیچون قد

  بر حدث، چون زد قدم، دنگش کند
  ریصد نظ یابی، تو بیگر بخواه

  ن حروفیا "میحا م"و،  "میالف الم م"ن یا
  ن حرف از برونیحرفها ماند بد

  ز امتحان یرد او عصائیهر که گ
  یچون هر دم یس است، نین دم عیا
  پدر ي، ا"میحا م"و،  "میالف الم م"ن یا

  ؟نیماند بدی، چه میهر الف، الم
  همام يبش حروف است ایگر چه ترک

  پوست بِ محمد  لحم ویست ترکین
  گوشت دارد، پوست دارد، استخوان

  ب باشد معجزاتیکاندر آن ترک
  بیو الکت "میحا م"ب یهمچنان ترک
  ید زندگیب آین ترکیزآنکه  ز

  اژدها گردد، شکافد بحر را
  کیظاهرش ماند به ظاهرها، ول

  ۀ او، خندة او، نطق ِ اویگر
  *عقل او و وهم او و حس او 

  چونکه ظاهرها گرفتند احمقان
  الجرم محجوب گشتند از عرض

  يم در مثالش قصه ایبا تو گو
  بیبا صول و با عرض و مه يقصه ا

  ان ندارد، باز گردین سخن پایا
  

  ست یزآن بر ،زآنچه وهم و عقل باشد  
  ؟شود یده کیده، دیدة نادید

  اس ِ عقل و، نز راه حواس ینز ق
  ؟چه داند ظلمت شب، حال ِ نورپس 

  ؟پس چه داند پشه ذوق ِ بادها
  ؟را حدث یمیپس کجا داند قد

  ست، همرنگش کندیچونکه کردش ن
  ریفق يک من پروا ندارم، ایل

  آمد در وقوف  یموس يچون عصا
  ن زبون یک باشد در صفات ایل
   ؟انیبود چون آن عصا، وقت ب یک

   یا از غمید از فرح، یکان بر آ
  البشر یدست از حضرت مولآم

  ن ین چشمش مبیبد يگر تو جان دار
  بِ عوام ینماند هم به ترکیم

  ب، هر تن جنس اوست یگر چه در ترک
  ؟ب را باشد همانین ترکیچ ایه

  بها گشتند  مات یکه همه ترک
  ب یگرها  نشیهست بر باال و، د

   یهمچو نفخ ِ صور  در درماندگ
  از داد خدا "میحا م"چون عصا 

  ک یقرص ِ نان، از قرص مه، دور است ن
 فهم او و خلق او و خلق او

  ، هست آن جمله ز هويست از وین
  شان بس نهان یق ماند از ایآن دقا
 قه فوت شد در مفترض یکه دق

 يانم حصه این بیز يریتا بگ

 بیکن بس قریبس دور، ل يقصه ا

  زك با خر ِ خاتون چه کردیکان کن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راند و او را چون بز و خرس آموخته بود یزك که با خر خاتون شهوت میداستان آن کن. 61
کرد تا از اندازه نگذرد، خاتون بر آن وقوف یمب خر یدر قض یانه، و کدوئیشهوت راندن آدم
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 یدور و با خر جمع شد ب یبه راه کرد جائ يزك را به بهانه ایکن. دیقۀ کدو را ندیافت لکن دقی
چشم روشنم،  يجانم، و ا يا: گاه باز آمد و نوحه کرد کهیزك بیکن. حت هالك شدیکدو و بفض

کل نظر ٍ و فهم ٍ  یعنی "کل ناقص ملعون"، يدیآن دگر ند يدی، ذکر ديدیکدو ند يدیر دیک
ظاهر مرحومند، نه ملعون، بر خوان لَ ، نف  یالْأَعم یس علَیناقص ملعون و اگر نه ناقصان ِ ج  یحرَ

  عتاب و غضب کرد یلعنت و نف یحرج و نف
  بر خود فکند يزك، نر خریک کنی

  گان خو کرده بودیآن خر نر را
  لت سازه رایبود ح یک کدوئی

  عجوز يبش آن کدو کردیقضدر 
  رود يگر همه لخت خر اندر و

  شد الغر و، خاتون او یخر هم
  ؟ستینعل بندان را نمود آگه، که چ

  چ علت اندر او ظاهر نشدیه
در تفحص اندر افتاد او به جد  

  د که جان بنده بودیجد  را با
  چون تفحص کرد از احوال خر

  د آن حال رایاز شکاف در بد
  زك را چنانیند کیگا یخر هم

  ن ممکن استیچون ا: در حسد شد، گفت
  خر مهذب گشته و آموخته

  ده و در ِ خانه بکوفتیکرد ناد
  ن سخنیگفت ایرو پوش م یاز پ

  زك را نگفتیکرد خاموش و کن
  زك جمله آالت فسادیپس کن

  نَم  ده  پر زیرو ترش کرد و دو د
  ، که منیدر کف او، نرمه جاروب

  را واگشادچونکه با جاروب در 
  به کف یو، جاروب يرو ترش کرد

  ن، جنبان ذکریم کاره و خشمگین
  زین، نهان کرد از کنیر لب گفت ایز

  چادر کن به سر: بعد از آن گفتش که
  ن کن، و آنچنانین چنین گو، وین چنیا

  از وفور ِ شهوت و فرط گزند  
  برده بود یپ یخر جماع آدم

  اندازه را یپ يکرد ذکردر 
  م ِ ذکر وقت سپوزیتا رود ن

  را بر درد هم رحم، هم روده ها
  ؟ن خر چو مویران، کز چه شد ایماند ح

  ست یجه اش الغریعلت خر، که نت
  چ کس از سرّ آن مخبر نشدیه

  شد تفحص را دمادم مستعد
  ابنده بودینده یزآنکه جد، جو

  ر و، خر زبر یزك بود زیآن کن
  بس عجب آمد از آن، آن زال را
  که به عقل و رسم، مردان با زنان 

  تر، که خر ملک من است یپس من اول
  خوان نهادست و چراغ افروخته 

   ؟خانه روفت یزك، چند خواهیکن يکا
  زك، آمدم، در باز کن یکن يکا

  راز را از بهر طمع ِ خود نهفت 
  ش شد، در را گشادیکرد پنهان، پ

  صائمم  یعنید، یلب فرو مال
  روفتم بهر عطن یخانه را م
  اوستاد يکا: ر لبیگفت خاتون ز

  ؟ن خر بر گسسته از علفیاست یچ
  در يز انتظار تو دو چشمش سو

  زیجرمان عز یداشتش آن دم، چو ب
  غام بریرو فالن کس را ز من پ

  مختصر کردم من افسانۀ زنان 
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  ریآنچه مقصود است، مغز ِ آن بگ
  شهوت شادمان یبود از مست

  افتم خلوت، زنم از شکر بانگی
  گشته بز ِ آن زن هزار از طرب

ن؟ کان شهوت او را برگرفتازچه ب  
  ل و شهوت کر ُکند دل را و  کوریم
  بسا سر مست نار و  نار جو يا

  جز مگر بندة خدا، کز جذب، حق
  هیال ِ ناریتا بداند  کان خ

  د شرهیزشتها را خوب بنما
  صد هزاران نام ِ خوش را کرده ننگ

  نمود يوسف مصریرا،  يچون خر
  ن را فسونش شهد کردیر تو سرگب

  شهوت از خوردن بود، کم کن ز خور
  حرم يکشد سویم يچون بخورد

  "الحول و ال"پس نکاح آمد چو 
  ، زن خواه زودیص ِ خوردنیچون حر
  جهدیکاو م ين، بر خریبار سنگ

  تو برد یدانیفعل ِ آتش را نم
  ار نبود تو را "گ و آتشید"علم ِ 

  زیند و، فرهنگ یآب، حاضر با
  يدانش ِ آهنگر یچون ندان

  دیدر فرو بست آن زن و خر را کش
  ان ِ خانه آوردش کشانیدر م

  زید او از کنیکه د یهم بر آن کرس
  سپوخت يپا بر آورد و  خر اندر و

  خر مؤدب گشته، در خاتون فشرد
ِ یبر در   جگر خر  لخت د از زخم

  ک سو فتادیک سو، زن از یاز  یکرس
  ن شد، زن نگونصحن ِ خانه پر ز خو

ب پدر يحت، اید، با صد فضمرگ  
  یبشنو از نب يتو عذاب الْخزْ

  ریچون به راهش کرد آن زال ِ ست  
  گفت آن زمان  یدر فرو بست و هم

  رسته ام از چار دانگ و از دو دانگ 
  قرار یدر شرار شهوت خر  ب

  ج را نبود شگفت یبز گرفتن  گ
  وسف شهد شورید گرگ یتا نما

  شتن را نور ِ مطلق داند اویخو
  با رهش آرد، بگرداند ورق 

  ه یست  اال عاریقت نیدر طر
  ست از شهوت بتر ز آفات  ره ین

  رکان را کرده دنگ یصد هزاران ز
  ؟د آن جهودیرا چون نما یوسفی

  ؟شهد را خود چون کند وقت نبرد
  زان شو ز شریکن، گر ینکاحا ی

  د الجرم یببا یدخل را خرج
  وت نفکند اندر بالیتا که د

  ور نه آمد گربه و دنبه ربود
  ش از آن کاو بر نهدیزود بر نه، پ

  ن دانش مگردیگرد آتش با چن
  ابا یگ ماند، نید یاز شرر، ن

  زیگ سالم در ازیتا پزد آن د
   يش و مو سوزد چو آنجا بگذریر

  دیفر چشیجرم کشادمانه ال
  ر خر  هم در زمان یخفت اندر ز

  زیتا رسد در کام ِ خود آن قحبه ن
  فروخت  ير خر در ویاز ک یآتش

  خاتون بمرد ،ه، در زمانیتا به خا
  کدگریروده ها بگسسته شد از 

  دم نزد در حال و در دم جان بداد
  ب المنون یمرد  او و، برد جان  ر

  ؟ر خریاز ک يده اید يدیتو شه
   يمکن جان را فد ین ننگیدر چن
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  ، نر خر استیمین نفس ِ بهیدان که ا
  یدر من يریدر ره نفس ار بم

  نفس ِ ما را صورت خر بدهد او
  زین بود اظهار ِ سرّ در رستخیا

  زد ز ناریم کرد ایکافران را ب
  ، آن نار اصل ِ عارهاستین: گفت

  لقمه اندازه نخورد از حرص ِ خود
  صیمرد حر يلقمه اندازه خور ا

  زان را زبانیداد م یحق تعال
  زان را مهلیش مین ز حرص خویه

  د او ز کلید کل بر آیحرص جو
  آه: گفتیشد و میزك میآن کن
  ساختن یاستاد خواه یکار ب

  ناتمام یده علمیز من دزد يا
  دانه مرغ از خرمنش يدیهم بچ

  ن رفویخور، مکن چند دانه کمتر
  تو به دام یفتیدانه، ن يتا خور

  ا خورد عاقل، نه غمینعمت از دن
  چون در افتد در گلوشان حبل ِ دام

  ؟خورد یمرغ اندر دام، دانه ک
  خورد دانه ز دامیمرغ ِ غافل  م

  ر ِ هوشمندیباز، مرغان ِ خب
  کاندرون دام، دانه زهرهاست
  دیصاحبِ دام، ابلهان را سر بر

  د بکاریآ یاز آنها، گوشت مکه 
  زك آمد از اشکاف دریپس کن

  ن چه بود؟یخاتون ِ احمق، ا يا: گفت
  ، سرَش از تو نهانيدیظاهرش د

  صیهمچو شهد و چون خب يدیر دیک
  در عشق ِ خر يا چو مستغرق شدی

  ز اوستاد يدیظاهر صنعت بد
  وقوف یبسا زراق گول ب يا

  ن تر است ین ننگیر او بودن، از ایز  
   یقت دان که کمتر زآن زنیدر حق

  ز انکه صورتها کند  بر وفق ِ خو
  زیاهللا اهللا، از تن ِ چون خر  گر

  ز عار ینار اول: کافران گفتند
  که آن زن را بکاست  يهمچو آن نار

  در گلو بگرفت لقمه، مرگ بد
  ص یلقمه حلوا و خبگر چه باشد 

  ن ز قرآن سورة رحمان بخوان یه
  آز و حرص آمد تو را خصم و مضل 

  فجل ابن الفجل  يحرص مپرست، ا
  را به راه  ستاخاتون، تو اُ يا يکرد

  باختن  یجاهالنه جان بخواه
  ؟حال ِ دام یننگت آمد که بپرس

  رسن در گردنش  يفتادیهم ن
  ، بخوان ال تسرفوايچون کُلُوا خواند

  ن کند علم و قناعت و السالم یا
  جاهالن محروم مانده در ندم 
  دانه خوردن گشت بر جمله حرام 
  دانه چون زهر است، در دام ار چرد

  ن عوام یا ایهمچو اندر دام ِ دن
  کرده اند از دانه خود را خشک بند

  که در فخ دانه خواست  یکور آن مرغ
  دیفان را به مجلسها کشیو آن ظر

  ر و زاریبانگ و نالۀ ز فان،یو ز ظر
  ر خرید خاتون را بمرده زید

  نمود یگر تو را استاد  خوش نقش
گشاد دکان  ياوستا ناگشته  ب  

  ؟صیحر يا يدیآن کدو را چون ند
  آن کدو پنهان بماندت از نظر

  شاد شاد ،یبر گرفت ياوستاد
  جز که صوف  ،دهیاز ره مردان ند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



70 
 

  بسا شوخان ز اندك احتراف يا
  ام یدر کف عصا، که موس یکیهر 

  که صدق ِ صادقان يآه از آن روز
  را بپرس یآخر از استاد، باق

  از همه ي، باز ماندیجمله جست
  ده گشته ترجمانیبشن یصوتک

  

  زآن شهان ناموخته، جز گفت و الف   
  ام  یسیدمد بر ابلهان، که ع یم

  باز خواهد از تو سنگ امتحان 
  رس صان جمله کورانند و خُیکه حر

  ن ابله رمه ید گرگانند ایص
  ان یخبر از گفت خود چون طوط یب

  

  
  
  

ن حق ندارند و با حق یشان طاقت تلقیغمبر امت را که ایدان را و پیخ  مرین شیل تلقیتمث. 62
ن تواند گرفت حق یالفت ندارد که از او تلق یبا صورت آدم یالفت نتوانند گرفت چنانکه طوط

کند  ین مینه تلقیدارد و از پس آ ید همچون طوطیش مرینه پیخ را چون آیش یسبحانه و تعال
حإِلَّا و وإِنْ ه سانَکل بِه ك چنانکه منقار  یمنته یمسئلۀ ب ين است ابتدای، ا یوحی یال تُحرِّ

ار و تصرف اوست عکس خواندن یاخت یب یخوانیالش مینه که خیاندرون آ یدن طوطیجنبان
 یبرون یکن خواندن طوطینه است و لیکه متعلم است نه عکس آن معلم که پس آ یبرون یطوط

  ن مثال آمد نه مثلیتصرف آن معلم است پس ا
  ند اویب ینه میدر آ ییطوط

  ستا نهاننه آن اُیدر پس آئ
  ن گفت پستیک پنداشته کیطوط

  ش آموزد سخنیپس ز جنس ِ خو
  آموزدش ینه  میکز پس آئ

  گفت را آموخت ز آن مرد هنر
  کیک به یاز بشر بگرفت منطق 

  ینۀ جسم ِ ولیهمچنان در آ
  نه اویعقل ِ کلّ را از پس آئ

  د بشریگو یاو گمان دارد که م
  میسرّ قد یحرف آموزد، ول

  ر ِ مرغ آموزند خلقیهم صف
  خبر یمرغان ب یک از معنیل

  آموختند یشان بسیحرف درو
  نبود يا بجز آن حرفشان روزی

  

  ش او آورده رویعکس خود را پ  
  ان یبِ خوش بید ادیگو یحرف م

  نه ست یاست، کاندر آ یگفت آن طوط
  خبر از مکر ِ آن گرگ کهن  یب

  ور نه ناموزد، جز از جنس ِ خودش 
  خبر یو سرّش ب یک از معنیل

  ؟کین چه داند طوطیاز بشر جز ا
   ید ممتلیند  مریش را بیخو
  ؟د وقت گفت و گویتواند د یک

  خبر یآن دگر سرّ است و، او ز آن ب
  م یا ندیاست او،  ینداند طوط یم

  ن سخن اندر دهان افتاد و حلق یکا
  مان ِ قران ِ خوش نظریجز سل

  منبر و محفل بدان افروختند
  ا در آخر، رحمت آمد، در گشودی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ید حامله، در شکمش آن سگ بچگان بانگ مید یدر چلّه به خواب سگ یصاحب دل. 63
 یاست، بانگ در اندرون شکم ِ مادر پاسبان یکردند، در تعجب ماند که حکمت بانگ سگ پاسبان
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ده ها ین فایچ از اینجا هیره، و ایر خواستن باشد و غیخواستن و ش ياریز بانگ جهت یست، و نین
جواب آمد، که آن لَه إِلَّا اللَّه یعلَم تَأْوِیش آمد و با حضرت مناجات کرد و ما یچون به خو. ستین

رت کنند و یبص يامده و چشم و دل باز ناشده دعویرون نیاست از حجاب ب یصورت حال قوم
  يو رشد یتیرسد و نه مستمعان را هدا ییاریو  یشان را قوتیند، از آن نه ایمقاالت گو

  د خواب  اندر چلهیدیم یکیآن 
  دیناگهان آواز ِ سگ بچگان شن

  بس عجب آمد ورا آن بانگها
  سگ بچه اندر شکم ناله کنان

شیست، از واقعه آمد به خوچون بج  
  قده حلکه گردد ع یدر چله، کس ن

  ن شکال و گفت و گویا رب، زی: گفت
  تا پرّان شوم يپرّ من بگشا

  آمدش آواز هاتف در زمان
  رون نامدهیکز حجاب و پرده ب

  انیبانگ سگ اندر شکم باشد ز
  ده که منع او بودیگرگ ناد

  يسرور يوز هوا یصیاز حر
  و کار و بار يمشتر ياز هوا

  دهدیده، نشانها میماه ناد
  د صد نشانیده گویناد يمشتر

  در وصف ماه يمشتر ياز برا
  ستیکیکاو سود دارد، خود  يمشتر

  شکوه یب يمشتر ياز هوا
  يماست اهللا اشتر يمشتر
  ان ِ تو استیجو که جو یئ يمشتر

  را تو به دست ين مکش هر مشتریه
َ گر خَرَدیسود و ما یابیخود ن   ه 

  م نعلین يست او را خود بهاین
  حرص  کورت کرد و محرومت کند

  ل و قوم ِ لوطیهمچنان کاصحابِ ف
  افتندیرا صابران در يمشتر

  يد رو ز آن مشتریوآنکه گردان

  بد حامله  ،یماده سگ ،یدر ره  
  دیسگ بچه اندر شکم بد ناپد
  ؟سگ بچه اندر شکم چون زد ندا

  ؟ن اندر جهانیده ست ایچ کس دیه
  ش یگشت بیرت او دم به دم میح

  جز ز درگاه خدا عزّ و جل 
  تو در چله وامانده ام از ذکر ِ

  بستان شوم یقۀ ذکر و سیدر حد
  دان ز الف جاهالن  یکان مثال

  ان شده یهده گویچشم بسته، ب
  ز و، نه شب پاسبان ینه شکار انگ

  ده که دفع او شودیدزد ناد
   يدن جریدر نظر  ُکند و، به الف

  رت پا نهاده در فشاریبص یب
  نهدیرا بدان کژ م یروستائ

 د، دوغ نوشد کف زنانیژاژ خا

  د بهر جاه یده گویصد نشان ناد
  ست یب و شکیشان را در او ریک ایل

  ن گروه یرا باد داده ا يمشتر
  ن برتر آی، هياز غم هر مشتر

  ان تو است یِ آغاز و پا عالم
  با دو معشوقه بد است  يعشق باز

  مت عقل و خرَدینبودش خود ق
  اقوت و لعل ی یتو بر او عرضه کن

  ش مرجومت کندیو  همچون خوید
  آن سخوط  ،کردشان مرجوم چون خود

  نشتافتند يهر مشتر يچون سو
   يبخت و اقبال و بقا شد  زو  بر
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  صان تا ابدیماند حسرت بر حر
  

  حسدهمچو حال ِ اهل ضروان در   
    

اغلب دخل باغ را به  یمیشان که پدر ما از سلیشان بر درویقصۀ اهل ضروان و حسد ا. 64
، يدانه و آرد و نان همه عشر داد ز و حلوا و پالوده و دوشاب ویداد از انگور و موینان میمسک

. نهاد که همه محتاج او بدند و او محتاج کس نبود یدر باغ و کشت او برکت یتعالیالجرم خدا
  دید و کدو ندیهمچون آن زن که آلت خر د. دند و برکت نهیدیفرزندان  خرج و عشر م

  یربانئ یصالح يبود مرد
  منیک یدر ده ضروان به نزد

  او يکو يش بودیکعبۀ درو
  ایر یب يهم ز خوشه عشر داد

  هم از آن ي، عشر دادیآرد گشت
  زیوز مو يبداد ياز عنب عشر

  هم ز حلوا عشر و از پالوده هم
  یفرو نگذاشت یعشر هر دخل

  هر زمان يتها که کردیبس وص
  ن بعد منیکاهللا اهللا، قسم ِ مسک

  تا بماند بر شما کشت و ثمار
  بیوه ها جمله ز غیدخلها و م

  یکن یدر محل ِ دخل اگر خرج
  ترك  اغلب دخل را در کشتزار

  یشتر کارد، خورد ز آن اندکیب
  فشاند به کشتن  ُترك دستیزآن ب

  د ز نانیآنچه افزا ،کفشگر هم
  ان پرده ست و بسین و سختین زمیا

  نها بوده اندیکه اصول دخل ا
  دخل از آنجا آمدستش الجرم

  ن ِ اصل  کاریدر زم يچون بکار
  یرم اکنون تخم را گر کاشتیگ

  ؟ید چون کنینرو یچون دو سه سال
  اله يسو یزنیدست بر سر م

  کاصل ِ اصل ِ رزق اوست یتا بدان
  د و عمریجو، مجو از ز يرزق از و

   یان دانئیقل کامل داشت، پاع  
  شُهره اندر صدقه و خُلق ِ حسن 

  او يمستمندان سو يآمدند
  از  َکه جدا يهم ز گندم، چون شد

  ز نان  ي، عشر ِ دگر دادينان شد
 زیاز دوشاب ن يو يعشر هم داد

 ش و کمیاز ب یفرو نگذاشت یم

   یآنچه کاشت  يچار باره داد
  جمع ِ فرزندان ِ خود را آن جوان 

  شتن ید از غرور خویریوا مگ
  داریدر پناه طاعت حق، پا

  ب ین و ریتخم یحق فرستادست ب
   یزن يدرگه سود است، بر سود

  است اصل ِ ثمار يباز کارد، چون و
   یدن شکیکه ندارد او به روئ

  ن حاصل شدست یکان غله اش هم زآن زم
  ان یم و سختیخرد چرم و ادیم

  از خدا دان هر نفس  ياصل روز
  د رزق بندیگشا ینها میهم از ا

  کند داد و کرم  یهم از آنجا م
  را صد هزار یکید هر یتا برو

   یکه سبب پنداشت ینیدر زم
  ؟یجز که در البه و دعا کف در زن

  دست و سر،  بر دادن ِ رزقش گواه 
  د آنکو رزق جوست یجو يتا هم از و

  جو، مجو از بنگ و خمر ياز و یمست
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  ، زو خواه، نه از گنج و مالیمنعم
  ماندن ینها بخواهیعاقبت ز

  را بمان ین دم او را خوان و، باقیا
  هید منْ أخیفرُّ الْمرْء آیچون 

  ز آن شود هر دوست آن ساعت عدو
  یتافتیاز نقاش بر م يرو
  ارانت با تو ضد شوندین دم، ار یا

  روز شدینک روز ِ من پ: تو بگو
  ن سرایضد ِ من گشتند اهل ِ ا

  ش از آنکه روزگار خود برَمیپ
  ده بدمیوبِ بخریکالۀ مع

  يه شدیش از آن، کز دست، سرمایپ
  بینس يا مال رفته، عمر رفته،

  بستدم یرخت دادم، زر قلب
  دا شد کنونیش پین قلبیشکر کا

  تا کنون در گردنم يقلب ماند
  او رو نمود یچون پگه تر قلب

  دا کندیپ یار تو، چون دشمنی
  افغان مکن  تو از آن اعراض ِ او

  بلکه شکر حق کن و، نان بخش کن
  يرون آمدیاز جوالش زود ب

  تو، که بعد از مرگ يارین ینازن
  عیآن مگر سلطان بود، شاه رف

  تو ز آشوب و دغل یرسته باش
  خلق با تو در جهان ين جفایا

  ن بد خو کندیخلق را با تو چن
  ن دان، کاندر آخر جمله شانیقین یا

  با فغان اندر لحد یتو بمان
  انیت به ز عهد  وافیجفا يا

  انبار دار يبشنو از عقل خود ا
  من ز دزد و از شپشیتا شود ا

  ترساندت هر دم ز فقر یکاو هم

  از عم و خال  یخواه، ن ينصرت از و  
  ؟در آن دم خواندن ین که را خواهیه

  وارث ملک جهان  یتا تو باش
  ه یوما من ابیهرب المولود ی

  که بت تو بود و، از ره، مانع او
   یافتی یانس ِ دل مُ  یچون ز نقش

  روند یوز تو بر گردند و، در خصم
  آنچه فردا خواست شد، امروز شد

  ن مرایشین شد پیامت عیتا ق
  ان آورم یشان به پایبا اعمر 

  بش پگه واقف شدم یشکر کز ع
   يرون آمدیوب بیعاقبت، مع

  ب یکالۀ مع یمال و جان داده پ
  شدم یخانه م يشاد شادان سو

گذشتیپ فزون  یش از آنکه عمر ب  
  ع کردنم یعمر ضا يف بودیح
  خود را واکشم من زود زود يپا

  رون زندیگرّ رشک و حقد او ب
  شتن را ابله و نادان مکن یخو

  در جوال ِ او کهن  یکه نگشت
   يار ِ صدق ِ سرمدی یتا بجوئ
  او گردد سه تو ياریرشتۀ 

  ع یا بود مقبول ِ سلطان و شفی
  ش از اجل یان پیع يدیعزّ او د

  ، گنج ِ زر آمد نهان یگر بدان
  تا تو را ناچار رو زآن سو کند

  خصم گردند و عدو و سرکشان 
  فرد خوانان از احد یال تذرن

  ان یهم ز داد توست عهد باق
  گندم خود را به ارض اهللا سپار

  وچه زوتر بکش یو را با دید
  نرّه صقر يد کن ایهمچو کبکش ص
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  اریز و کامیعز یباز ِ سلطان
  ت کرد و تخم وعظ کاشتیبس وص

  هیگر چه ناصح را بود صد داع
  یدهیف پندش میتو به صد تلط

  ز و  ردیک کس نامستمع ز استی
  ا ناصح تر و خوش لهجه تریز انب

  زآنچه سنگ و کوه در کار آمدند
  آنچنان دلها که بدشان ما و من

  

  ننگ باشد گر کند کبکت شکار  
  نداشت  ينشان شوره بد سودیچون زم

  ه ید واعیببا یپند را اذن
   یکند پهلو  ُتهیاو ز پندت م
  عاجز کند نده رایصد کس گو

  بود؟ که گرفت دمشان در حجر یک
  نشد بد بخت را بگشاده بند یم

  نعتشان شد بل أَشَد قسوةً
  

  
  
  
  
  
  

ست همچون داد خلقان، که آن را یت نیحق و قدرت او موقوف بر قابل يان آنکه  عطایب. 65
ت یعطا صفت حق است و قابل. ت حادثیم است و قابلیحق قد يرا که عطاید، زیت بایقابل

  م موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشدیصفت مخلوق، و قد
  ستیمبدل يچارة آن دل، عطا

  ت داد اوستیبلکه شرط قابل
  را عصا ثعبان شده ینکه موسیا

  ایصد هزاران معجزات انب
  ف خداستیست از اسباب، تصرین

  ي، گر شرط فعل ِ حق بدیقابل
  بنهاد و اسباب و طرُق یسنت
  احوال بر سنت رودشتر یب

  سنت و عادت نهاده با مزه
  ستیسبب، گر عزّ به ما موصول ن یب
  رون مپریگرفتار سبب، ب يا

  هر چه خواهد آن مسبب  آورد
  ک اغلب بر سبب راند نفادیل

  ؟دید مریچون سبب نبود، چه ره جو
  ن سببها بر نظرها پرده هاستیا
  د  سبب سوراخ  ُکنیبا يده اید

  در المکانند انیتا مسبب ب
  ر و شریرسد هر خیاز مسبب م

  ال منعقد بر شاهراهیجز خ
  

  ست یت شرط نیداد او را، قابل  
  ت هست پوست یداد، ُلب و، قابل

  کفش رخشان شده يدیهمچو خورش
  ر و عقل ِ مایکان نگنجد در ضم

   ؟ت از کجاستیستها را قابلین
   ينامد یبه هست یچ معدومیه

  ن ازرق تتق یر ایطالبان را، ز
  گاه قدرت خارق سنت شود
  باز کرده خرق عادت معجزه 

  ست یقدرت از عزل سبب معزول ن
  ک عزل آن مسبب، ظن مبریل

  قدرت مطلق، سببها بر درد
  ستن مرادج یتا بداند طالب

  دید پدیآ یپس سبب در راه م
  صنعش را سزاست   داریکه نه هر د

ن ید از بکنَر َتا حجب را بخ و ب  
  ند جهد و اکسابِ دکان یهرزه ب

  ط را اثریست اسباب و وساین
  تا بماند دور غفلت چند گاه 
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ن یه السالم را اشارت کرد که برو از ایل علیه السالم که جبرئیخلقت جسم آدم عل يدر ابتدا. 66
  ریمشت مشت برگ یاز هر نواح یتیر و به روایخاك برگ یمشتن یزم

  بشر جادیچونکه صانع خواست ا
  رو: ل صدق را فرمودیجبرئ

  نیامد بر زمیان بست و  بیاو م
  رد آن موتمرخاك ب يدست سو

  پس زبان بگشاد خاك و البه کرد
  جانم ببخش ،برو ،ترك من گو و

  ف و خطریتکل يدر کشاکشها
  دیکه حقت برگز یبهر آن لطف

  يک را معلم آمدیتا مال
  بدن یا خواهیر ِ انبیکه سف
  لت بود از آنیلت فضیبر سراف

  بانگ صورش نشأت تنها بود
  ات دل بودیمغز جان ِ تن ح

  ل رزق تن دهدیکائیباز م
ر کردست دیک او به دادلیل پ  
  با قهر و عطب ل ِیهم ز عزرائ

  ن چهارند و تو شاهیحامل عرش ا
  حامالنش ینیشر هشت بروز مح

  ستیگریشمرد و مین بر میهمچن
  لیا بد جبرئیمعدن شرم و ح

  بس که البه کردش و سوگند داد
  يمن نبودستم به کارت سرسر

  ریبص يا ،که ز هولش یگفت نام
  چون به نام تو مرا سوگند داد
  شرمم آمد، گشتم از نامت خجل

  امالك را يداده ا يکه تو زور
ت است یخاک مشت را چه قدر و قو  

  

  ر و شریخ يابتال ياز برا  
  ن بستان گرویاز زم یمشت خاک

  ن یب العالمر تا گزارد امر ِ
  د و شد حذریخاك خود را در کش

  حرمت خالق ِ فرد يکز برا
  زود تاب از من عنان خنگ رخش 
  بهر اهللا هل مرا، با خود مبر
  دیکرد بر تو علم ِ لوح ِ کلّ پد

   يمکلم آمد دائما با حق
  بدن  ی، نییات جان وحیتو ح
  ات تن بود، تو آن ِ جان یکاو ح

  کتا بودینفخ ِ تو نشو دل ِ 
  داد تو فاضل بود ،پس ز دادش

  تو رزق ِ دل ِ روشن دهد یسع
  ل یگنجد به ک یداد رزق ِ تو نم

  ، چون سبق  رحمت بر غضب یتو  ِبه
  ز انتباه  ين هر چهاریبهتر

  افضل ِ هشت آن زمانش  یهم تو باش
  ست ین مقصود چیکز ا  ،برد اویم يبو

  ل یسب يبست آن سوگندها بر و
  ا رب العبادی: باز گشت و گفت

   يتو داناتر  ،ک زآنچه رفتیل
  ریهفت گردون باز ماند از مس

 رحمتت عامست و احسان و  وداد

  ور نه آسان است نقل ِ مشت گل 
انند ا ن افالك رایکه بدر 

  ک غالب رحمت استیل ؟نبرگرفت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب جسم یب و ترتین قبضۀ خاك بردار جهت ترکیزم يل که از رویکائیفرمان آمدن به م. 67
  ه السالمیآدم عل فه الحق مسجود الملک و معلمهمیمبارك ابو البشر خل
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  ریرو تو به ز: ل راییکایگفت م
  ل شد تا خاکدانیکائیچونکه م
  زید و در آمد در گریخاك لرز

  البه کرد و اجتهاد ،نه سوزانیس
  دیند یف  بیزدان ِ لطیکه به 

  یل ارزاق ِ جهان را مشرفیک
  ل اشتقاقیل از کیکائیزآنکه م

  که امانم ده، مرا آزاد کن
  آمد ملکمعدن ِ رحم ِ اله 

  ویهمچنانکه معدن قهر است د
  فتا يرحمت بر غضب هست، ا ،سبق

  او يبندگان دارند البد خو
  آن رسول حق قالوز سلوك

  نیش رب دیل پیکائیرفت م
  سرّ و شاه فرد يدانا يا: گفت

  و نوحه پست کرد يخاکم از زار
  ش تو با قدر بودیده پیآبِ د

  ش ِ تو بس قدر داشتیپ يآه و زار
  بس قدر دارد چشم ِ تر  ش تویپ

  پنج بار يست روزیدعوت زار
  "الفالح یعل یح"نعرة موذن که 

  یکز غمش خسته کن یآنکه خواه
  یدافع ید بال بیتا فرود آ

  يش واخریکز بال یوآنکه خواه
  کان امتان یاندر نب يگفته ا

  ؟نکردند آن نفس یچون تضرع م
  گشته بود یک، دلهاشان چو قاسیل

  دیمجرم عن ش رایتا نداند خو
  

 ریدل يبا از ودر ر یمشت خاک  

  د از آن یبادست کرد او تا که برُ
  زیگشت او البه کنان و اشک ر

  ش سوگند دادیبا سرشک خون
  دیکه بکردت حامل ِ عرش مج
   یتشنگان فضل را تو مغرف

  ال شد در ارتزاق یدارد و ک
  م سخُن یگوین که خون آلود میب

ِ یزم بریچون ر: گفت   ؟او نمک ش
  ویآدم غر یکه بر آورد از بن

  غالب بود در وصف خدا ،لطف
  او يمشکهاشان پر ز آبِ جو

  ن الملوك ید یالناس عل: گفت
  ن یدو دست و آست یاز غرض خال

  ه بسته کردیو گر يخاك  از زار
 زرد يار کرد آن رویۀ بسیگر

  من نتانستم که آرم ناشنود
  من نتانستم حقوق ِ آن گذاشت 

  زه گریاست یمن چگونه گشتم
  در نماز  آ  و، بزار: بنده را که
  است و اقتراح  ين زاریآن فالح ا

   یبر دلش بسته کن يراه زار
   یچون نباشد از تضرّع  شافع
   يجان او را در تضرع آور

  شان آمد آن قهر گران یکه بر ا
  باز پس  یشان بگشتیتا بال ز

  نمودیآن گنه هاشان عبادت م
  ؟دیوآب از چشمش کجا تاند د

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست، و یآسمان يدفع بال يان و برهان آنست که تضرع و زاریه السالم بیونس علیقصۀ قوم . 68
فاعل به : ندیباشد، و فالسفه گود یش او مفیم پیپس تضرع و تعظ. فاعل مختار است یحق تعال

  طبع است و به علت  نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند
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  دا شد بالیونس را چو پیقوم 
  د سنگیسوزیانداخت، م یبرق م

  جملگان بر بامها بودند شب
  انشان رفته بودیونس از میچونکه 

  دند آثار بالیک چون دیل
  ر آمدندیجملگان از بامها ز

  برون انداختندمادران، بچگان 
  از نماز ِ شام  تا وقت سحر

  آوازها بگرفته شد یجملگ
  و آه  ناشگفت يدیبعد نوم

  ضیونس دراز است و عریقصۀ 
  حق قدرهاست چون تضرع را بر ِ

  ان را چست بندید اکنون مین امیه
  يبا تضرّع باش تا شادان شو

  دینهد شاه مجیکه برابر م
  هر تضرّع  کان بود باسوز و درد

  ش راندیالبه کرد و اشک چشم خو
  

  ابر ِ پر آتش جدا شد از سما  
خ، میغرّیابر م خت رنگ یرید، ر  
  د آمد ز باال آن کرب یکه پد

از جحود عنود آن قوم ِ حقد 

 در تضرع آمدند و البه ها

  سر برهنه جانب صحرا شدند
  ر افراختندیتا همه ناله و نف

  کردند بر سر آن نفریخاك م
  سر آن قوم  ُلدرحم آمد بر 

  اندك اندك، ابر واگشتن گرفت 
  ض یث مستفیوقت خاك است و حد

  ؟را کجاست يزار ،آن بها کانجاست
  نده و، دائم بخندیگر يز ایخ
 يدهان خندان شو یه کن تا بیگر

 دیاشک را در فضل با خون ِ شه

 آن تضرع را اثر باشد به مرد

  رحمت آمد آن غضب را وانشاند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب جسم آدم یر از خاك بهر ترکیبرگ يه السالم به خاك که حفنه ایل را علیفرستادن اسراف. 69
  ه السالمیعل

  ما زدان ِیل را یگفت اسراف
  نیزم يل هم سویآمد اسراف

  اتیبحر ِ ح يفرشتۀ صور و ا يکا
  میعظک بانگ یدر صور  یمد در 

  الصال :یدر صور گوئ یمد در 
  غ ِ مرگیده گان از تیهالکت د يا

  تو يرایرحمت تو، و آن دم ِ گ
  ، رحمت نمایتو فرشتۀ رحمت

  عرش  معدن گاه داد و معدلت
  شهد جاودان ير و جویش يجو

  پس ز عرش اندر بهشتستان رود
  نجا آن چهاریگر چه آلوده ست ا

  ایب ،که برو ز آن خاك پر کن کف  
  ن ید خاکستان حنیباز آغاز
  ابد موات یتو جان  يکه ز دمها

  م یق از رمیپر شود محشر خال
  کشتگان کربال يد ایبر جه

  ر، چون شاخ و برگ س  د از خاكیبر زن
  تو ياین عالم از احیپر شود ا

  و قبلۀ دادها یحامل عرش
  ر او  پر مغفرت یچارجو  در ز

  خمر و دجلۀ آبِ روان  يجو
  ظاهر شود یزَکیدر جهان هم چ

  ناگوار ياز زهر ِ فنا ؟از چه
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  ختندیره ریبر خاك ت يجرعه ا
  ن خسانیند اصل ِ آن را ایبجو تا
  ر داده پرورش اطفال رایش

  شه رایخمر، دفع غصه و اند
  تن، رنجور را ين، دارویانگب

  عام اصل و فرع را يآب داد
  اصول يسو يرب ینها پیتا از ا

  خاك را يبشنو اکنون ماجرا
  ل گشته او عبوسیش اسرافیپ

  که به حق ِ ذات پاك ذو الجالل
  برمیم یبوئب ین تقلیمن از ا

  ، رحمت نمایتو که کان رحمت
  شفا و رحمت اصحابِ درد يا

  ل باز آمد به شاهیزود اسراف
  ریکه بگ يکز برون فرمان بداد

  گوش يدر گرفتن  سو يامر کرد
  کرانیحد است و بیرحمت او ب

  سبق، رحمت گشت غالب بر غضب
  

  ختندیانگ يز آن جهان و فتنه ا  
  ن قانع شدند آن ناکسان یخود بر ا

  نۀ هر زال رایچشمه کرده س
  چشمه کرده از عنب در اجترا
  چشمه کرده باطن ِ زنبور را

  طهر و بهر کرع را ياز برا
  بو الفضول  ي، اين قانع شدیتو بد

  د فسون محراك رایگو یکه چه م
  نه شکل و چاپلوس کند صد گویم

  ن قهر را بر من حالل یکه مدار ا
رود اندر سرم یم ید گمانب  

  ازارد همایرا ن یزآنکه مرغ
  کوکار کردیتو همان کن  کان دو ن

  گفت عذر و ماجرا نزد اله 
  ریدر ضم يعکس آن الهام داد

  هوش  ياز قساوت  سو يکرد ینه
 م و مهربانیمست و کریاو حل

  کو کار رب یع افعال و نیبد يا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل به برداشتن خاك و تضرع کردن خاك و ناشنودن و برداشتن یفرمان آمدن بعزرائ. 70
  یل باذن اهللا تعالیعزرائ

  رال یزدان زود عزرائیگفت 
  ابیف زال ِ ظالم را بیآن ضع

  ل، سرهنگ قضایرفت عزرائ
  ر آغاز کردیخاك، بر قانون، نف

  حمال ِعرش يغالم خاص و  ا يکا
  رو به حق ِ رحمت رحمان ِ فرد

  ستیکه جز او معبود ن یحق ِ شاه
  که دست از من بدار حق ِ حق ِ حق 

  ن افسون، که منینتوانم بد: گفت
  به حلمآخر امر فرمود او : گفت
  اسیا قیل باشد  یآن تاو: گفت

  ل رایین آن خاك پر تخیکه بب  
  اور با شتاب ین بیه یمشت خاک

  کرّة خاك بهر اقتضا يسو
  با سوز و درد یداد سوگندش بس

  مطاع االمر اندر عرش و فرش  يا
  رو به حق ِ آنکه با تو لطف کرد

  ست یکس مردود ن يش او زاریپ
 شمار یلت بیتو را از حق فض يا

  رو بتابم  ز آمر او سرّ و علن 
  ر از راه علم یهر دو امر است، آن بگ

  ح امر کم جو التباس یدر صر
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  ل  ِبهیتاو یفکر خود را گر کن
  سوزد مرا بر البه ات یدل هم

  رحم، بل ز آن هر سه پاك یستم بین
  میتیزنم من بر یگر طپانچه م

  او ين طپانچه خوشتر از حلوایا
  سوزدمیر تو جگر میبر نف

  ان قهرهایدر م یلطف مخف
  قهر ِ حق بهتر ز صد لطف من است

  ن قهرش به از حلم ِ دو کونیبدتر
  مضمر اندر قهر ِ او يلطفها

  و ضالل ین رها کن بد گمانیه
  ها دهدیآن تعال ِ او تعال

  چیچ هیرا ه یخود من آن امر سن
  د آن خاك نژندین همه بشنیا

  باز از نوع دگر آن خاك پست
  انین زیز، نبود زی، برخین: گفت

  ش و مکن البه دگریندیکژ م
  ارم ترك کردیفرمانم، نبنده 

  جز از آن خالق ِ گوش و چشم و سر
  ر گفت او کر  استیگوش ِ من از غ

  امد او ز جانیجان از او آمد، ن
  ؟مینم بر کریجان چه باشد تا گز

  ر ِ اویر، اال خیمن ندانم خ
  کنان يگوش من کرّ است از زار

  احمقانه از سنان رحمت مجو
  *ر تو رحمت مجو یاز دم شمش

  ؟یغ البه چون کنیسنان و تبا 
  

  ل آن نامشتبه یتاو یکه کن  
  نه ام پر خون شد از شورآبه ات یس

َ استم به تو ایرحم ب   دردناك  يش
  م یور دهد حلوا به دستش آن حل

  او يور شود غرّه به حلوا، وا
  موزدم آ یهم یحق لطف ،کیل

  بها یق ِ بیدر حدث پنهان عق
  جان ز حق، جان کندن است  منع کردن ِ

  ن و نعم ِ عون ینعم ِ رب العالم
  د بهر اویجان سپردن، جان فزا

  سر قدم کن چونکه فرمودت تعال 
  ها دهدیو جفت و نهال یمست

  چ یچ پیارم کرد  وهن و پیمن ن
  ز آن گمان بد بدش در گوش بند

  کردش چو مست  یهمالبه و سجده 
  نهم رهن و ضمان یمن سر و جان م

  م ِ دادگریجز بدان شاه رح
  د  َگردیزیامر او، کز بحر انگ

  ر و شرینشنوم از جان ِ خود هم خ
  ن تر است یریاو مرا از جان ِ من ش

  گان یصد هزاران جان دهد او را
  ؟میک چه بود تا بسوزم زو گلیک

  ر اوی، من از غیصم و بکم و عم
  که منم اندر کف او چون سنان 
 در دهان اژدها رو بهر او

  جو، کان بود در دست او یز آن شه
   یر آمد به دست آن سنیاو اس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است، عارف  یقت او همچون آلتیرسد، به حق یکه تو را از او ظلم یان آنکه مخلوقیدر ب. 71
. آن بود که به حق رجوع کند نه به آلت، و اگر به آلت رجوع کند، به ظاهر، نه از جهل کند

مخلوق ن سال است که من با یچند: د قدس اهللا سرّه گفت کهیزیچنانکه با. یمصلحت يبلکه برا
 یشان سخن مین پندارند که با ایکن خلق چنیده ام، لیسخن نگفته ام و از مخلوق سخن نشن
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ند او را یشان چون صداینند که ایب یشان مخاطب اکبر را نمیرا ایشنوم، ز یشان میم و از ایگو
قال الجدار : است معروف یالتفات مستمع ِعاقل به صدا نباشد چنان که مثل. نسبت به حال من

  یدقنیمن  یقال الوتد انظر ال یللوتد لم تشقن
  او به صنعت آزر است و من صنم
  گر مرا ساغر کند، ساغر شوم

  دهم یگر مرا چشمه کند، آب
  گر مرا باران کند، خرمن دهم

  کند، زهر افکنم يگر مرا مار
ن شومیریکر کند، شگر مرا ش  
  طان کند، سرکش شومیگر مرا ش

  نیان اصبعیمن چو کلکم در م
  خاك را مشغول کرد اندر سخن
  ساحرانه اش در ربود از خاکدان

  را يرا یب تتربُ برد تا حق 
  به علم روشنم: زدان کهیگفت 

  رند خلقیا رب، دشمنم گی: گفت
  ؟یخداوند سن  يتو روا دار

  انید آرم عیپد یاسباب: گفت
  از صداع و ماشرا و از خناق

ه و د دان و استسقا و سلیسد  
  نظرهاشان ز تو تا بگردانم

  زیا رب، بندگان هستند نی: گفت
  چشمشان باشد گذاره از سبب

  د از کحال ِ حالیسرمۀ توح
  ننگرند اندر تب و قولنج و سل

  ن مرضها را  دواستیک زیزآنکه هر 
  نیقیدان یهر مرض دارد دوا، م

  بفسرد يچون خدا خواهد که مرد
  بنهد که آن يدر وجودش لرزه ا
  چنان دنهب یبر تن او سردئ

  ب ابله شودید طبیچون قضا آ
  ؟ریادراك بص شود محجوبِ یک

  کاو سازدم، من آن شوم  یآلت  
  ور مرا خنجر کند، خنجر شوم 

  دهم  یور مرا آتش کند، تاب
  ور مرا ناوك کند، در تن جهم 

  کند، مهر آکنم  ياریور مرا 
 ن شومیور مرا حنظل کند، پر ک

 ور مرا سوران کند، آتش شوم

  ن ین بیستم در صف طاعت بین
  بربود از آن خاك کهن  یک کفی

  خودان یخاك مشغول سخن، چون ب
  را يزان پایتا به مکتب، آن گر

  ن خلقان کنم یکه تو را جالد ا
  چون فشارم خلق را در مرگ  حلق 

  ؟یکه مرا مبغوض و دشمن رو کن
  ن از تب و، قولنج و، سرسام و، سنا
 وز زکام و از جذام و از فواق

 کسر و ذات الصدر و لذغ و درد دل

  سه تو يدر مرضها و سببها
ند ا زیعز يسببها، ا يکه بدر  

  برگذشته از حجب  از فضل ِ رب 
  افته، رسته ز علت و اعتالل ی

  ن سببها را به دل یراه ندهند ا
  قضاست  رد، آن فعل ِیچون دوا نپذ

  ن یرنج ِ سرما، پوست يچون دوا
  ن هم بگذردیاز صد پوست يسرد

  نه ز آتش کم شود، نه از دخان 
 انیآش به نگردد وِ کان به جامه 

  و آن دوا در نفع هم  گمره شود
  ریحجابِ گول گ ين سببهایز
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  ده، چون اکمل بودیند دیاصل ب
  

  ند، چونکه مرد احول بودیفرع ب  
    

ل هم ید، بر کار تو ِعزرائیایغ نیآنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم ت: جواب آمدن که. 72
نباشد که  یاز آن سببها، و بود که بر آن رنجور مخف يتر ی، اگر چه مخفید، که تو هم سببیاین

ب إِلَ   منْکُم و لکنْ ال تُبصرُونَه یو هو أَقْرَ
  هر که باشد  اصل دان: زدانیگفت 

  يش از عامه پنهان کرده ایگر چه خو
  شان را شکر باشد اجلیدان که ا

  شان مرگ تنیش ایتلخ نبود پ
  چیچ پیدند از جهان ِ پیوا ره

  یبرج ِ زندان را شکست ارکانئ
  غ، آن سنگ مرمر را شکستیدر يکا

  فیخوب و آن سنگ لطآن رخام ِ 
  ِبرَست  یچون شکستش تا که زندان

  ن فشارید اینگو یچ زندانیه
  ؟ندرَرا کش ب یباشد کس یتلخ ک

  تن يجان مجرّد گشته از غوغا
  چه، کاندر شبان یهمچو زندان

  نجا مبریزدان، مرا ز ای يا: دیگو
  دعا شد مستجاب: زدانیدش یگو

  چون خوش بود ،نیبب ین خوابین چنیا
  ؟چ او حسرت خورد بر انتباهیه

  ، آخر در آ  در صف  رزمیمؤمن
  امید راه باال  کن قیبر ام
  سوز از طلب یبار و  هم یاشک م

  لب فرو بند از طعام و از شراب
  دیدار امیدم به دم از آسمان م
  دتیآ یدم به دم از آسمان م

  گر تو را آن جا  کشد  نبود عجب
  ن طلب در تو گروگان ِ خداستیکا

  ن طلب افزون شودیجهد کن تا ا
  ن  آن فالنیمرد مسک: دیخلق گو

  ان یاندر م ند اویب یپس تو را ک  
   يده گان هم  پرده ایش روشن دیپ

  چون نظرشان مست باشد در دول 
  چون روند از چاه و زندان  در چمن 

  چ یچ هید بر فوات هیکس نگر
   ؟یچ از او رنجد دل زندانئیه

  تا  روان و جان ِ ما از حبس رست 
  ف یبود و ال یبرج زندان را به

  د شکست ین بایدست او در جرم ا
  کز حبس آرندش به دار  یکسجز 
  ؟قند يان زهر ِ ماران، سویاز م

  تن  يپا یپرد با پرّ دل، نیم
  ند به خواب او ُگلستان یخسبد و ب

  ن گلشن کنم من کرّ و فریتا در ا
  وا  مرو، و اهللا اعلم بالصواب 

  ده به جنت در رودیمرگ ناد
  ؟بر تن ِ با سلسله، در قعر چاه

  که تو را بر آسمان بوده ست  بزم 
  غالم  يش محراب، ایپ یهمچو شمع

  ده  جمله شب یهمچو شمع سر بر
  کن شتاب  یخوان ِ آسمان يسو

  دیآسمان، رقصان چو ب يدر هوا
  دت یافزا یآب و آتش، رزق م

  منگر اندر عجز و بنگر در طلب 
  سزاست  یزآنکه هر طالب به مطلوب

  شود رونین چاه تن بیتا دلت ز
  غافالن  يزنده ام  ا: یتو بگوئ
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  گر تن من همچو تنها خفته است
ُ گل و نسر   ن بودیجان چو خفته در 

  ؟جان ِ خفته  چه خبر دارد ز تن
  زند جان در جهان ِ آبگونیم

  ن بدنیا یست جان بیگر نخواهد ز
  ستیبدن جان ِ تو ز یگر نخواهد ب

  

  هشت جنت در دلم بشکفته است   
  ؟ن بودیچه غم است ار تن در آن سرگ

  ا در گولخن یکاو به گلشن خفت، 
   "علمونی  یت قَومیا لَی"نعرة  

  ؟نوان که خواهد بدیپس فلک ا
"یف  ماءالس ِ قُکُم؟ستیک يروز "رز  
  

  
  
  
  
  
  

چنانکه فرمود الجوع طعام . ا و مانع شدن او از طعام اهللاین دنیریان ِ وخامت چرب و شیدر ب. 73
و  ینیسقیو  یطعمنی یت عند ربیالجوع طعام اهللا و قوله اب یف ين ایقیبه ابدان الصد ییحیاهللا 

  نَیرْزقُونَ فَرِحیقوله 
  فیزة کثیر ين روزیز یوا ره

  يخوریگر هزاران رطل لوتش م
  که نه حبس ِ باد و قولنجت کند

  چو زاغ یکم، گرسنه مان يگر خور
  و دق یبد و خشک ي، خويکم خور

  از طعام اهللا و قوت خوش گوار
  با و مصریباش در روزه شک

  خوب کار ِ  بردبار  يکان خدا
  ریانتظار نان ندارد مرد س

  ؟کو: د کهیگو ینوا  هر دم هم یب
  د به تویمنتظر، نا یچون نباش

  پدر، االنتظار، االنتظار يا
  افتیب یهر گرسنه عاقبت قوت

  کم خورد یف با همت  چو آشیض
  میش لئیف درویجز که صاحب ض

  سند ي، ایسر بر آور همچو کوه
 ستقرکان سر ِ کوهم بلند  

  

  ف یدر لوت و در قوت شر یدر فت  
   يپاك و سبک، همچون پر يرویم

  خ ِ معده آهنجت کندیچار م
  رد آروغت دماغ یپر، گ يور خور
  ، شد تخمه را تن مستحق يپر خور

  شو سوار یا چو کشتیدر چنان در
  دم به دم قوت خدا را منتظر

  دهد در انتظاریه ها را میهد
  ریا که دیفه، ید وظیکه سبک آ

  در مجاعت منتظر در ماند او
  آن نوالۀ دولت هفتاد تو

  خوان باال، مرد وار ياز برا
  بتافت  يبر و یآفتابِ دولت

  صاحب خوان، آش ِ بهتر آورد
  م یظنّ بد  کم بر به رزاق کر

  ن نور ِ خُور بر تو زندیتا نخست
  د سحر را منتظریهست  خورش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن جهان را زوال یو ا يکه مرگ در جهان نبود يچه خوش بود:جواب آن مغفل که گفت. 74
   ينبود

  جهان يخوش بود: گفتیم یکیآن 
  چیمرگ ه يار نبود: آن دگر گفت

  ان یمرگ اندر م يپا يگر نبود  
    چ یچ پیجهان ِ پ يدیرزیَکه ن 
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  به دشت افراشته يبود یخرمن
  یپنداشت یمرگ را تو زندگ

  نیمعکوس بعقل ِ کاذب هست خود 
  ز رایتو هر چ يخدا، بنما يا
  ست پر حسرت ز مرگیچ مرده نیه

  به صحرا اوفتاد یور نه از چاه
  ن مناخین مقام ِ ماتم و تنگیز

  وان ِ دروغی، نه ایمقعد صدق
  س ِ حق شدهیمقعد صدق و جل

  ریمن یزندگان يور نکرد
  

  مهمل و، ناکوفته بگذاشته   
   یکاشت یتخم را در شوره خاک

  ن یقیرا مرگ پندارد  یزندگ
  آنچنان که هست در  خدعه سرا

  حسرتش آن است،  َکش کم بود برگ 
  ش و گشادیان ِ دولت و عیدر م

  فراخ  ينقل افتادش به صحرا
  ز دوغ   ی، نه مستیبادة خاص
  ن آب و گل آتشکده یرسته ز

  ریدست، مردانه بمک دو دم مانی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غَی يالنعم قبل استحقاقها و هو الَّذ یمعط یمن رحمۀ اهللا تعال یرجیما یف. 75 ثَ منْ بعد ما ینَزِّلُ الْ
 معصیقَنَطُوا، و رب بعد ب علم یالنقم ل یرجیث یمن ح یمونۀ و رب سعادة تأتیۀ میورث قربا ً و ر

ل سیان اللَّه  ئاتهم حسناتیبد  
  زیث آمد که روز رستخیدر حد

  زدان ِ پاكینفخ ِ صور، امر است از 
  ک در بدنید جان ِ هر یباز آ

  جان، تن خود را شناسد وقت روز
  رود يجسم ِ خود بشناسد و در و

ِ عالم سو   رودیعالم م يجان
  که  شناسا کردشان؟ علم ِ اله

  خود شناسد در ظلم، کفش يپا
  ریمستج يصبح، حشر کوچک است، ا

  نیط يآنچنان که جان بپرد سو
  در کفش بنهند نامۀ بخل و جود

  دار او وقت سحریچون شود ب
  شیخو ياضت داده باشد خویگر ر

  نیو د يپاك و با تقو يور بد او د
  خام و زشت و در ضالل يور بد او د

  ما يداریهست ما را خواب و ب
  اصغر، حشر اکبر را نمودحشر 

  ال است و نهانین نامه خیک ایل

  زیتن را، که خ یکید هر یامر آ  
  ر، سر ز خاك یذرا يد، ایکه بر آر

  د به تن یهمچو وقت صبح، هوش آ
  د چون کنوزیخود در آ ۀدر خراب

  ؟شود یک يدرز يسو  جان ِ زرگر
  شودیظالم م يجان ِ ظالم سو

  ش، وقت صبحگاه یچونکه برّه و م
  صنم  يجان تن ِ خود چون نداند؟ ا

  ریبگ ياس از ویحشر اکبر را ق
  ن یمیسار و از ینامه پرّد از 

  ، آنچه او خو کرده بوديفسق و تقو
  ر و شریاو آن خ يد سویباز آ

  ش ید به پیهمان آ يداریوقت ب
  ن یمید مر او را در ینامه باز آ

  ابد شمال یه یچون عزا نامه س
  بر نشان ِ مرگ و محشر، دو گوا
  مرگ اصغر، مرگ اکبر را  زدود

  ان یو آن شود در حشر ِ اکبر بس ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



84 
 

  دا اثرینجا نهان، پیال این خیا
  يال ِ خانه این خیدر مهندس ب

  د برونیال از اندرون آیآن خ
  کاو  ُکند در دل وطن یالیهر خ

  ریال ِ آن مهندس در ضمیچون خ
  ستین هر دو محشر، قصه ایمخلصم، ز

  زید آفتابِ رستخیچون بر آ
  ان شوندیوان ِ قضا پوید يسو

  کو شادمان و ناز نازینقد ن
  رسدیلحظه لحظه امتحانها م

  ل آب و روغن گشته فاشیچون ز قند
  از و زغفران و کوکناریاز پ
  سر سبز، نحن المتقون یکیآن 

  ده از خطریرون جهیچشمها ب
  ده ها در انتظاریباز مانده د
  چپ يراست و سو يچشم گردان، سو

  يست بنده اد به دیآ ينامه ا
  ق  نهیک توفیر و یک خیاندر او 

  و گناه یزشت يپر ز سر تا پا
  او يهایو دزد يآن دغل کار

  لیچون بخواند نامۀ خود آن ثق
  دار يپس روان گردد چو دزدان سو

  آن هزاران حجت و گفتار ِ بد
  بر تن و در خانه اش يرخت دزد

  ریپس روان گردد به زندان سع
  ش و پسیک پیچون موکل، آن مال

  شیسپوزندش به نیبرندش، میم
  کشد پا بر سر هر راه، او یم

  زند یستد، تن میا یمنتظر م
  بارد چو باران ِ خزان یاشک م

  کندیواپس م يرو یهر زمان
  م ِ نورید از اقلیپس ز حق امر آ

  اند صوریال آنجا بروین خیز  
   يدانه ا ینیدر دلش، چون در زم

  د از تخم ِ درون ین که زایچون زم
  خواهد شدن  یروز محشر، صورت

  رین ِ دانه گیچون نبات، اندر زم
  ست یانش حصه ایمؤمنان را در ب

  زیبرجهند از خاك خوب و زشت ت
  روندیک و بد، به کوره مینقد ن

  ر و در گدازینقد قلب اندر زح
  د در جسدینما یسرّ دلها م

  د سبزهاش ی، که برویا چو خاکی
  دا کند دشت از بهاریپ یسبزئ

  نگون و آن دگر هم چون بنفشه سر
  م مستقریگشته ده چشمه ز ب

  ساری يد از سویتا که نامه نا
  زانکه نبود بخت نامۀ راست، کاست 

   يه از جرم و فسق آکنده ایسر س
  ق  نه یجز که آزار ِ دل ِ صد

  تسخر و خنبک زدن بر اهل ِ راه 
  او يو آن چو فرعونان، انا  انا

  ل یزندان شد رح يداند او که سو
  راه ِ اعتذاردا، بسته یجرم پ

  بر دهانش گشته چون مسمار ِ بد
  دا، گم شده افسانه اش یگشته پ

  ریکه نباشد خار را  ز آتش گز
  دا چون عسس یبوده پنهان، گشته پ

  ش یخو يسگ  به کهدانها يکه برو ا
  تا بود که برجهد ز آن چاه، او

  کندیواپس م يرو يدیبر ام
؟، چه دارد او جز آنيدیخشک ام  

  کندیدرگاه مقدس مرو به 
ِ عور يا: دش کهیکه بگوئ   بطال
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  کان ِ شر  ي؟ ایستیانتظار چ
  نامه ات آن است کت آمد به دست

  شینامۀ کردار خو يدیچون بد
  ؟یزنیم یهده، چه مول مولیب

  یظاهر طاعت ينه تو را از رو
  امینه تو را شبها مناجات و ق
  نه تو را حفظ زبان ز آزار کس

  شیاد مرگ و نزع ِ خویش چه بود؟ یپ
  نه تورا بر ظلم، توبۀ پر خروش

  تو کژ بود و دغا يچون ترازو
  در غدر و کاست يچپ بد يچونکه پا

  تو خمِ  قد يه ست، ایچون جزا سا
  د خطابات درشتین قبل آیز

  انیب يآنچه فرمود: دیبنده گو
  بترها را به حلم يدیخود تو پوش

  شیرون از جهاد و فعل ِ خویک، بیل
  شتنیاز عاجزانۀ خویوز ن
تو يدیبودم ام به محض ِ لطف  

  عوض ی، ز لطف  بیبخشش محض
  رو سپس کردم بدان محض ِ کرم

  شیخو يد کردم رویآن ام يسو
  گانیرا يبداد یخلعت هست

  چون شمارد جرم خود را و خطا
  دش به مایک، باز آریمال يکا

ُ ابال   میوار آزادش کن یال 
ُ ابال   را شد مباح یمر کس یال 

  م از کرمیخوش بر فروز یآتش
  کز شعله اش کمتر شرار یآتش

  میزن یشعله در بنگاه انسان
  م از چرخ  ُنهمیما فرستاد

  ؟مستقر ش نوریخود چه باشد پ
  او يایگوشت پاره، آلت گو

  ره سریخ ي؟ ایکن یرو چه واپس م  
  طان پرست یش يخدا آزار و، ا يا

  ش یکار ِ خو ين جزایپس؟ ب يچه نگر
  ؟ید روشنین چه، کو امیدر چن

   یتینه تو را در سرّ و باطن ن
  ام یز و صینه تو را در روز  پره
   ش و پسینه نظر کردن به عبرت پ

  ؟شیاران ز پیپس چه باشد مردن 
  جو فروش  يدغا  گندم نما يا

  جزا يترازو یراست چون جوئ
   ؟د تو را در دست راستینامه چون آ

  ش هم یۀ تو کژ فتد در پیسا
 که شود  ُکه را از آنها گوژ پشت 

  صد چنانم، صد چنانم، صد چنان 
  حت ها به علم یفض یدانیور نه م

  ش یکفر و کر و شرّ و یخ ياز ورا
  ا صد چو من یال و  وهم ِ من، یاز خ

  ا عتوی یراست باش  ياز ورا
غرض  یم ِ بیکر يد، ایبودم ام  

  ننگرم  یشتن میفعل خو يسو
  ش یش  پیاز پ يکه وجودم داده ا

  شه معتمد بودم بر آن یمن هم
  د در عطایش در آیمحض ِ بخشا

  رجا يکه بدستش چشم ِ دل سو
  م یخط بر زنو آن خطاها را همه 

  کش زبان نبود ز جرم و از صالح 
  ش و کم یتا نماند جرم و زلت ب

  اریبسوزد جرم و جبر و اخت یم
ُ گلزار روحان   م یکن یخار را 

  صلح لَکُم أعمالکم یا یمیک
  ار  بو البشریکرّ و فرّ ِ اخت

  او ينایه پاره، منظر بیپ
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  مسمع او، آن دو پاره استخوان
  يو، از قذر آکنده ا یکرمک

  را واگذار ی، منيبود یاز من
  

  جنان  یعنیمدرکش دو قطره خون،   
   يدر جهان افکنده ا یطمطراق

  اد آرین را یاز، آن پوستیا يا
  

  

ن، و گمان آمدن خواجه تاشانش که او را یاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستیقصۀ ا. 76
  قفل یدر و گران یست به سبب محکمینه ایدر آن حجره دف

  ختهیانگ یرکیاز از زیآن ا
  رود هر روز در حجرة خالیم

  ستیاو را حجره ا: شاه را گفتند
  را اندر او یندهد کس یراه م

  !عجب آن بنده را  يا: شاه فرمود
  را  که رو يریپس اشارت کرد م

  غماش کنیمر تو را،  یابیهر چه 
  عدد ین اکرام و لطف بیبا چن

  جوشد او وفا و عشق و ینما یم
  یابد زندگیهر که اندر عشق 

  معتمد یر، با سیم شب، آن مین
  ن پهلوانیمشعله بر کرده چند

  میکامر ِ سلطان است، بر حجره زن
  ؟زر ي، چه جایه: گفتیم یکیآن 

  است يخاص ِ خاص ِ مخزن سلطان و
  ؟قین عشیش ایچه محل دارد به پ

  بد گمان ينبود يشاه را بر و
  دانستش از هر غش و غل یپاك م

  ن بود، خسته شودیکه مبادا کا
  ن نکردست او و، گر کرد او  رواستیا

  هر چه محبوبم کند  من کرده ام
  دور از آن خو و خصال: یباز گفت

  دین خود محال است و بعیاز ایاز ا
  يک قطره ایا اندر او یهفت در

  ا برَندیها، از آن دریجمله پاک
  شاه سازشاه شاهان است، بلکه 

  خته ین و چارقش آویپوست  
  ن است، منگر در عالیچارقت ا

  ست یم و خمره ایاندر آنجا زر و س
  او ،آن در ،شهیدارد هم یبسته م

  ؟ده ز مایست خود پنهان و پوشیچ
  در، در حجره شو يم شب بگشاین

  مان فاش کن یسرّ او را بر ند
  م و زر پنهان کندیس  یمیاز لئ

  جو فروش  يوانگه او گندم نما
   یش او جز بندگیکفر باشد پ

  زد يدر گشاد حجرة او  را
  جانب حجره، روانه شادمان 

  م یان زر در کش کنیهم یکیهر 
  و از گهر يق و لعل گویاز عق

  است  يبلکه اکنون شاه را خود جان و
  ق یا عقیاقوت و زمرد یلعل و 

  کرد بهر امتحان یم يتسخر
  د دل یلرز یباز، از وهمش هم

  من نخواهم که بر او خجلت رود
  هر چه خواهد، گو بکن، محبوبِ ماست 
  او منم، من او، چه گر در پرده ام 

  ال یط ژاژ است و خین تخلین چنیا
  دیاست، قعرش ناپدیدر یکیکاو 

   يها ز موجش چکره ا یجملۀ هست
  ناگرندیک میک به یش یقطره ها

  ازیچشم ِ بد  نامش ا ياز برا
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  بد است يک هم بر وین يچشمها
  فلک يک دهان خواهم به پهنای

  نین و صد چنیابم چنیور دهان 
  سند يم، این قدر هم گر نگویا
  ده امیشۀ دل را چه نازك دیش

  صنم يمن سر هر ماه، سه روز، ا
  ن که امروز اول سه روزه استیه

  بود یکاندر غم شه م یهر دل
  

  حد است  یرت، که حسنش بیاز ره غ  
  آن رشک ملک  م وصفیتا بگو
  ن ین حنید در فغان ِ ایتنگ آ

  بشکند یفیشۀ دل از ضعیش
  ده ام ین بس قبا بدریبهر تسک

  وانه شوم ید که دیگمان با یب
  روزه است یپ یروز است، نیروز ِ پ

  بود یدم به دم او را سر  مه  م
  

  
  
  
  
  
  
  
  

شود صورت قصه است که در خور صورت گران است و در یان کرده میان آنکه آنچه بیدر ب. 77
د و از خجالت قلم سر و یآ یقت آن نطق را شرم میحق یشان و از قدوسیر اینۀ تصویخور آ

  االشارهه یکفیکند و العاقل یش گم میر
  ازیقصۀ محمود و اوصاف ا

  د هندستان بخوابیلم دیزآنکه پ
  هیو القاف یالنظم ل یاتیف یک

  الشجون یف یما جنونٌ واحد ل
  یمن اشارات الکن یذاب جسم

  از، از درد تو گشتم چو مویا يا
  بس فسانۀ عشق ِ تو خواندم به جان

  مقتدا ي، نه من، ایخوانیخود تو م
  ؟ستیچاره چه داند گفت چ یکوه ب

  فهم گفتنها کند یک موسیل
  شتنیکوه هم داند به قدر خو

  تن چو اسطرالب باشد ز احتساب
  زیآن منجم چون نباشد چشم ت

  نکو یتا کند بهرش سطرالب
  د او صوابیجان کز اسطرالب جو

  يده بنگریتو که  ز اسطرالب د
  يده ایده دیتو جهان را قدر ِ د

  آن بجو ،هست يعارفان را سرمه ا
  از عقل و هوش ار با من است يذره ا

ستیش تهچونکه مغز من ز عقل و ه  

  وانه، رفت اکنون ز سازیچون شدم د  
  د بر، ده شد خراب یاز خراج ام

  ه یبعد ما ضاعت اصول العاف
، ف   جنون  یجنونٌ ف یبل جنونٌ

  الفنا ینت البقاء فیمنذ عا
  ماندم از قصه، تو قصۀ من بگو 
  تو مرا، کافسانه گشتستم، بخوان 

  ن صدای، ویمن  ُکه طورم، تو موس
  ست یتهُ چاره ز گفتنها یزانکه ب

 ؟سند يکوه عاجز خود چه داند ا

  دارد ز لطف روح تن  یاندک
  از روح، همچون آفتاب  یتیآ

  زیشرط باشد مرد اسطرالب ر
  د بویتا برَد از حالت خورش

  ؟آفتابر داند ز چرخ و قدَ چه 
   يتو قاصر یدن بسیدر جهان د

  ؟يده ایکو جهان؟ سبلت چرا مال
  ن چشم ِ چو جو یا گردد ایتا که در

  شان گفتن است ین چه سودا و پریا
  ؟ستیط چین تخلیپس گناه من در ا
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  ، گناه او راست که عقلم ببردین
  یر العقل فتان الحجیا مجی

  یت العقل مذ جننتنیما اشته
  هواك مستطاب یف یهل جنون
  ید او  ور پارسیگو يگر به تاز

  ستیبادة او، در خور هر هوش ن
  وانه واریگر آمدم دیبار د

  ر ِ زلف دلبرمیر آن زنجیغ
  دلم از عشق بند يهست بر پا

  قصۀ عشقش ندارد مطلعه
  

  شش بمردیعقل ِ جملۀ عاقالن پ  
   یما سواك للعقول مرتج

   ینتنیما حسدت الحسن مذ ز
  ک الثواب یجزیو اهللا  یقل بل

  ؟یکو که در فهمش رس یگوش و هوش
  ست یحلقۀ او، سخرة هر گوش ن

  اریب يریجان، زود زنج يرو رو ا
 رم ر دب  ير آریگر دو صد زنج

 ؟ن وعظ و پندیدارد مرا ا یسود ک

  هم ندارد هم چو مطلع مقطعه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قَین که فَلْیحکمت نظر کردن در چارق و پوست. 78 خُل مظُرِ الِْإنْسانُ م   نْ
  ازیا باز گردان قصۀ عشق ِ

  نیرود هر روز در حجرة بریم
  آورد ی، سخت مستیزانکه، هست

  نین را همیشیصد هزاران قرن ِ پ
  سیبل ین مستیاز ا یلیشد عزاز

  ز و، خواجه زاده امیخواجه ام من ن
  ستمیکم ن یدر هنر من از کس

  

  ست، ماالمال  رازیگنج یکیکان   
  ن یبا پوست یند چارقیتا بب

  بردیعقل از سر، شرم از دل م
  ن ین کمیبزد ره  ز یهست یمست

  ؟سیکه چرا آدم شود بر من رئ
  صد هنر را قابل و آماده ام 

  ستمیش دشمن بیتا بخدمت پ
   

  
  
  
  
  
  
  

جٍ منْ نارٍو قوله تعال. 79 قَ الْجانَّ منْ مارِ قَیحق ابل یف یخَلَ نَ الْجِنِّ فَفَسس انه کانَ م  
  من ز آتش زاده ام، او از وحل

  که من ياو کجا بود اندر آن دور
  هیزد آتش جان ِ سفیشعله م

  ، غلط گفتم، که بد قهر خداین
  علت، مبرّا از علل یکار ب

  در کمال ِ صنع پاك مستحث
ِ   َاب چبود؟  َابِ ما صنع اوست   سرّ

  فندق تن دوستت يا ،عشق دان
  که پوست باشد دوستش یدوزخ

  و مغزت بر آتش حاکم است یمعن
  آبِ جوست ين، که در ویکوزة چوب

  ؟وحل را چه محل ش آتش، مریپ  
  ؟صدر عالم بودم و فخر زمن

  ه یبود، الولد، سرّ اب یکاتش
  ؟ش آوردن چرایرا پ یعلت

  مستمرّ و مستقرّ است از ازل 
  ؟علت حادث چه  ُگنجد در حدث

  صنع مغز است و، َابِ صورت چو پوست 
  د مغز و، کوبد پوستت یجانت، جو

  داد بدلنا جلودا پوستش 
  زم است یت هک آتش را قشوریل

  قدرت آتش همه بر ظرف اوست 
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  انسان بر آتش مالک است یمعن
  فزا یفزا تو بدن، معنیپس م

  يافزوده ا یت مپوستها بر پوس
  ستیزانکه آتش را علف جز پوست ن

  جۀ پوست استین تکبر از نتیا
  ست؟ غفلت از لبابین تکبر چیا

  خ نماندیچون خبر شد ز آفتابش، 
  د  ُلب جملۀ تن طمعیشد ز د

  ند مغز قانع شد به پوستیچون نب
ذل ِ د ينجا  گبریعزت ا   نیاست و  ُ

َ انا یدر مقام سنگ   ؟و، آنگه 
  شه جاه و مالید همیآن جوکبر، ز 

  ه، پوست را افزون کنندین دو دایکا
  ده را بر ُلبِ  ُلب نفراشتندید
  ن راه رایس بود ایشوا ابلیپ

  مال چون مار است و، آن جاه اژدها
ده جهدیمار را د  دمرّزآن ز  

  سین ره خار بنهاد آن رئیچون بر ا
  است ين غم بر من از غدر وی، ایعنی

  بر قرن آمدند بعد از او خود قرن
  یفت يهر که بنهد سنت بد ا

  آن جملۀ بزه يجمع گردد بر و
  نیک آدم چارق و آن پوستیل

  از آن چارقش مورود بودیچون ا
  ستیستیکارساز ن ،هست مطلق

  ؟یسد کسیچ بنویبر نوشته ه
  ستید که آن بنوشته نیجو يکاغذ

  تو برادر، موضع ناکشته باش
ف گرد   از نون و القلم يتا مشرّ

  ریده گیسین پالوده نالیود از اخ
  ها بودین پالوده مستیزانکه ز

  یکن ید وقت نزع آهیچون در آ

  ؟هالک است یمالک دوزخ در او ک  
  ایآتش را ک یتا چو مالک، باش

   يالجرم چون پوست اندر دوده ا
  ست یقهر ِ حق آن کبر را گردن زن

  جاه و مال، آن کبر را ز آن دوستست 
 خ ز آفتاب یمنجمد، چون غفلت  

  ز راندیگرم گشت و، نرم گشت و، ت
  خوار و عاشق شد، که ذلّ من طمع 
  بند عزّ من قنع  زندان ِ اوست 

  ؟نیشد نگ ینشد، ک یسنگ تا فان
  ن گشتن توست و فنایوقت مسک

  ن است گلخن را کمال یکه ز سرگ
  شحم و لحم و کبر و شهوت آکنند

  ُلب پنداشتند  يپوست را ز آن رو
  کۀ جاه رایکاو شکار آمد شب

  و ران دیۀ مردان زمرّد ایسا
  کور گردد مار و، رهرو وا رهد

  س یلعنت بر بل: هر که خست، او گفت
  است  یسابق پ يغدر را آن مقتد

  جملگان بر سنت او پا زدند
   یتا در افتد بعد او خلق از عم

  شان دم غزه یبوده ست و، ا يکاو سر
  ن یآورد، که هستم ز ط یش میپ

  الجرم او عاقبت محمود بود
  ؟ستیست چیکارگاه هست کن، جز ن

  ؟یا نهاله کارد اندر مغرسی
  ست یکه کشته ن یتخم کارد موضع
  د نابنوشته باش یکاغذ اسپ

  تا بکارد در تو تخم آن ذو الکرم 
  ریده گیناد يده ایکه د یمطبخ
  ادت رودین و چارق از یپوست

   یکن یذکر دلق و چارق آن گاه
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  یغرق موج ِ زشتئ يتا نگرد
  نینۀ راستیاز سف ياد ناری

  به غرقاب بال یچونکه درمان
  ن خام راید ایبنگر: دیو گوید

  ازین خصلت ز فرهنگ ایا  دور
  شیاو خروس آسمان بوده ز پ

  

   یپشتئ یکه نباشد از پناه  
  ن یدر چارق و در پوست يننگر

  بر وال يورد ساز "َظلَمنا"پس 
  هنگام را ین مرغ ِ بید ایسر بر

  ازین ید نمازش بید آیکه پد
  شیاو همه در وقت خو ينعره ها

   

  
  
  
  
  
  

ت ین بیا یو معن "نایقیلو کشف الغطاء ما ازددت "ان یو ب "یاء کما هیارنا االش" یدر معن. 80
   "ينگر یاز چنبرة وجود خود م          ينگر یدة بد میدر هر که تو از د"

  هیۀ کژ کژ افکند سایو پا
  د بانگیآموز يخروسان، از و يا

  بدشید و نفریصبح کاذب آ
  ا عقل ِ ناقص داشتندیاهل دن

  صبح ِ کاذب کاروانها را زدست
  صبح ِ کاذب خلق را رهبر مباد

  نیشده تو صبح ِ کاذب را ره يا
  از نفاق و بد امان يگر ندار

  شه زشت کاریبد گمان  باشد هم
  ها مانده اندیآن خسان کاندر کژ

  س ِ قلب سازیران ِ خسیمو آن ا
  نه دارد و گنج اندر آنیکاو دف
  او یدانست خود پاکیشاه م

  د دریران، حجره بگشائیام يکا
  او يد سگالشهاید آیتا پد

  ن زر و گهریمر شما را دادم ا
  دیطپ یگفت و دل او م ین همیا

  ؟رودین بر زبانم میکه منم کا
  ن اویبه حقّ د: دیگویباز م

 زشت ره شودیمن تکاو به قذف  
  الت رنجید تاویمبتال چون د

  از  ِصابر استیل، ایصاحب تاو
  انین زندانیوسف  خوابِ ایهمچو 

  بهر ِ دانگ  یبانگ بهر حق کند، ن  
  ک و بدش یصبح کاذب، عالم ِ ن

  صبح ِ صادقش پنداشتندتا که 
  رون آمدست یروز ب يکه به بو

  کاو دهد بس کاروانها را به باد
  ن یصبح ِ صادق را تو کاذب هم مب

  ؟بر برادر ظن همان ياز چه دار
  ارینامۀ خود خواند اندر حق ِ 

  ا را ساحر و کژ خوانده اندیانب
  ازین گمان بردند بر حجرة ایا

  گران ینۀ خود منگر اندر دیز آ
  شان کرد او آن جستجویبهر ا

  خبر یم شب که باشد او ز آن بین
  او يبعد از آن بر ماست مالشها

  من از آن زرها نخواهم، جز خبر
  دیند یاز بیآن ا ياز برا

  ؟گر بشنود، او چون شود ،ن جفایا
  ن ِ اوین افزون بود تمکیکه از ا

  وز غرض، وز سرّ من غافل بود
  ؟شود او مات رنج یند، کیبرد ب

  کاو به بحر عاقبتها ناظر است 
  ان یرش به نزد او عیهست تعب
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  ؟ریخواب خود را چون نداند مرد خ
  غ او را ز امتحانیگر زنم صد ت

  زنمیغ بر خود میداند او، کان ت
  

  ریکاو بود واقف ز سرّ خوابِ غ  
  کم نگردد وصلت آن مهربان 

  قت، او منمیام، اندر حق يمن و
   

  
  
  

 یاز، ضد بیقت اگر چه متضادند، جهت آنکه نیحق ياتحاد عاشق و معشوق از روان یب. 81
ان یکن می، ضد صورت است، لیصورت یصورت و ساده است و ب ینه بیست و  چنانکه آیازین

  ه االشارهیکفید، و العاقل یایقت که شرح آن به نطق نیست در حقیشان اتحادیا
  یجسم ِ مجنون را  ز رنج دورئ

  اقیجوش آمد ز شعلۀ اشتخون به 
  ب آمد به دارو کردنشیپس طب

  دفع خون يد برایرگ زدن با
  ش اویش بست و گرفت آن نیبازو

  مزد خود بستان و ترك فصد کن
  ؟نیاز ا یترس یآخر تو چه م: گفت

  ر و خرس و پوز و هر گرگ و ددهیش
  بشر يدشان ز تو بویاین یم

  ستیر داند عشق چیگرگ و خرس و ش
  کلب را ينبود یعشقگر رگ 

  هم ز جنس او، به صورت چون سگان
  شیدل از جنس ِ خو يبو يتو نبرد

  ؟يبد یک یعشق، هست يگر نبود
  ینان تو شد، از چه؟ ز عشق و اشته

  را جان کند يعشق، نان ِ مرده ا
  شیترسم ز نیمن نم: گفت مجنون

  د تنمیزخم ناسا یمنبلم، ب
  وجود من پر است یلیک از لیل

  یفصاد اگر فصدم کن يترسم ا
  ستیکه او دل روشن یداند آن عقل

  ست؟ منیک یلیو، ل یلیم؟ لیمن ک
  

   یاندر آمد علت رنجورئ  
  دا شد در آن مجنون خناق یتا که پ

  چ، از رگ زنش یست هیچاره ن: گفت
  آمد بدانجا ذوفنون  یرگ زن

  آن معشوق خو يبانگ بر زد بر و
  برو جسم ِ کهن  :رم، گویگر بم
  ن یر عریتو از ش یترس ینمچون 

  گرد بر گرد تو شب گرد آمده 
  عشق و وجد اندر جگر یز انبه

  ست یکم ز سگ باشد که از عشق او ته
  ؟قلب را یکلب کهف یبجست یک

  گر نشد مشهور، هست اندر جهان 
  ؟شیدل از گرگ و م يتو بو يبر یک
  ؟يتو شد ینان بر تو و، ک يزد یک

  ؟یجان ره تا يبد یور نه نان را ک
  دان کندیبود، جاو یجان که فان

  ش ین هست بیصبر ِ من از کوه سنگ
  تنم  یعاشقم، بر زخمها بر م

  ن صدف پر از صفات آن در است یا
   یزن یلیش را ناگاه بر لین

 ست یو من فرق ن یلیان لیدر م

  م اندر دو بدنیروح یکیما 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من از خود مرده ام و به : ا مرا، گفتی يخود را دوست تر دار: د کهیاز عاشق پرس یمعشوق. 82
ست شده ام و به تو هست شده ام، علم خود را فراموش یتو زنده ام، از خود و صفات خود ن
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اگر . اد داده ام و از قدرت تو قادر شده امیکرده ام و از علم تو عالم شده ام، قدرت خود را از 
خود را دوست دارم، تو را دوست داشته باشم، و اگر تو را دوست دارم، خود را دوست داشته 

  . باشم
  . ن باشدیب ين، خدایگر چه خود ب              ن باشد یقینۀ یهر که را آ
  هذا یو عل یو من قصدك قصدن یمن رآك رآن یخلق یال یاخرج بصفات

  به عاشق ز امتحان یگفت معشوق
  عجب يمر مرا تو دوست تر دار

  شدم یمن در تو چنان فان: گفت
  ستیمن جز نام ن یبر من از هست
  نین چنیشدم من ا یز آن سبب فان
  کاو شود  ُکل لعل ِ ناب یهمچو سنگ

  نماند اندر او یوصف آن سنگ
  ش رایبعد از آن، گر دوست دارد خو

  ور که خور را دوست دارد او به جان
  خواه  خود را دوست دارد لعل ِ ناب

  ستیخود فرق ن ین دو دوستیاندر ا
  تا نشد او لعل، خود را دشمن است

  با حضور يست سنگ، ایزانکه ظلمان
  دارد، کافر استشتن را دوست یخو

َ اناید که بگویپس نشا   د سنگ 
  ، گشت پست"انا الحق" :یگفت فرعون

َ انا را لعنۀ اهللا، در عقب   آن 
  قین عقیه بد، ایزانکه او سنگ س

َ انا هو بود در سرّ، ایا   فضول ين 
  ت کمتر شودیجهد کن تا سنگ

  صبر کن اندر جهاد و در عنا
کرتیرود از پیم یهست وصف  

  شودیهر زمان کم م ،یوصف سنگ
  تو گوش وار یک بارگیسمع شو 

  یَکن، گر کس یهمچو چه کن، خاك م
  نیگر رسد جذبۀ خدا، ماء مع

  کن تو و کاهل مباشیم یکارک

  فالن ابن الفالن  يکا: یدر صبوح  
  بوالکرب  يباز گو ا  ؟ا که خود رای

  که پرم من از تو، از سر تا قدم 
  ست یخوش کام، ن يدر وجودم جز تو ا

  ن یبحر ِ انگب ،همچو سرکه، در تو
  پر شود او از صفات آفتاب 
  پر شود از وصف خور، او پشت و رو

  فتا يد آن، اخور بو یدوست
  گمان  یش باشد بیخو یدوست

  ا او دوست دارد آفتاب یخواه 
  ست یاء شرق نیهر دو جانب جز ض

  نجا دو من است یست، ایک من نیزانکه 
  ضد نور ،قتیحق یهست ظلمان
  اع ِ شمس اکبر است ـّزانکه او من

  است اندر فنا یکیکاو همه تار
  ست و برَ "انا الحق" :يگفت منصور

َ انا را یو   محب  يرحمه اهللا، ان 
  ق ین عشینور بود و ا يآن عدو

  حلول  يز اتحاد نور، نه از را
  ، سنگ تو انور شودیتا به لعل

  ن بقا اندر فنایب یدم به دم م
د در سرت یفزایم یمست وصف  

  شودیدر تو محکم م یوصف لعل
  گوشوار یابیتا ز حلقۀ لعل  

   یرس ی، که در آبین تن ِ خاکیز
  ن یبجوشد از زم ،چاه ناکنده

  تراش  یاندك اندك خاك چه را م
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  کن، کوش هان، از بهر آبیکار م
  دیشد پد یبرد، گنج یهر که رنج

  رکوع است و سجود: غمبریگفت پ
  زندیحلقۀ آن در هر آنکو م

  او باز گورد و قصۀ گباز 
  

 اندك اندك دور کن خاك و تراب  

دیرس يکرد، در جد يهر که جد  
  بر در حق کوفتن حلقۀ وجود

 رون کندیب يبهر او دولت سر

  کخویاز نیتا چه شد حال ا
  

  
  
  
  
  

دن چارق و یاز و دیمشب با سرهنگان به گشادن حجرة ایران نمام غماز نیآمدن آن ام. 83
ن مکر است و رو پوش و خانه را حفره کردن به هر گوشه یخته و گمان بردن که این آویپوست

افتن و خجل و ینا يزیرا سوراخ کردن، و چوارها یکه گمان آمد، و چاه کنان آوردن و د يا
ساحرند و : گفتند که یا که میا و اولیشان در کار انبیال اندید شدن، چنانکه بد گمانان و خینوم

  ند، بعد از تفحص خجل شوند و سود نداردیجویشتن ساخته اند و تصدر میخو
  نان بر در حجره شدندیآن ام

  گشادند از هوسیقفل را بر م
  ده بودیچیر پصعب و پ زانکه قفل ِ

  م و مال و زر خامیز بخل ِ س ین
  برتنند یالیبر خ یکه گروه

  با همت بود اسرار ِ جان ش ِیپ
  زر، به از جان است نزد ابلهان

  دند تفت از حرص ِ زریشتاب یم
  سراب يهده سویحرص تازد ب

  حرص غالب بود و، زر چون جان شده
  حرص غالب بود بر زر همچو جان

  او يتو، حرص و غوغاها گشته صد
  تا که در چاه غرور اندر شود

  باد او شکست  چون ز بند دام
  د سرشیوار بال نایتا به د

  نه و شکریکودکان را حرص لوز
  چون که درد دنبلش آغاز شد
  حجره را با حرص و صد گونه هوس
  اندر افتادند در هم ز ازدحام
  عاشقانه در فتد در کرّ و فر

  نیمیسار و از یدند از یبنگر

  طالبِ گنج زر و خمره شدند  
  با دو صد فرهنگ و دانش، چند کس 

  ده بودیان قفلها بگزیاز م
  کتم آن سرّ، از عوام  ياز برا

  گر، نام سالوسم کنندیقوم ِ د
  از خسان محفوظ تر از لعل ِ کان 

  ش شهان ینثار جان بود پ زر
  هان آهسته تر: گفتیعقلشان م

  ست آب ین نین، کایک بین: دیعقل گو
  نعرة عقل آن زمان پنهان شده 

 گانین متاع راین است، ایا: گفت

  او يمایگشته پنهان حکمت و ا
  آنگه از حکمت مالمت نشنود

  د دست یابینفس لوامه بر او 
  نشنود پند دل آن گوش ِ کرش 

  حتها کند دو گوش کریاز نص
  حت هر دو گوشش باز شدیدر نص

  باز کردند آن زمان آن چند کس 
  ده هوام یهمچو اندر دوغ ِ گند

  و، بسته هر دو پر یخوردن امکان ن
  ن یده بود و پوستیچارق بدر
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  ستینوش ن ین مکان بیا: جمله گفتند
  ز رایت يخهایاور سین بیه

  قیهر طرف کندند و جستند آن فر
  زد آن زمانیحفره هاشان بانگ م

  داشتندیز آن سگالش شرم هم م
  وارها سوراخهایباز در د

  ينه ایعدد الحول در هر س یب
  اوه تازشانی يز آن ضاللتها

  یوار نیآن د يممکن ِ اندا
  دهندیم یگناه یگر خداع ب

  لت که چه عذر آورندیجمله در ح
  د، دست و لب گزانیعاقبت نوم

  

  ست یرو پوش ن ینجا جز پیچارق ا  
  ز رایامتحان کن حفره و کار

  ق یعم يحفره ها کردند و گوها
  گندگان  يم، ایخالئ يکنده ها

  انباشتند یکنده ها را باز م
 ین کردند از جهل و عمیهمچن

   ينه ایچ یمانده مرغ ِ حرصشان ب
  وار و در، غمازشان یحفرة د

   یچ انکار نیاز امکان، هیبا ا
  دهندیم یط و عرصه گواهیحا

 رون برندین گرداب، جان بیتا از ا

  دستها بر سر زنان، همچون زنان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، و خجل همچون بد گمانان در حق یشاه توبره ته ياز به سویباز گشتن نمامان از حجرة ا. 84
ض وجوه و تَسود وجوه و قوله یوم تَبیشان که یا یهم السالم در وقت ظهور، برائت و پاکیاء علیانب

  اللَّه وجوههم مسودةٌ ینَ کَذَبوا علَیالَّذ يتَرَ
  اریشهر يدند سویباز گرد

  ست؟ین احوال چیا: قاصدا، شه گفت
  نار و تسوید دیور نهان کرد
  خ آور استیخ هر بیگر چه پنهان ب

  زهر و قندخ از هر یآنچه خورد آن ب
  ستیوه تهیبر از م یخ گر چه بیب

  نهد يخ گل مهریبر زبان ب
  ران جمله در عذر آمدندیآن ام

  و الف ما و من یعذر آن گرم
  از خجالت، جمله انگشتان گزان

  خون حالل استت، حالل يزیگر بر
  دیسز یم آنها که از ما میکرده ا

  دل فروز يجرم ما ا یگر ببخش
  گشاد يدیافت نومی، یگر ببخش
  ن گدازین نواز و ای، این: گفت شه

  

  زرد و، شرمسار ير ز  َگرد و، روپ  
  ست یان تهیکه بغلتان از زر و هم

  ؟در رخ و رخسار کو يفرّ شاد
  ماهم وجوهم اخضر است یبرگ س

  کند شاخ ِ بلندیم ينک مناد
  ؟ستیبرگ سبزش بر شجر از بهر چ

  دهدیم یشاخ ِ دست و پا گواه
  ش مه ساجد شدندیه پیهمچو سا

  غ و کفن یش شه رفتند با تیپ
  شاه جهان  يکا: گفتیم یکیهر 

  ، هست انعام و نوال یور ببخش
  دیشاه مج يتو، ا یتا چه فرمائ

  ها کرده باشد، روز، روزیشب، شب
  شاه باد يور نه صد چون ما فدا

  ازیمن نخواهم کرد، هست آن ِ ا
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 یعنیاز که یشان به ایان و سزا دادن ایحواله کردن پادشاه قبول توبۀ نمامان و حجره گشا. 85
  انت بر عرض او رفته استین خیا

  است يانت بر تن و عرض وین خیا
  جان يم از رویگر چه نفس واحد

  ستیبر بنده، شه را عار ن یتهمت
  متهم را شاه چون قارون کند

  را غافل مدان از کار ِ کس شاه
  ش علم ِ اویشفع به پیمن هنا 

  جهد یآن گنه، اول ز حلمش م
  جرم نفس ِ قاتله يخونبها

  خود  نفس ِ ما ز آن حلم بود یمست و ب
  زیباده ر يحلم ار نبود یساق

  ؟ک را که بودیگاه علم، آدم مال
  چونکه در جنت شرابِ حلم خَورد

  م ودودیتعل يآن بال درها
  ون ِ حلم ِ سخت اوین افباز آ

  ریحلمش مستج يعقل آمد سو
  

  است  یپ کویآن ن يزخم، بر رگها  
  ان ین سود و زیظاهرا ً دورم از ا

  ست ید حلم و استظهار نیجز مز
  گنه را تو نظر کن چون کند یب

  مانع اظهار، آن حلم است و بس 
  وار اال حلم ِ او یالابال

  ؟دهد یبت مجالش کیور نه آن ه
  ت بر عاقله یبر حلمش دهست 

  کاله از ما ربود یو در مستید
  ؟زیست يو با آدم کجا کردید

  اوستاد علم و نقاد نقود
  زرد يطان رویش يک بازیشد ز 

  رك و دانا و چستش کرده بودیز
  رخت او يدزد را آورد سو

  ری، دستم بگيام تو بوده ا یساق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نجا یا یار کن از عفو و مکافات که از عدل و لطف هر چه کنیاز را که اختیفرمودن شاه ا. 86
الْقصاصِ  یمصلحتهاست که در عدل هزار لطف درج است، و لَکُم ف یکیصواب است و در هر 

صد هزار  کند و دریات قاتل نظر میک حین یدارد قصاص را در ا یآن کس که کراهت م. اةٌیح
  نگرد یاست نمیم سیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بیح

  ازیا يان مجرمان حکم، ایُکن م
  گر دو صد بارت بجوشم در عمل

  شمار یب یز امتحان شرمنده خلق
  ستیقعر است، تنها علم ن یبحر ِ ب

  نیتوست ا يمن دانم، عطا: گفت
  آن را شرح ساخت  غمبرین پیبهر ا

  نیست و خونت پوستچارقت نطفه 
  دگر یئتا جو ،بهر ِ آن داده ست

  ب آن باغبانید چند سیز آن نما
  کف ِ گندم ز آن دهد خر کار را

  از پاك با صد احترازیا يا  
  ک دغل یابم یدر کف جوشت ن
  شان شرمساریامتحانها کرده، ا

  ست یکوه و صد کوه است، تنها حلم ن
  ن یور نه من آن چارقم، و آن پوست

  زدان را شناخت یکانکه خود بشناخت، 
  ن یاوست ا يخواجه، عطا يا یباق

  ن قدریستش جز ایتو مگو که ن
  نخل و دخل ِ بوستان  یتا بدان

  تا بداند گندم ِ انبار را
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  د اوستادیز آن شرح گو ينکته ا
  نش بود و بسیخود هم: یور تو گوئ

  ا و داد دهیاز، اکنون بیا يا
ِ   ُکشتن اند   مجرمانت مستحق

  ا غضبید، یتا که رحمت غالب آ
  هر دو هست ییمردم ربا یاز پ

  نین، لفظ أَلَست مستبیبهر ا
  نیست ایزانکه استفهام اثبات

  ر  خامین تقریتا ماند ا  ترك کن
  چون صبا و چون وبا يلطف و قهر

  کشد حق راستان را تا رشدیم
  بود، حلوا کشد یمعده حلوائ

  از جانش برَد يفرش سوزان سرد
  جهد ی، از تو رحمت مینیدوست ب
  رون دهدیب یروشن ینینور ب

  ار و نور و نار و فخر و عاریخصم و 
  ر و زاریمور و مار و پود و تار و ز

  

  علم ِ او را مستزاد یتا شناس  
  ش خس یدورت اندازد چنان کز ر

  اد نه یداد نادر در جهان بن
  تنند یوز طمع بر عفو و حلمت م

  ا لهب ید، یآب کوثر غالب آ
  شاخ ِ حلم و خشم از روز أَلَست 

  ن یقر یو اثبات است در لفظ ینف
  ن یس شد دفیلفظ  َل يک در ویل

  ش عام یکاسۀ خاصان منه بر پ
  ن کهربایآهن ربا، و یکیآن 

کشد یباطالن را م  ،باطل سم ِق  
  بود، سرکا کشد یمعده صفرائ

  فرش افسرده حرارت را خورد
  جهد یم ، از تو سطوتینیخصم ب
 با دخان ظلمت دهد ینینار ب

 تخت و دار و برد و حار و ورد و خار

  شماریبا جنس خود بر م یکیهر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ننا مگو یام بیصل رسان و منتظر مدار و ایف ن حکم رایاز را که زود ایل فرمودن پادشاه ایتعج. 87
  از شاه رایکه االنتظار موت االحمر، و جواب گفتن ا

  ن کار را زوتر گزاریاز، ایا يا
  فرمان تو راست یشه، جملگ يا: گفت

  ا شهابیا عطارد، یزهره که بود؟ 
گذشتمیگر ز دلق و پوست ین ب  

  ؟قفل کردن بر در حجره چه بود
  آبِ جودست در کرده درون 

  ؟بود یپس کلوخ ِ خشک در جو ک
  ن جفا دارند ظنیبر من مسک

  یزحمت نامحرم يگر نبود
  چون جهان بر شبهت و اشکال جوست

  يشو يمغز یگر تو خود را بشکن
  جوز را در پوستها آوازهاست

  ز انتقام است انتظار ینوعزانکه   
  با وجود آفتاب، اختر فناست 

  ؟ش آفتابید به پیکاو برون آ
  ؟ین تخم ِ مالمت کشتمیچن یک

  ان بد گمانان ِ حسود یدر م
  شان کلوخ ِ  ُخشک  جویز ا یکیهر 
  ؟شود یک ی، با آب عاصیماهئ

  د ز من یآ یکه وفا را شرم م
   یاز وفا وا گفتم یچند حرف
  رون ِ پوست یم ما بیرانیحرف م

   يبشنو يداستان ِ مغز ِ نغز
  ؟کجاست يمغز و روغن را خود آواز
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  ، نه اندر خورد گوشيدارد آواز
  بود يمغز يگر نه خوش آواز

  یکنیژغژغ آن، ز آن تحمل م
  

  هست آوازش نهان در گوش ِ نوش   
  ؟که شنود يژغژغ ِ آواز قشر

   یزن يتا که خاموشانه بر مغز
  

  
  
  

 یصبر و خاموش یم، مدتین گاه  گفت و گو را آزمودین سخن که چندیر ایت در تقریحکا. 88
  میازمائیرا ب

  گوش شو یلب و ب یب یچند گاه
  کام شو یلب و ب یب یچند گاه
  ؟نظم و نثر و راز فاش یچند گفت
  ؟ز و گزیتلخ و شور و ت یچند پخت

  ؟ن از طعامیریچرب و ش يچند خورد
  ؟ریاس یواب را گشتخچند شبها 

  به سر در هزل و جد يروزها برد
  امت ز انتباهیرا در ق یکیآن 

  هیتعز يه، چون نامه هایسر س
  يک سریت آن یجمله فسق و معص
  پر  وبال دیآنچنان نامۀ پل

  نینجا نامۀ خود را ببیخود هم
  موزة چپ، کفش چپ هم در دکان

  یدان که چپ یراست، م یچون نباش
ُ گل را شاهد و خوش بو کند   آنکه 

  او دهد ینیمیرا  یهر شمال
  ، با حضرت او راست باشیگر چپ

  ؟نین نامۀ مهیکه ا يتو روا دار
  ن نامه که پر ظلم و جفاستین چنیا

  

  ف نوش شویچون لب حر یو آنگه  
 ف جام شویوآنگهان چون لب حر

  ک روز امتحان کن، گوش باش یخواجه، 
  ن بپزیریبار امتحان ش یکیهم 

 امیدر ص يامتحان کن چند روز

 ریدار شو، دولت بگیب یک شبی

 رو جهد را شو مستعد یروزک

  اه یان سید نامۀ عصیدر کف آ
  ه ی، متن آن با حاشیپر معاص

   يهمچو دار الحرب پر از کافر
  د در شمال ید، در آین نایمیدر 

  ن یمیا در ی ؟د آنیدست چپ را شا
  ش از امتحان یش پیآن ِ چپ دان

   یر و کپیدا نعرة شیهست پ
  را راست، فضل ِ او کند یچپهر 

  او دهد ینیبحر را ماء مع
  دست برد لطفهاش  ینیتا بب

  ؟نیمید در یبگذرد از چپ در آ
  ؟بود خود در خور ِ آن دست راست یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نباشد چنانکه کفره،  يمناسب آن سخن و آن دعود که حال او یگو یکه سخن یان کسیدر ب. 89
ض لَ الْأَر و مواتقَ الس ئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَ ن کردن و جان و زر نثار یقُولُنَّ اهللاُ، خدمت بت سنگیو لَ

ع و یست سمیق الهین و خالیکه داند که خالق سماوات و ارض یاو نمودن چه مناسب باشد با جان
  وریاقب و غر و حاضر و مریبص

  وریزن  بس غ یکیرا بد  يزاهد
  یز مهوشیزآنکه بد زن را کن

  زك همچو حوریک کنیهم بد او را   
   یدر دل زاهد از او بد آتش
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  یرت پاس ِ شوهر داشتیزن ز غ
  شد زن مراقب هر دو را یمدت

  ر الهیتا در آمد حکم و تقد
  وقوف ید بیرش چو آیحکم و تقد

  بود در حمام آن زن ناگهان
  رو هان مرغ وار: زك گفتیبا کن
  دین شنیزك زنده شد چون ایآن کن

  ن زمانیخواجه در خانه ست و خلوت ا
  نیزك را بد ایعشق ِ شش ساله کن

  گشت پرّان، جانب خانه شتافت
  هر دو عاشق را چنان شهوت ربود

  دند از نشاطیهر دو در هم واخز
  اد آمد در زمان زن را، که منی

  شیپنبه در آتش نهادم من به خو
  دیخود دویگل فرو شست از سر و ب

  مین ز بید و، ایآن ز عشق جان دو
ِ عارف هر دمیس   تا تخت شاه یر

  شگرف يگر چه زاهد را بود روز
  ز عمر ِ مرد کار يقدر ِ هر روز

  رون ِ درین سر بود بیعقلها ز
ِ عشقیست اندر پین یموئ ترس ِ   ش

  زد است، اما که خوفیعشق، وصف ا
  یاز نب يحبون بخواندیچون 

  زیپس محبت وصف حق دان، عشق ن
  ؟وصف مشت خاك کو ؟کو وصف حق

ِ عشق، ار من بگو   م بر دوامیشرح
  امت را حد استیخ ِ قیزانکه تار

  يعشق را پانصد پر است و هر پر
  تازد به پا یزاهد با ترس م
  پسر؟ يا برق، ایچه مجال ِ باد 

  ن خائفان در  َگرد عشقیرسند ا یک
  ضو يتهاید عنایجز مگر آ

   یزك خلوتش نگذاشتیبا کن  
  فتد در خالیتا که شان فرصت ن

  ره سر گشت و تباه یعقل ِ حارس خ
  عقل که بود؟ در قمر افتد خسوف 

  ادش آمد طشت و در خانه بد آن ی
  اریر و بیبرگطشت را از خانه 

  دین زمان خواهد رسیکه به خواجه ا
  خانه شادمان  يپس دوان شد سو

  ن یابد خواجه را خلوت چنیکه ب
  افت یخواجه را در خانۀ خلوت ب

  اد در بستن نبودیاط و یکه احت
  وست آن دم ز اختالطیجان به جان پ

  ؟وطن يچون فرستادم و را سو
ُ قچ ِ نر را به م   ش یدر فکندم من 

  دیکشیاو رفت و چادر م یدر پ
  م یم کو؟ فرق ِ عظیعشق کو و ب

  کروزه راه ی یر زاهد هر مهیس
   ؟ن الفیک روز او خمسیبود  یک

  باشد از سال جهان  پنجه هزار
د، گو بدر رزهرة وهم، ار بد  

  ش ِ عشق یجمله قربانند اندر ک
  فرج و جوف  يوصف بندة مبتال

   ین در مطلبیحبهم شو قریبا 
  زیعز يزدان، ایود وصف خوف نب

  ؟وصف حادث کو و، وصف پاك کو
  امت بگذرد، وآن ناتمام یصد ق

  ؟زد استیحد کجا آنجا که وصف ا
   ياز فراز عرش تا تحت الثر

  عاشقان پرّان تر از برق و هوا
گشاد پر حق ب چونکه او در راه 

  کاسمان را فرش سازد درد عشق 
  ن روش آزاد شویکز جهان و ا
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ش خود باز قش خود، و از د ُ   ره از 
ش هست جبر و اختیا قش و د ُ   ارین 

  

  افت آن شهباز ره یشه  يکه سو  
  ارین دو آمد جذبِ یا ياز ورا

  
  
 

 زكیدن زن به خانه و جدا شدن زاهد از کنیرس. 90
  زن به خانه، در گشادد آن یچون رس
  زك جست آشفته ز سازیآن کن

  دیده بدیزك را پژولیزن کن
  د قائم در نمازیخود را د يشو
  خطر یرا برداشت دامن ب يشو

  دیچکینطفه م یاز ذکر باق
  نیمه يا: و گفت یلیبر سرش زد س

ذکریق ذکر و نماز است ایال   ؟ن  َ
  نینامۀ پر ظلم و فسق و کفر و ک

  ن آسمانیکا: گبر را یگر بپرس
  دة آن خداستین آفریکا: د اویگو

  ار اویکفر و فسق و استم بس
  ؟ن اقرار ِ راستیق با چنیهست ال

  فعل او کرده دروغ آن قول را
  او يپس دروغ آمد ز سر تا پا

  دا شودیمحشر، هر نهان پ روز ِ
  انیبا ب یدست و پا بدهد گواه

  ده امین دزدیمن چن: دیدست گو
  من شدستم تا منا: دیگو يپا

  غمزه کردستم حرام: دیچشم گو
  شیخو يپس دروغ آمد ز سر تا پا

  آنچنان کاندر نماز ِ با فروغ
  زبان یپس چنان کن فعل، کان خود ب
  پسر يتا همه تن، عضو عضوت، ا

  خواجه گواست یرفتن بنده پ
  شیتو نامۀ عمر ِ خو يه کردیگر س

  ن دم استیخش ایعمر اگر بگذشت، ب
  اتیرت را بده آبِ حخ ِ عمیب

  شان در فتادیبانگ در  در گوش ا  
  مرد بر جست و ستاد اندر نماز
  دیدرهم و، آشفته و، دنگ و مر

  در گمان افتاد و، اندر اهتزاز
ذکریخص ید آلودة منید   ه و َ

  دیران و زانو گشته آلوده و پل
  ؟نیباشد ا ينمازۀ مرد یخص

  ؟ن ران و زهار پر قذرین چنیو
  نیمیق است، انصاف ده اندر یال

  ؟ن خلق و جهانیست ویدة کیآفر
  اش گواست  ینش، بر خدائیکافر

  ؟ن اقرار اویق با چنیهست ال
  ؟حت ها و آن کردار کاستیآن فض

  ق عذابِ هول رایتا شد او ال
 او يکه دروغش کرد هم اعضا

  رسوا شود  یهم ز خود، هر مجرم
  ش ِ مستعان یبر فساد او به پ

  ده ام ین بوسیمن چن: دیلب بگو
  من بکردستم زنا : دیفرج گو
  ده ام سوء الکالم یچ: دیگوش گو
  ش یدهد اعضا به پیم یچون گواه

  ه شد زرقش دروغ یخص یاز گواه
  ان ین ِ بیباشد اشهد گفتن و ع

  اندر نفع و ضر "اشهد"گفته باشد 
  ماست  ين موالیا که منم محکوم و،

  ش یبه پ یتوبه کن ز آنها که کردست
  نم است  یآب توبه اش ده اگر او ب

  تا درخت عمر گردد با ثبات 
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  کو شوندین نیها از ایجمله ماض
  ئاتت را مبدل کرد حقیس
  

  ن گردد چو قندینه، از ایزهر ِ پار  
  تا همه طاعت شوند آن ما سبق 

  
  
  

د باز به پستان نرود، و آنکه توبۀ نصوح کرد یرون آیر از پستان بیان نصوح که چنانکه شیدر ب. 91
ل آن یق رغبت، بلکه هر دم نفرتش افزون باشد، و آن نفرت دلیاد نکند به طریهرگز از آن گناه 

او نشست  ين لذت توبه و قبولش بجایلذت شد، ا یافت و آن شهوت اول بیبود که لذت قبول 
  :چنانکه فرموده اند

  زو نکوتر، يرینگ ياریچرا  --- گر ینَبرد عشق را جز عشق د 
افته است و لذت قبول به یکند عالمت آنست که لذت قبول نیو آنکه دلش باز بدان گناه رغبت م 

ست بر یباق  يسرُه للْعسرینشده است لذت فَسنُ يسریسرُه للْیآن لذت گناه ننشسته است، فَسنُ يجا
  يو

  خوش بتن یخواجه، بر توبۀ نصوح
  ن توبۀ نصوح از من شنویشرح ا
  ن، نامش نصوحیش از ایپ يبود مرد
  او چو رخسار ِ زنان يبود رو

  او به حمام ِ زنان دالك بود
  و کس یکرد دالکیسالها م

  زآنکه آواز و رخش زن وار بود
  ده و نقابیسربند پوشچادر و 

  قین طریدختران خسروان را ز
  دیکشیکرد و، پا در میتوبه ها م

  آن زشت کار یش عارفیرفت پ
  سرّ او دانست آن آزاد مرد
  بر لبش قفل است و در دل رازها

  ده اندیعارفان که جام ِ حق نوش
  هر که را اسرار حق آموختند

  بد نهاد يا: د و بگفتیسست خند
  گردون در گذشت آن دعا از هفت

  

  کن، هم به جان و، هم به تن  یکوشش  
  از نو گرو ی، ولیدستیبگرو

  زنان او را فتوح  یبد ز دالک
  کرد او نهان  یخود را هم يمرد

  له بس چاالك بودیدر دغا و ح
  بو نبرد از حال و سرّ ِ آن هوس 

  دار بودیک شهوت کامل و بیل
  و، در غرة شباب  یمرد شهوان

  ق یشست آن عش ید و میلما یخوش هم
  دیدرینفس ِ کافر توبه اش را م

  اد آری یما را در دعائ: گفت
  دا نکردیک، چون حلم خدا، پیل

  لب خموش و دل پر از آوازها
  ده اندیرازها دانسته و پوش

  مهر کردند و دهانش دوختند
 هادزدت توبه دیا ،یزانکه دان

  ن، به آخر خوب گشت یکار آن مسک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عارف واصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از  يان آنکه دعایدر ب. 92
،  یت و لکنَّ اللَّه رمیت إِذْ رمیو ما رم یدا، قوله تعالیشتن، که کنت له سمعا و بصرا و لسانا و یخو
حق تا مجرم را گوش گرفته به  يار است، و شرح سبب سازین بسیو آثار در ا ات و اخباریو آ
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  توبۀ نصوح آورد
  چون هر دعاست یخ، نیش يکان دعا

  چون خدا از خود سؤال و کد کند
  خت صنع ذو الجاللیک سبب انگی

  کرد طشتیاندر آن حمام پر م
  گوش او ياز حلقه ها يگوهر

  پس در حمام را بستند سخت
  دا نشدیجستند و آن پرختها 

ستن گرفتند از گزافپس به جد ج  
  در شکاف فوق و تحت و هر طرف

  ان شوندیبانگ آمد که همه عر
  ه جستن گرفتیک را حاجیک به ی

  یآن نصوح از ترس شد در خلوت
  د مرگیدیشتن میش چشم خویپ

  ا رب، بارها بر گشته امی: گفت
  دیسز یکرده ام آنها که از من م

  اگر در من رسد نوبت جستن
  در جگر افتاده استم صد شرر

  ن اندوه کافر را مبادین چنیا
  مر مرا يمادر نزاد یکاشک

  سزدیخدا، آن کن که از تو م يا
  نین دارم و دل آهنیجان سنگ

  ک نفسیوقت  تنگ آمد مرا و، 
  یکن ين بار ستاریگر مرا ا

  ن بار دگریر ایتوبه ام بپذ
  کنم يرین بار تقصیمن اگر ا

  د و صد قطره روانیزار یهمن یا
  نیچن یچ افرنگیرد هیتا نم

  شیکرد او بر جان ِ خوینوحه ها م
  خدا چندان بگفت يخدا و، ا يا

  

  است و گفت او گفت خداست  یفان  
  ؟ش را چون رد کندیخو يپس دعا
  ن و وبال یدش ز نفریکه رهان

  اوه گشت یاز دختر شه  يگوهر
  در جست و جو یاوه گشت و، هر زنی

  چ ِ رخت یند اول اندر پیتا بجو
  ز هم رسوا نشدیدزد گوهر ن

  در دهان و گوش و اندر هر شکاف 
  جست و جو کردند در از هر صدف 
  هر که هستند، از عجوز و از لوند

  د گهر، بنگر شگفت ید آیتا پد
   یتیزرد و لب کبود از خش يرو

  د بر خود همچو برگ یلرزیسخت م
  ام توبه ها و عهدها بشکسته 

  دیدر رس یاهیل سین سیتا چن
  ها کشد یوه که جان من چه سخت

  جگر ين بویدر مناجاتم بب
  دامن رحمت گرفتم، داد، داد

  در چرا يبخورد يریا مرا شی
  گزدیکه ز هر سوراخ مارم م

  ن ین درد و حنیدر ا یور نه خون گشت
  اد رس یکن، مرا فر یپادشاه

   یتوبه کردم من ز هر ناکردن
  بهر توبه  صد کمرتا ببندم 

  پس دگر مشنو دعا و گفتنم 
  کاندر افتادم به جالد و عوان 

  ن ین حنیچ ملحد را مبادا ایه
  ش یش  پیده، پیل دیعزرائ يرو

  وار با او گشت جفت یکان در و د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هوش ید، و بیم نصوح را بجوئیدن به نصوح و آواز آمدن که همه را جستینوبت جستن رس. 93



102 
 

اهللا  یکما قال رسول اهللا صل یت بستگیبت و گشاده شدن کار بعد از نهایشدن نصوح از آن ه
  یأزمۀ تنفرج يه و آله و سلم إذا اصابه مرض او هم اشتدیعل

  ا رب بد اویا رب و یان یدر م
  نصوح يا يش آیم، پیجمله را جست

  وار شکسته در فتادیهمچو د
  چونکه هوشش رفت از تن آن زمان

  او نماند يگشت و خود یچون ته
  مراد یاو ب یچون شکست آن کشت

  هوش شدیوست، چون بیجان به حق پ
  د از ننگ تنیچونکه جانش واره

  يجان چو باز و، تن مر او را  ُکنده ا
  ش بر گشادیهوشش رفت و پاچونکه 

  رحمت جوش کرد ياهایچونکه در
  ذرة الغر، شگرف و زفت شد

  رون شد ز گوریمردة صد ساله ب
  ن سر سبز شدیزم ين همه رویا

  شده یف میگرگ با برّه حر
  

  ان جست و جویبانگ آمد از م  
  د روح یهوش آن زمان، پرّیگشت ب

  هوش و عقلش رفت شد همچون جماد
  وست آن زمان یبپ سرّ او با حق

  ش خواندیباز ِ جانش را خدا در پ
  ا فتادیدر کنار رحمت در

  موج ِ رحمت آن زمان در جوش شد
  شتن یش اصل ِ خویرفت شادان پ

   يبسته، پر شکسته بنده ا يپا
  قبادیک يپرد آن باز سویم

  وان نوش کردیسنگها هم آبِ ح
  اطلس و زربفت شد یفرش خاک

  ک حوررش یو ِ ملعون شد بخوبید
  شاخ خشک اشکوفه کرد و گبز شد

  شده  یدان خوش رگ و خوش پیناام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زکان شاهزاده از نصوحیخواستن حاجبان و کن یافته شدن گوهر و حاللی. 94
  میبانگ آمد ناگهان، که رفت ب

  هالك جان بده یبعد از آن خوف
  میافتیافت شد، واندر فرح دری

  و و نعره و دستک زدنیاز غر
  شیآن نصوح ِ رفته، باز آمد به خو

  یهر کس يخواست از و یحالل یم
  م، ما را کن حاللیبد گمان برد

  ش بودیب يزانکه ظنّ جمله بر و
  خاص دالکش بد و محرم نصوح

  او برده ست و بس ،گوهر ار برده ست
  در نبرد اول او را خواست جستن

  ندازد به جایتا بود کان را ب
  خواستندیها از او میبس حالل

  م یتیگمشده در د آن یپدشد   
  نک گم شده یمژده ها آمد، که ا

  م یافتیده، که گوهر  یمژدگان
  پر شده حمام ِ قد زال الحزن 

  ش ید چشمش تابش صد روز بید
   یدادند بر دستش بسیبوسه م
  ل و قال یم اندر قیتو خوردلحم ِ 

  ش بودیزانکه در قربت  ز جمله پ
  ک گشته روح ی، یبلکه همچون دو تن

  ست کس یزو مالزم تر به خاتون، ن
  ر کردیبهر حرمت داشتش تاخ

  ش راین مهلت رهاند خویاندر ا
  خاستندیعذر برم يو ز برا
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  دادگر يبد فضل خدا: گفت
  ؟د ز منیبا یخواست م یچه حالل

  ستیکیآنچه گفتندم ز بد، از صد 
  یداند ز من؟ جز اندکیکس چه م

  دانم و آن ستار ِ من یمن هم
  مرا استاد بود یسیاول، ابل

  کردده ید آن جمله را نادیحق بد
  م کردین دوزیباز رحمت پوست

  هر چه کردم  جمله ناکرده گرفت
  همچو سرو و سوسنم، آزاد کرد
  نام ِ من در نامۀ پاکان نوشت

  جرم و گناه یعفو کرد آنجملگ
  آه کردم، چون رسن شد آه من

  رون شدمیآن رسن بگرفتم و ب
  ریبودم اس یهم یدر بن چاه

  *از هوس در تنگنا بودم زبون 
  خدا ينها بر تو بادا، ایآفر

  ابد زبانیمن  يگر سر هر مو
  ونین روضه و عیزنم نعره در ایم

  

  ور نه ز آنچم گفته شد  هستم بتر  
  که منم مجرم تر ِ اهل زمن 

  ست ین کشف است، ار کس را شکیمن ا بر
   یکی، یاز هزاران جرم و بد فعل

  کردار ِ من  یجرمها و زشت
  شم باد بودیس پیبعد از آن ابل

  زرد يحت رویتا نگردم در فض
  م کردین چو جان  روزیریتوبۀ ش

  طاعت ناورده، آورده گرفت 
  همچو بخت و دولتم، دل شاد کرد

  دم بهشت یبودم، ببخش یدوزخ
 اهیس يد آن نامه و رویسفشد 

  زان رسن در چاه من یگشت آو
  شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 

 ریروز و شب اندر فغان و در نف

  گنجم کنون  یدر همه عالم نم
  مرا از غم جدا يناگهان کرد

  ان ید در بیایتو ن يشکرها
  علمون ی یت قَومیا لَیخلق را 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن  یباز خواندن شاه زاده نصوح را از بهر دالک. 95
  او و دفع گفتن و نرفتن

  ، کز مرحمتیبعد از آن آمد کس
  ایخواند، ب یدختر شاهت هم

  خواهد دلش ینم یجز تو دالک
  کار شد یرو، رو دست من ب: گفت

  گر بجو اشتاب و تفتید یرو کس
  کز حد رفت جرم: با دل خود گفت

  ک ره و باز آمدمیمن بمردم 
  قت با خدایکردم حق يتوبه ا

  بعد آن محنت که را بار ِ دگر
  

  خواندت یدختر سلطان ِ ما م  
  پارسا يکنون، ا یتا سرش شوئ
  د  با گلش یا بشویکه بمالد  

  مار شدین نصوح تو کنون بیو
  که مرا و اهللا، دست از کار رفت 

   ؟رود آن ترس و گرم یاز دل من ک
  مرگ و عدم  یدم تلخیمن چش

  نشکنم، تا جان شود از تن جدا
  خطر؟ اال که خر يپا رود سو
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را فراموش کند و آزموده را  یمانیمان شود و باز آن پشیتوبه کند و پش یکس ان آنکهیدر ب. 96
و  ید در خسارت ابد افتد، که من جرّب المجرّب حلت به الندامۀ چون توبۀ او را ثباتیازمایب
خ هر روز زردتر و خشک تر بود، یب یمدد از حق نرسد، چون درخت ب یو قبول یو حالوت یقوت

 نعوذ باهللا
  يک خریبود و، مر او را  يگازر

  اهیگ یب یان سنگالخیدر م
  ر ِ آب آنجا نبودیبهر خوردن غ

  شه بودیستان و بین یآن حوال
  فتاد یل ِ نر جنگیر را با پیش

  واماند ز آن ضعف از شکار یمدت
  شان بدندیر ایخوار ِ ش یزانکه، باق

  ک روباه را فرمود رویر یش
  به گرد مرغزار یابی يگر خر

  ا گاو بهر من بجوی ،يا خری
  از لحم ِ خر  یتابم قویچون ب

  شما یخورم، باقیمن م یاندک
  خوشش ياز فسون و از سخنها

  

   ي، تن الغریش، اشکم تهیپشت ر  
  پناه  ینوا و ب یروز تا شب ب

  روز و شب خر بد در آن کور و کبود
  شه بودیدش پیآنجا بود و، ص يریش

  ادیر و ماند از اصطیخسته شد آن ش
  نوا ماندند، دد از چاشت خوار یب
  ر چون رنجور شد تنگ آمدندیش

  اد شویرا بهر من ص يمر خر
  اریبانش، بیرو فسونش خوان، فر

  بگو  یدانیکه م ییز آن فسون ها
  دگر يدیرم بعد از آن صیپس بگ

  من سبب باشم شما را در نوا
  نجا کشش ینرم گردان، زودتر ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دادن خلق از قوت رحمت و مغفرت بر  يه کردن قطب، که عارف واصل است در اجریتشب. 97
ند بر مراتب قربِ یخوار و یخوار که ددان ِ باق يل اجریکه حقش الهام دهد و تمث یمراتب
قرب مکانیشان به شیا قرب صفت یر، نه  ُ   ياست، و اهللا الهادار ین بسیل ای، و تفاصیبلکه  ُ

  د کردن کار ِ اویر و، صیقطب، ش
  قطب کوش يدر رضا یتا توان

  نوا مانند خلق یچون برنجد، ب
  اوست خوار ِ یباق زانکه وجد خلق 

  تن ياو چو عقل و، خلق چون اعضا
  یضعف قطب از تن بود، از روح ن

  قطب آن باشد که گرد خود تند
  اش یده در مرّمۀ کشت یارئی
  در او ید، نیدر تو فزات یاری

  شیر و کن فدید گیهمچو روبه ص

  خوار ِ او ین خلق، باقیان، ایباق  
  د وحوش یگردد،  ُکند ص يتا قو

  ن رزق ِ حلق یکز کف قطب است، چند
  د جوست یتو صن نگهدار ار دل ِ یا

  ر ِ بدن یبستۀ عقل است تدب
   یبود، در نوح ن یضعف در کشت

  گردش افالك  گرد او بود
  اش  یگر غالم ِ خاص و بنده  َگشت

  نصروای  ان تنصروا اهللا: گفت حق
  ش یتو ب يریتا هزاران در عوض گ
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  دید مریروبهانه باشد آن ص
  ، زنده شودیش او کشیمرده پ

  ر را خدمت کنمیش: گفت روبه
  کار ِ من است يله و افسونگریح

  شتافت یاز سر  ُکه جانب جو م
  ش رفتیگرم کرد و پ پس سالم ِ

  ؟خشک ين صحرایاندر ا یچون: گفت
  در غمم، گر در  ِارمگر : گفت خر
  ر و شریم دوست را در خیشکر گو

  چونکه قسام اوست، کفر آمد گله
  الصبر مفتاح الفرج :باز گفت

  م من قسمت قسام رایراض
  بهر مور از نعمت او خاص و عام

  خورندیقسمت خود م یمرغ و ماه
  خوان او سرتاسر ِ عالم گرفت

  د از آنینا مچ کیخورند و هیم
  يدل زنده ا یگر توئ یباش راض

  ر حق، جمله عدو و، دوست اوستیغ
  نیتا دهد دوغم، نخواهم انگب

  دت از بد بتریشکر کن تا نا
ُ گل ِ ب یب گنج ِ   ستیخار ن یمار و،

  

  دید، کفتار مریرد صیمرده گ  
  نده شودیز رویچرك در پال

  ر کنم له ها سازم، ز عقلش بیح
  کار من دستان و از ره بردن است 

  افت ین ِ الغر را بیآن خر ِ مسک
  ش رفت یش آن ساده دل ِ درویپ

   ؟خشک يان سنگ الخ و جایدر م
  قسمتم حق کرد و من زآن شاکرم 
  زانکه هست اندر قضا، از بد  بتر

  د، صبر مفتاح الصله یصبر با
 ؟رسد جوز و حرج یصابران را ک

 است، خاص و عام راکو خداوند 

 وحش و هوام يرساند روزیم

 چرندیمور و مار از نعمت او م

 ق در شگفتیبر سر خوانش خال

 ؟ بگو اندر جهانيروز یست بیک

 يهر بنده ا يو رساند روزاک

   ؟نکوست یبا عدو از دوست شکوه ک
 ن یدارد قر یزانکه هر نعمت غم

 ناگهان در گل چو خر یورنه مان

  ستین بازار نیغم در ا یب يشاد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را بر آخُر ِ خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظۀ  يتاز ياسبان بانوا یدن خر سقائید. 98
، چون لذت مغفرت بود، همه یت که اگر در صد گونه رنجیو عنا د بردن اال مغفرتیآنکه تمنا نبا

ن است که آن را یقر ی، با آن رنجيبر یکه آن را ناآزموده تمنا م یهر دولت ین شود، باقیریش
 یتمن يک دام مانده این یدا بود و فخ پنهان، تو در ایدانه پ ی، چنانکه از هر دامینیب ینم

  دام است یکه آن دانه ها ب ي، پنداریفتمبا آن دانه ها ر یکه کاشک يبریم
  اد دارم از پدریت یک حکای

  يک خری، مر او را یبود سقائ
  شیر يپشتش از بار ِ گران ده جا

خشک او سج یر نیو کجا؟ از کاه  
  د او را رحم کردیر ِ آخور دیم

 پسر يکا: يحت گفت روزیدر نص  

   يگشته از محنت دو تا، چون چنبر
  ش یان ِ روز مرگ خویعاشق و جو

   یآهن خیز س یدر عقب زخم
  صاحبِ خر بود مرد يکاشنا
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  دش ز حالیپس سالمش کرد و پرس
  ر ِ منیو تقص یشیکز درو: گفت
  تو روز چند بسپارش به من : گفت

  ستخر بدو بسپرد و از زحمت برَ
  دیبد يخر ز هر سو مرکبِ تاز

  زده یر پاشان روفته و آبیز
  دیخارش و مالش مر اسبان را بد

  رم خرمیکه مخلوق توام؟ گ ین
  شب ز درد پشت و از جوع ِ شکم

  ن خوش با نواین اسبان چنیحال ِ ا
  کار شدیناگهان آوازة پ

  عدور خوردند از یت يزخمها
  انیاز غزا باز آمدند آن تاز

  هاشان بسته محکم با نواریپا
  شیدند تنهاشان به نیشکاف یم

  خدا يا: د، پس گفتیآن خر آن را د
  ن زخم ِ زشتیزارم و زیزان نوا  ب

  

  ن خر شد دو تا همچون هالل؟ یکز چه ا  
  ن بسته دهن یابد خود ای یکه نم

  تا شود در آخور ِ شه زورمند
  ان ِ آخور سلطانش بست یدر م

  دیبا نوا و فربه و خوب و جد
  که به وقت و، جو به هنگام آمده 

  دیرب مج يپوز  باال کرد کا
  ؟و الغرمش یاز چه زار و، پشت ر

  آرزومندم به مردن دم به دم 
  ؟ب و بالیمن چه مخصوصم به تعذ

  ن و کار شدیان را وقت زیتاز
  شان، سو به سویکانها در ایرفت پ

  اندر آخُر جمله افتاده ستان 
  ستاده بر قطارینعل بندان ا

  ش یکانها ز ریتا برون آرند پ
  ت دادم رضایمن به فقر و عاف

ِ بهـِشت یت، دنیهر که خواهد عاف   ا 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب دادن روباه خر را. 99
  جستن رزق حالل: گفته روبه

  سبب یاسباب و، رزق ِ ب عالم ِ
ضْل ِ اهللا است امر ُغوا منْ فَ   و ابتَ

  فتا يکه بر رزق، ا: غمبریگفت پ
  جنبش و، آمد شد ما، و اکتساب

  ستین در گشادن راه نید ایکل یب
  اندرون یبه چاه ینیگر تو بنش

  

  امتثال  يفرض باشد از برا  
  د، پس مهم باشد طلب یاین یم

  د غصب کردن همچو نمریتا نبا
  در فرو بسته ست و، بر در قفلها

  بر آن قفل و حجاب  یهست مفتاح
 ست یطلب، نان سنت اهللا ن یب

  ذوفنون يد برت؟ ایآ یرزق ک
  

  
  
  
  
  
  
  

  ستیجواب دادن خر روباه را که امر است به اکتساب و رضا به قسمت ترك کسب ن. 100
  ضعف توکل باشد آن: گفت خر

  و ظفر ید پادشاهیهر که جو
  دام و دد جمله شده اکال رزق

  دهدیم يجمله را رزاق روز

  کاو داد جان  یور نه بدهد نان، کس  
  پسر يد لقمۀ نان، ایایکم ن

  حمال ِ رزق  یکسب اند و ن ینه پ
  نهد یشش میک به پیقسمت هر 
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  صبر جستش هر که ید پیرزق آ
  

  توست  يصبر یکوششها ز ب رنج ِ  
    

  جواب گفتن روباه خر را. 101
  آن توکل نادر است: گفت روبه

  است یگرد نادر گشتن از نادان
  مبر گنج گفتیچون قناعت را پ

ِ خود بشناس و بر باال مپر حد  
  نما ییجهد کن واندر طلب سع

  

  اندر توکل ماهر است  یکم کس  
  ؟است یره سلطان یرا ک یهر کس
  ؟رسد گنج ِ نهفت یرا ک یهر کس

َ شریدر نش یفتیتا ن  بِ شور و 

  در توکل صبرها يچون ندار
  

  
  
  
  
  

  باز جواب خر روباه را. 102
  ، بدانیگوئین معکوس میا: گفت

  جان نشدیچ کس بیاز قناعت ه
  غینان ز خوکان و سگان نبود در

  بر رزق زار یوآنچنانکه عاشق
  د بر درتیای، بیگر تو نشتاب

  

  جان  يد سویشور و شر، از طمع آ  
  چ کس سلطان نشدیه یصیوز حر

  غ ین باران و میست ایکسبِ مردم ن
 عاشق، رزق هم بر رزق خوارهست 

  دهد درد سرت یور تو بشتاب
  

  
  
  
  
  

کرد و از اسباب منقطع شد و یت آن زاهد که توکل را امتحان میتوکل، حکا یر معنیدر تقر. 103
نهاد و گفت توکل  یمهجور، سر بر سر سنگ یرون آمد و از شوارع دور و در بن ِ کوهیاز شهر ب

  ت توکل راینم سببیتو و از اسباب منقطع شدم تا بب یو رزاق يکردم بر سبب ساز
  ید از مصطفیزاهد شن یکیآن 

  رزق ِ تو یور نخواه یگر تو خواه
  ن مرد رفتیامتحان ا ياز برا
  د به منینم رزق چون آیکه بب
  دیراه گم کرد و کش یکاروان
  عور ن مرد آن طرف چون استیا: گفت

  ا زنده است اویمرده است ! عجب يا
  زدندیم يآمدند و دست بر و

  د سرید و نجنبانیهم نجنب
  مراد یف بین ضعیا: پس بگفتند

  طعام یگیاوردند و در دینان ب
  پس به قاصد، مرد دندان سخت کرد

  نواستیرحمشان آمد که او بس ب

  د به جان رزق از خداین آیقیکه   
  د دوان از عشق ِ تویش تو آیپ

  خُفت تفت  یابان نزد کوهیدر ب
  گردد مرا در رزق، ظن  يتا قو

  دیکوه، آن ممتحن را خفته د يسو
  ابان، از ره و از شهر  دوریدر ب

  چ از گرگ و عدوینترسد ه یم
  نگفت آن ارجمند يزیقاصدا، چ

  چ او بصریوانکرد از امتحان ه
  فتاد ياز مجاعت سکته اندر و

  زندش به حلقوم و به کام یتا بر
  عاد، مردیمتا بداند صدق ِ آن 

  وز مجاعت هالک مرگ و فناست 
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  کارد آوردند و قوم اشتافتند
  ختند اندر دهانش شوربایر
  یزنیدل، گر چه خود تن م يا: فتگ

  کنمیدانم ، به قاصد م: گفت دل
  ؟شتر خود چون بودین بیامتحان ز
  يواز توکل نگذر یتا بدان

  ن دهنیبعد از آن بگشاد آن مسک
  بیهر چه گفتست آن رسول پاك ج

  

  بسته دندانهاش را بشکافتند  
  نان پاره ها فشردند اندر آن یم

   یکنیم يو ناز یدانیراز م
  رازق است اهللا بر جان و تنم 

 رودیصابران خود م يرزق سو

 يحرص آوردن چه باشد؟ از خر

 کردم امتحان ِ رزق، من: گفت

  بیچ ریه يست در ویهست حقّ و ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ض کردن به کسبیباز جواب روباه، خر را، و تحر. 104
  تها بهلین حکایا: گفت روبه

  بکـُن يدست دادستت خدا، کار
  نهدیپا م یهر که او در مکسب
  یکید از یزانکه جملۀ کسب نا

  است عالم برقرار يچون به انباز
  ستیانه شرط نیدر م  يطبل خوار

  

  دستها در کسب زن، جهد المقل   
  بکـُن  ياری ياریکن،  یمکسب

  کندیگر میاران دی ياری
   یکیهم دروگر، هم سقا، هم حا

  ند ز افتقاریگز يکار یهر کس
  ست یراه سنت، کار و مکسب کردن

  

  
  
  
  
  
  

محتاجست به توکل،  ین ِ کسبهاست که هر کسیروباه را که توکل بهترجواب گفتن خر . 105
چ یاست که به ه ین کار مرا راست دار و دعا متضمن توکل است، و توکل کسبیخدا ا يکه ا

  آخره یست الیگر محتاج نید یکسب
  یبه از توکل بر رب:  ِگفت خر

  دیدانم ند یکسبِ شکرش را نم
  ن ِ کسبهاستیخود توکل بهتر

  خدا کار ِ مرا تو راست آر يکا
  اجیچ نبود احتیدر توکل ه

  ار شد اندر خطابیبخششان بس
  بدان در مهلکه: بعد از آن گفتش

  خشک و سنگ الخ يصبر در صحرا
  مرغزار ينجا به سوینقل کن ز 

  سبز مانند جنان يمرغزار
  وان که او آنجا رودیخرّم آن ح

  چشمه روان یکی يهر طرف در و

   یندانم در دو عالم مکسب یم  
  دیتا کشد شکر خدا رزق و مز

 بر خداست زآنکه در هر کسب دستت

 ن دعا هست از توکل در سرآریو

 ع و از خراجیاز نقص ِ ر یفارغ

  مانده گشتند از سؤال و از جواب 
  تهلکه  يدیال تلقوا با ینه

  باشد، جهان ِ حق، فراخ  یاحمق
  باریچر آنجا، سبزه گرد جویم

  ان یسبزه رسته اندر آنجا تا م
  دا بودیاشتر اندر سبزه ناپ

  وان مرَفه در امان یاندر آن ح
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  نیلع يا: گفت یاو را نم ياز خر
  ؟و فرّ ِ تو یکو نشاط و فربه

  ستیشرح ِ روضه گر دروغ و زور ن
  یدگین نادیو ا ین گدا چشمیا

  ؟تو خشک ی، چونيچون ز چشمه آمد
  ز گلزار جنان یآئیگر تو م

  یکنیو شرحش م ییگویزآنچه م
  

  ن؟ یچن ي، چرا زاریچون تو زآنجائ  
  ؟ن الغر تن ِ مضطر تویست ایچ

   ؟ستیپس چرا چشمت از او مخمور ن
   یگلربگیتوست نز ب یاز گدائ

  ؟مشک ي، کو بویگر تو ناف آهوئ
ُ گل کو از برا  ؟ارمغان يدسته 

   یسن يچه نشانه در تو ماند؟ ا
  

  
  
  
  
  
  
  

متهم داشتن  يجا ینیفر و اثر آن چون نب یان ِ آنکه در مخبر دولتیمثل آوردن اشتر در ب. 106
  باشد که او مقلد است در آن

  یه: د  ُاشتر را کهیپرس یکیآن 
  تو ياز حمام ِ گرم ِ کو: گفت

ِ عنودید یمار ِ موس   د فرعون
  نیکه ا یستیبا: گفتندرکان یز

  معجزه، گر اژدها، گر مار بد
  است اندر جلوس ي، گر ویرب ِ اعل

ُ نقل است و نب  دینفس ِ تو تا مست  
  دار ِ نوریکه عالمات است ز آن د
  تند یم يمرغ چون بر آبِ شور

  مان ِ اوید است آن ایبلکه تقل
  میپس خطر باشد مقلد را عظ

  من شودیند نور حق  ایچون بب
  خاك يد سویایا نیتا کف در

  ب است اندر آبیاست آن کف، غر یخاک
  چونکه چشمش باز شد و آن نقش خواند
  گر چه با روباه خر اسرار گفت

  ق نبودیآب را بستود و، او تا
  عذر رد آمد، نه خوب ،از منافق

  یب نیبش هست، جزو سیس يبو
  ان ِ کارزاریحملۀ زن در م

  صفشر اندر یچو ش ینیب یگر چه م
  آنکه عقل ِ او ماده بود يوا

   یاقبال پ ي؟ ایآئیاز کجا م  
  تو يداست از زانویخود پ: گفت
  نمودیم یخواست، نرمیم یمهلت

  ن یچو هست او رب ِ د یگشتتندتر 
ِ خدائ   ؟اش چه شد ینخوت و خشم

  ؟ن چاپلوسیاست ا ی، چیک کرمیبهر 
دیند یبیت خوشۀ غدان که روح  

  منک عن دار الغرور یالتجاف
  دست او مددین را ندیریآبِ ش

  ده جان ِ اویمان را ندیا يرو
  م یطان ِ رجیاز ره و، ره زن، ز ش

  شودز اضطرابات شک او ساکن 
  کاصل او آمد، بود در اصطکاك 

  چاره نبود ز اضطراب  یبیدر غر
  نماند یدگر دست يو را بر وید

  گفت و مقلدوار گفت  يسرسر
خ در د و جامه، او عاشق نبودیر  

  در قلوب  یزانکه در لب بود آن، ن
   یب  نیآس یبو در او جز از پ

  نشکند صف، بلکه گردد  کار  زار
  لرزد کفش  یغ بگرفته، همیت

  نفس ِ زشتش نرّ و آماده بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



110 
 

  الجرم مغلوب باشد عقل ِ او
  خنک آنکس که عقلش نر بود يا

  اش نر و غالب بود يعقل جزو
  ستیحملۀ ماده به صورت هم جر

  بود بر زن فزون یوانیوصف ح
  دیسبزه زارآن  خر شن يرنگ و بو

  یتشنه محتاج مطر شد، و ابر ن
  پدر يآهن بود صبر، ا اسپر ِ

  انیآرد مقلد در بل یصد دل
  ستیمشک آلود است، اما مشک ن

  دیمر يمشک گردد، ا یتا که پشک
  د خورد و جو همچون خرانیکه نبا

  ختن با آن نفر يرو به صحرا
ُ گلیمعده را خو کن بدان ر   حان و

  ن  َکه و جو باز  ُکنیِ معده ز يخو
  کشد یکهدان م يمعدة تن سو

  هر که کاه و جو خورد  قربان شود
  نیپشک ب یمیتو مشک است و ن م ِین

  انیل و صد بیآن مقلد، صد دل
  از آن گفتار او یجان او خال

  نده ندارد جان و فریچونکه گو
  کند گستاخ مردم را به راه یم

  ز هم با فر بودیثش نیگر حد
  

  خسران نباشد نقل ِ او يجز سو  
  نفس زشتش ماده و مضطر بود

  را خرد سالب بود ینفس انث
  ست یآفت او، همچو آن خر، از خر

  رنگ و بو دارد رکون  يزانکه سو
  دیجمله حجتها ز طبع او رم
   ینفس را جوع البقر شد، صبر ن

  "ظفرجاء ال"حق نبشته بر سپر 
  ان ید آن را، نز عیگو یاسیاز ق

  ست یجز پشک ن یمشک استش، ول يبو
  دید در آن روضه چریسالها با

  آهوانه در  ُختن چر، ارغوان 
ُ گل مچریاسمن، یجز قرنفل،   ا 

  حکمت و قوت رسل  یابیتا ب
ُ گل آغاز کن یخوردن ر   حان و 

  کشد یحان میر يمعدة دل سو
  قرآن شودهر که نور ِ حق خورد  

  ن یفزا پشک، افزا مشک چین میه
 چ جان یدر زبان آرد، ندارد ه

 مغز زآن اسرار ِ او  یکله اش ب

  ؟بود برگ و ثمر یگفت او را ک
  او به جان لرزان تر است از برگ کاه 

  ثش لرزه هم مضمر بودیدر حد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بر خود  یلیان ِ سخن ناقصان ِ فاضل ِ فضل ِ تحصیخ کامل ِ واصل، و میان دعوت شیفرق ِ م. 107
  بسته

  ز ره آگه کند  یخ نورانیش
  يشو یجهد  ُکن تا مست و نوران
  ده شودیهر چه در دوشاب جوش

  ب و به، و ز گردکانیاز گزر، و ز س
  علم چون در نور حق فر غرده شد

  ، باشد آن هم نورناكیهر چه گوئ

  پاسخش هم نور را همره کند  
   يثت را شود نورش رویتا حد
  ده طعم ِ دوشابش بودیدر عق

  تو از آن  یابیلذت دوشاب 
  ابد قوم ِ ُلدیپس ز علمت نور 

  ر ِ پاك یکاسمان هرگز نبارد غ
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  آسمان شو، ابر شو، باران ببار
  ستیتیآب اندر ناودان عار

  شه ست مثل ِ ناودانیفکر و اند
  آبِ باران، باغ ِ صد رنگ آورد

  ه و خرآن روبا يباز گردم سو
  

  ناودان بارش کند، نبود بکار  
  ست یا فطرتیآب اندر ابر و در

  و مکشوف است ابر و آسمان  یوح
  ه در جنگ آوردیناودان، همسا

  تا چه سان از راه رفت آن خر، نگر
  

  
  
  
  
  

 زبون شدن خر در دست روباه از حرص علف. 108
  خر، دو سه حمله به روبه بحث کرد

  نداشت یینایطنطنۀ ادراك و ب
  لیحرص خوردن آنچنان کردش ذل

  

  بخَورد بِ اویچون مقلد بد، فر  
  دمدمۀ روبه بر او سکته گماشت 

  ل یکه زبونش کرد با پانصد دل
  

  
  
  

ست؟ ین خنجر از بهر چیکه ا: از او در حالت لواطه یدن لوطیت آن مخنث و پرسیحکا. 109
کرد و یبر سر او آمد و شد م یلوط. شد، شکمش بشکافمیبا من بد اند یگفت از بهر آنکه اگر کس

هزل من  --- م است یست اقلیت نیت من بیب. شمیاند یالحمد هللا که من با تو بد نم: گفت یم
 یفما فوقها ف يضْرِب مثَلًا ما بعوضَۀً فَما فَوقَها، ایأَنْ  ییستَحیإِنَّ اللَّه ال .  م استیست تعلیهزل ن
ضلُّ بِه ی"ن خواستم ید که ایگه جواب فرمار النفوس باالنکار، ما ذا أَراد اللَّه بِهذا مثَلًا، و آنییتغ
یکَث یراً وديه کَث مراد  یار بیار از او سرخ رو شوند و بسیزانست بسی، که هر فتنه همچون م"را ًیبِه

  را فهم من فهم واهللا الملهم و السالمیفۀ کثیجه الشریال ً وجدت من نتایه قلیگردند، و لو تا ً ملت ف
  در خانه برد ییرا لوط يکنده ا
  نید آن لعید يانش خنجریبر م
  ک بدمنشیآنکه با من ار : گفت

  حمد هللا را که من: یگفت لوط
  ست، خنجرها چه سود؟ین يچونکه مرد

  ذو الفقار يراث داریم یاز عل
  حیاز مس ياد داری یگر فسون

  ع و فتوحیز توز يساز ییکشت
  م واریرم، ابراهیگ یبت شکست

  فعل آرلت هست، اندر یگر دل
  کو تو را مانع شود یلیآن دل

  ریدل يخائفان ِ راه را کرد
  یکنیبر همه درس ِ توکل م

  ش رفته از سپاهیمخنث پ يا

  فشردیم يسر نگون افکند و در و  
  ؟نیست ایانت چیاندر م: پس بگفت

  شد، بدرم اشکمش یندیبد ب
  ده ام با تو به فن یشیندیبد ن

  نباشد دل، ندارد سود خُودچون 
  اریر خدا هستت  بیش يبازو

  ح یقب ي؟ ایسیکو لب و دندان ع
  همچو نوح  یمالح ِ کشت یکیکو 

  ؟کردن به نار يکو بت تن را فد
  ن را بدو کن ذو الفقاریغ ِ چوبیت

  از عمل آن نقمت صانع شود
  ریر زیتو  ز ياز همه لرزان تر

   یزنیدر هوا تو پشه را رگ م
  رت گواه یش تو، کیدروغ ِ ربر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



112 
 

  ، دل آکنده بوديچون ز نامرد
  کن، اشک باران، چون مطر يتوبه ا

  بخور اندر عمل يمرد يدارو
  ين مپویکن و عن يمرد يدارو

  دل خرام يمعده را بگذار و، سو
  ریدت خنجر بگیگر با یرستم
  خوشن بپوش یلیگر ما یرستم

  رو، تکلف ساز خَوش یک دو گامی
  داریدان چو مردان پایبر سر م

  از جامۀ زنان، همچون زنان یتا ک
  

  ش و سبلت، موجب خنده بودیر  
  ش و سبلت را ز خنده باز خریر

  د گرم، اندر حمل یخورش يتا شو
 يند صد گون خوب رویآ يتا برو

  د سالم یپرده ز حق آ یتا که ب
 ری، چادر بگیلیما يزیور به ح

 ، رو کون فروشیراغب يزیور به ح

 تا تو را عشقش کشد اندر برش

 ِ دار يمبتال در پا ينگردتا 

  در صف مردان درا، همچون سنان
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شه یر به بیش يدن روبه خر را سویغالب شدن مکر روباه بر استعصام و تعفف خر و کش. 110
  خود فشرد يله پایروبه اندر ح

  مطرب آن خانقه کو تا که تفت
  به چاه يریبرَد ش یچونکه خرگوش

خَورگوش را بر بند و، افسونها م  
  او يآن فسون ِ خوشتر از حلوا

  یپر ز م یخسروان يخُم ها
  دیباشد آن جان ِ بع  یعاشق ِ م

  ند مرغ ِ کورین چون نبیریآبِ ش
  نا کندینه را سیجان س یموس

  مهمان شدست ن ِ جانیریخسرو ش
  کشندیب لشکر میوسفان ِ غی

  ما ياشتران مصر را رو سو
  شهر ِ ما فردا پر از شکـّر شود

  انیحلوائ يد، ایدر شکر غلط
  ن است و بسید، کار ایشکر کوبین
ش در شهر ما اکنون نماندی   ک  ُترُ

ُ نقل است و، م   ، هالیبر م ینقل بر
  شودین میریش  سرکۀ نُه ساله

  دستک زنانآفتاب اندر فلک 
  چشمها مخمور شد از سبزه زار

  ر بردیش شیش ِ خر بگرفت و پیر  
  ؟"خر برفت و خر برفت"دف زند که 

  ؟اهیخر تا گ یارد روبهیچون ن
  ِ دادگر یجز فسون ِ آن ول

  او يزآنکه صد حلواست خاك پا
   يو يه برده از دم ِ لبهایما

  دیِ لعلش را ند يِ لبها یکاو م
  ؟چون نگردد گرد چشمۀ آبِ شور

  نا کندیان ِ کور را بیطوط
  الجرم در شهر، قند ارزان شدست 

  رسندیم يقند مصر يتنگها
  ان بانگ درایطوط يد ایبشنو

  ارزان است، ارزان تر شودشکـّر 
  ان یصفرائ ي، کوریهمچو طوط
  ن است و بس یار اید، یجان بر افشان

  ن خسروان را بر نشاندیریچونکه ش
  بر مناره رو  بزن بانگ صال

مرمر، لعل زر شودین میسنگ  
  کنان  يذره ها، چون عاشقان، باز

  کند بر شاخساریگل شکوفه م
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  کندیچشم دولت سحر ِ مطلق م
  خا نوجوانیوسف آن زلیشد ز 

  اندر دل خود بر فروز یآتش
  باش شادیشتن میتو به حال خو

  ربرد روبه ز سیرا م يگر خر
  

  زندیروح شد منصور، انا الحق م  
ر،خوش خوش، شادمانیشرت از سر گع 

 بسوز یدفع چشم بد سپندان

 در جهان ِ جان مراد یابیتا ب

  گو ببر، تو خر مباش و غم مخَور
  

  
  
  
  
  

زرد چون زعفران، لبها  يافکند، رو يخانه اش را به یت آن شخص که از ترس، خویحکا. 111
ر است، چه واقعه یخ: د کهیل، دست لرزان چون برگ درخت، خداوند خانه پرسیکبود چون ن
؟ یترس یچه م یستیرند، تو خر نیگیمبارك خر م: رند بسخره، گفتیگیرون خر میب: است؟ گفت
  .رندیکه مرا خر گز برخاسته است، امروز ترسم ییرند، تمیگیسخت به جد م: گفت

  ختیناگه گر يدر خانه ا یکیآن 
  ر هستیخ: صاحب خانه بگفتش

  ؟یختیواقعه چون است؟ چون بگر
  بهر ِ سخرة شاه حرون: گفت
  جان ِ عم يرند خر، ایگیم: گفت
ند و گرم اندر گرفت: گفت بس جد  

  بر آوردند دست يریبهر ِ خر گ
  ان مان سرورندیزییتم یچونکه ب

  ریهوده گیما ب ست شاه شهر ِین
  ران مترسیباش و ز خر گ یآدم

  چرخ ِ چارم هم ز نور تو پر است
  يتو ز چرخ و اختران هم برتر

  گر استیگر و، خر دیر آخور دیم
  ر ِ آخور گرچه در آخور بودیم

  ؟م در دنبال ِ خریچه در افتاد
  بیاز انار و، از ترنج و، شاخ ِ س

  ا از آن بازان که کبکان پرورندی
  ا که موجش گوهر استیاز آن درا ی
ُ گل چی   کنندین میا از آن مرغان که 

  ست پنهان در جهانینردبانهائ
  گر استید یهر  ُگرُه را نردبان

  خبریگر بیاز حال ِ د یکیهر 

  خت یو، لب کبود و، رنگ ر يزرد رو  
  ر، دست یلرزد تو را، چون پ یکه هم

  ؟یختیرنگ و رخساره بگو، چون ر
  رند مردم از برون یگ یخر هم
  ؟ست غمین چیخر، رو تو را ز يچون نه ا

  رند هم، نبود شگفت یگر خرم گ
  ز هم برخاسته ست ییجد جد، تم

  خر برَند يصاحبِ خر را به جا
  ریع است و بصیزش، سمییهست تم
  دوران، مترس  یسیع ي، ايخر نه ا

  حاش هللا که مقامت آخور است 
   يگر چه بهر مصلحت در آخور

  هر آنکو اندر آخور شد خر است  ین
 د، خر بودیهر که او را خر بگو

  تر يو از گلها ياز گلستان گو
  ب یحس یوز شراب و شاهدان ِ ب

  چرندیهم نگون اشکم هم آسان م
  نش وراست ینده و بیگوهرش گو

  کنندین میمین و سیضه ها زریب
  ه، تا عنان ِ آسمان یه پایپا

  گر است ید یهر روش را آسمان
  ان و سریپا یملک با پهنا و ب
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  ست خَوش؟یاو از چ: ران کهین در آن حیا
  صحن ِ ارض اهللا واسع آمده

  ان برگ و شاخیبر درختان شکر گو
  پر گرهبلبالن گرد شکوفه 

  ان ندارد، کن رجوعین سخن پایا
  

  ستش یرت چیره که حین خیو آن در ا  
  سر زده  ینیاز زم یهر درخت

   عرصۀ فراخ یملک و، زه یکه زه
  ، ما را بده يخوریکه از آنچه م

  ر و سقم و جوعیآن روباه و ش يسو
   

  
  
  
  
  

که هنوز خر  ریر، و عتاب کردن ِ روباه با شیر و جستن ِ خر از شیش ِ شیبردن ِ روباه خر را پ. 112
  بیر روبه را که برو دگرباره اش بفری، و عذر گفتن و البه کردن شيدور بود شتاب کرد
  مرج برد يچونکه روباهش بسو

  ر از نبردیر و، آن شیدور بود از ش
  ر ِ هولیش يکرد از بلند يگنبد

  ختید و برگشت و گریخر ز دورش د
  شاه ما يا: ر رایگفت روبه ش

  يد آن غویک تو آیتا به نزد
  ل و شتابیطان است تعجیمکر ِ ش

  ختید و گرید يدور بود و حمله ا
  من پنداشتم بر جاست زور: گفت

  زور من بر جا بود: ک گفتمیل
  ز جوع و حاجتم از حد گذشتین

  گر از خرَدی، بار دیگر توان
  ار دارم از تو منیمنت بس

  کند آن خر مرا يگر خدا روز
  دهد ياری، گر خدا يآر: گفت

  دیکه د یپس فراموشش شود هول
  ک، چون آرم من او را، تو متازیل

  ، تجربه کردم که منيآر: گفت
  د خر تمامیایکم نیتا به نزد

  یشه همت يا: رفت روبه، گفت
  توبه ها کرده است خر با کردگار
  میتوبۀ او را به فن بر هم زن

  فرزندان ِ ماست يکلۀ خر، گو
  عقل کان باشد ز دوران ِ زحل

  رش به حمله خُرد و مردیتا  ُکند ش  
  نکرد يک آمدن صبریتا به نزد

ت و امکان ِ حول  خود نبودش قو  
  ختیکوه  تازان نعل ر يتا به پا

  ؟صبر در وقت وغا يچون نکرد
   يغالب شو يتا به اندك حمله ا

  لطف رحمان است صبر و احتساب 
  خت یضعف تو ظاهر شد و، آبِ تو ر

 خود بدم از ضعف خود نادان و کور

  که در من ضعف دست و پا بود ین
ع  اوه گشت یصبر و عقلم از تجو  

  باز آوردن مر او را مسترد
  اش به فن  ياریجهد کن، باشد ب
 دها بخشم تو رایبعد از آن بس ص

  نهد يمهر یبر دل ِ او از عم
  دین بعیاو نباشد ا ياز خر

  ل  بازیاز تعج یتا به بادش نده
  سخت رنجورم، مخلخل گشته تن 
  من نجنبم، خفته باشم بر قوام 

   یتا بپوشد عقل ِ او را غفلت
  کاو نگردد غرة هر نابکار
  م یما عدو عقل و عهد روشن

  چۀ دستان ِ ماست یفکرتش باز
  ش ِ عقل ِ ما ندارد آن محل یپ
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  رد، وز زحل دانا شد اواز عطا
  ماست يعلَّم االنسانَ خم طغرا

  میۀ آن آفتابِ روشنیترب
  ن همهیتجربه، گر دارد او با ا

  بو که توبه بشکند آن سست خو
  

  ما ز داد کردگار ِ لطف خو  
  ماست  يعلم عند اهللا مقصدها

م یزنیاز آن بر م یاالعل یرب  
  ن دمدمه یبشکند صد تجربه ز

  اشکستش در او یدر رسد شوم
  

  
  
  
  
  

ان آن که نقض ِعهد و توبه موجب بال بود، بلکه باعث مسخ است، چنانکه در حق ِ یدر ب. 113
ن امت یرَ، و اندر ایکه و جعلَ منْهم الْقرَدةَ و الْخَنازِ یسیاصحاب سبت و در حق اصحاب مائدة ع
  امت تن را صورت دل دهندیق مسخ دل باشد و به

  ثاق و شکست توبه هاینقض ِ م
  نقض ِ عهد و توبۀ اصحابِ سبت

  نه کردیپس خدا آن قوم را بوز
  ن امت  َنبد مسخ ِ بدنیاندر ا

  نه گردد آن دلشیچون دل بوز
  دلش را ز اختبار يگر هنر بود

  رتشیآن سگ اصحاب خوش بد س
  مسخ صورت بود اهل ِ سبت را

 از رهصد هزاران ِ دگر ،رّس  
  

  موجب لعنت بود در انتها  
  موجب مسخ آمد و، اهالك و مقت 
  چونکه عهد خود شکستند از نبرد

  ذو الفطن  يک مسخ دل بود، ایل
  نه شد خوار آن گلش یاز دل ِ بوز

  ؟ز صورت آن حمار يبود یخوار ک
  ؟منقصت ز آن صورتش يچ بودیه

  ند  خلق  ظاهر کبت رایتا بب
  از توبه شکستن، خوك و خرگشته 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

م بار آمدن روباه بر ِ آن خر گر. 114 بدشیخته تا باز بفریدو  
  امد زود روبه نزد خریپس ب

  ؟ناجوانمردا، چه کردم من تو را
  ناجوانمردا، چه کردم با تو من؟

  ؟ن ِ تو با جانم چه بودیموجبِ ک
  یفت يپاهمچو کژدم، کاو گزد 

  جان ِ ماست يکاو عدو يویا چو دی
  ستیبلکه طبعا ً خصم ِ جان ِ آدم

  او نگسلد یهر آدم یاز پ
  یموجب یزانکه خبث ذات او ب

  یهر زمان خواند تو را تا خرگه
  ونیکه فالن جا حوض ِ آب است و ع

  را با هزاران کرّ و فر یآدم

  ، الحذرياریاز چون تو : گفت خر  
  ؟مرا يش اژدها بردیکه به پ

 ؟پنجه زن ير کردیکه مرا باش

  عنود ير ِ خبث جوهر تو؟ ایغ
   یاو را آفت يده از وینارس
  ده زحمتش از ما و کاست ینارس

  ست یدر خُرَم یاز هالك آدم
  ؟هلد یرا کخو و طبع ِ زشت خود 

   یظلم و عدوان جاذب يهست سو
   یکاندر اندازد تو را اندر چه

  تا در اندازد به حوضت سر نگون 
  ن، در شور و شریاندر افکند، آن لع
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  ریو نذ یرا با همه وح یآدم
  یگزند سابق ی، بیگناهیب
  ؟ید او را ز مردم زشتئیرس یک

  آن طلسم ِ سحر بود: گفت روبه
  ن ترمیور نه من از تو به تن مسک

  یساخت یز آن گونه طلسم گر نه 
  ل و ارجینوا پر پیک جهان ِ بی

  من تو را خود خواستم گفتن به درس
  تیاد، علم آموزیک رفت از یل
  نوا یدمت در جوع  کلب و بید

  شرح ِ طلسم یور نه با تو گفتم
  م مر تو رایشد فراموش آنکه گو

  

  رین، بردش به بیاندر افکند، آن لع  
  ؟ید او را ز آدم ناحقیرس یک

 يکاو دمادم آردم از غم پشته ا

  نمود يریآن ش ،که تو را در چشم
  ؟چرمیو روز اندر آنجا م چون شب

   یبدانجا تاخت يهر شکم خوار
  ؟سبز مرج يبماند یک یطلسم یب

  ، مترس ینیاگر ب ین شکلینچنیکا
  ت یکه بدم مستغرق ِ دل سوز

  تا دوا یدم که آئیشتاب یم
 ست جسمید، نینما یم یالیکآن خ

  بِ دلربا یحال ِ آن شکل ِ مه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن ِ خر روباه را. 115
  عدو يشم، این ز پیرو ه: گفت خر
  که تو را بد بخت کرد یآن خدائ
  ؟به من یآئیم ين رویبا کدام

  در خون و جانم آشکار يرفته ا
  ل رایعزرائ يدم رویتا بد

  ا خرمیگر چه من ننگ خرانم  
  امان یدم ز هول ِ بیآنچه من د

  بِ آن شکوهیدل و جان، از نه یب
  بیم در آن دم از نهیبسته شد پا

  ذوالمنن يکا: عهد کردم با خدا
  نیتا ننوشم وسوسۀ کس بعد از ا

  من يحق گشاده کرد آن دم، پا
  ر ِ نریش يدیور نه اندر من رس

  نیر ِعریباز بفرستادت آن ش
  الصمدحقّ ِ ذات پاك اهللاُ 

  میستاند از سل یمار ِ بد  جان
  مار ِ بد زخم ار  زند بر جان زند

  ِ او يقول و گفت و گو ین، بیاز قر

  زشت رو يتو، ا ينم رویتا نب  
  ه و سخت کردیزشتت را کر يرو
  ندارد کرگدن  ين سغرین چنیا

  "تو را من رهبرم در مرغزار"که 
  ل رایفن و تسو يباز آورد

  خرم؟  ین را کیجان ورم، جان دارم، ا
  در زمان  یر گشتی، پيدیطفل د

  سر نگون خود را در افکندم ز کوه 
  ب یحج یدم آن عذابِ بیچون بد

  من  يتو پا ین بستگیبر گشا ز
  ن یمع يعهد کردم، نذر کردم، ا

  من  يهایو، ه يز آن دعا و، زار
  ؟خر  ،ریر ِ پنجۀ شیدر ز يچون بد

  ن یبئس القر يمن، از مکر، ا يسو
  ار ِ بدیکه بود به، مار ِ بد، از 

  م ینار ِ مق يار ِ بد آرد سوی
 مان زندیار ِ بد بر جان و بر ای

  ِ او يخو بدزدد دل نهان از خو
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  ه رایچونکه او افکند بر تو سا
  گشت  مست یعقل ِ تو گر اژدهائ

  رون جهدیدة عقلت بدو بید
  ار ِ بدیدر جهان نبود بتر از 

  

  ه رایه از تو مایمایآن بدزدد   
  ار ِ بد آنرا زمرّد دان که هست ی

 طاعون نهد اندر کف ،طعن اوت

  ن گشتست خَودیقین الین مرا عیم
  

  
  
  
  

  گر باریپاسخ دادن روباه خر را د. 116
  ستیصاف ما را درد ن: گفت روبه

  ساده دل ين همه وهم ِ تو است، ایا
  ال ِ زشت خود منگر به منیاز خ

  کو بر  بر اخوان ِ صفایظنّ ِ ن
  دیال و وهم بد چون شد پدین خیا

  گر کرد جور و امتحان یمشفق
  خاصه من بد رگ نبودم، زشت قسم

  بد آن سگالش قدر را يور بد
  میبال و طبع و یعالم ِ وهم و خ

  ال ِ نقش بندین خیا ينقشها
  م ِ رادی، ابراهیهذا رب: گفت

  ل گفتین تأویذکر ِ کوکب را چن
  ال و چشم بندیعالم ِ وهم و خ

  آمد قال ِ او "یهذا رب"تا که 
  چون جبال يغرق گشته عقلها

  نیعقل ِ ثابت تر ز  ُکه را وهم ب
  ن طوفان فضوحیکوهها را هست ز

  نیقیال ِ ره زن ِ راه ین خیز
  الیقان رست از وهم و خیمرد ا

  و آنکه را نور ِ عمر نبود سند
  با هول و سهم یصد هزاران کشت

  لسوفیست  فین  فرعون ِ چیکمتر
  ست آنیزن ک یکس نداند  روسب

  ره سریچون تو را وهم ِ تو دارد خ
  شتنیِ خو یعاجزم من از من

  زندین در میاز من و ما هر که ا

  ست یخُرد ن  یوهم  التییک، تخیل  
  دارم، نه غل  یور نه با تو، نه غش

  ؟سوء ظن يبر محبان، از چه دار
  شان جفاید ظاهر از ایگر چه آ

  دیار را از هم بریصد هزاران 
  د که نبود بد گمان یبا یعقل م
  بد نبد، بود آن طلسم  يدیآنچه د

  اران خطایند از یعفو فرما
  م یسد ِعظ یکیهست رهرو را  

  را که  ُکه بد، شد گزند یلیچون خل
  چونکه اندر عالم ِ وهم اوفتاد

  ل سفت یکه گوهر ِ تأو یآن کس
  ش  َکندیخو يآنچنان  ُکه را ز جا

  ؟او خربط و خر را چه باشد حال ِ
  ال یدر بحار ِ وهم و گرداب خ
 نیگرچه فرمودست گفتن آن ام

  ؟نوح یجز که در کشت یکو امان
  ن یگشت هفتاد و دو ملت  اهل ِ د

  د هالل یگویابرو را نم يمو
  راهش زند  يکژ يابرو يمو

  وهم  يایتخته تخته گشته در در
  در خسوف  یماه او در برج وهم

  وآنکه داند نبودش بر خود گمان 
  گرد وهم ِ آن دگر ياز چه  َگرد

  ؟ش ِ منیتو پ  یپر من  ینیچه نش
 تند یش است و بر ال میعاشق خو
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  م به جانیجو یهم  یمن و مائ یب
  من شد، همه من ها در اوست یهر که ب

  ابد بهاینقش شد   ینه بیآ
  

  آن خوش صولجان  يتا شوم من گو  
  ست دوست یار جمله شد  چو خود را نی

  ز جملۀ نقشها  یزانکه شد حاک
  

  
  
  

اضت او که هر شب افطار ببرگ یقدس اهللا سرّه و ر يغزنو يخ محمد سر رزیت شیحکا. 117
  کرد جهت ذلّ نفس خودیرز م

  ي، از دانش مزی، در غزنيزاهد
  یبود افطارش سر ِ رز هر شب

  د از شاه وجودیبس عجائب د
  ریس شیبر سر  ُکه رفت آن  از خو

  نامد نوبت آن مکرمت: گفت
  او فرو افکند خود را از  وداد

  ر مردیچون نمرد از نکس آن جان س
  نمودیم یات او را چو مرگین حیکا

  يکرد او کدیب میموت را از غ
  قابل شده یموت را چون زندگ

  حان ِ اوی، ریف و خنجر، چون علیس
  شهر يرو  ز صحرا سو: بانگ آمد

  رازم مو به مو يدانا يا: گفت
  خدمت آنکه بهر ذلّ نفس: گفت
  ستان یا  زر میاز اغن یمدت

  ک چند گاهین است، تا یخدمتت ا
  بس سؤال و بس جواب و ماجرا

  ن و آسمان پر نور شدیکه زم
  ک کوته کردم آن گفتار رایل

  

   يت سر رزیبد محمد نام و، کن  
   یم اندر مطلبیهفت سال او دا

  بود ک مقصودش جمال ِ شاهیل
  ریا فتادم من به زیبنما، : گفت

  ، نکشمت يرینم یور فرو افت
ِ عمق ِآبیدر م   اوفتاد یان

  از فراق مرگ  بر خود نوحه کرد
  شش باژگونه گشته بودیکار پ

   يزدیم "یاتیح یموت یان ف"
  کدل شده یبا هالك جان ِ خود  

  جان ِ او ين عدوینرگس و نسر
  سرّ  و جهر ياز ورا یطرفه بانگ

  بگو  ؟چه کنم در شهر از خدمت
  تو چون عباس دبس  يش را سازیخو

  رسان ین میشان ِ مسکیپس به درو
  جان پناه  يسمعا ً طاعۀ ً ا: گفت

   يان زاهد و رب الوریبد م
  در مقاالت آن همه مذکور شد

  اسرار را یتا ننوشد هر خس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یبیدن او به اشارت غیل گردانین و زنبیابان به شهر غزنین سال از بیخ بعد از چندیآمدن ش. 118
  . د بر فقرایو تفرقه کردن آنچه جمع آ

  . ک استیک بر پینامه بر نامه، پ       ک است یهر که را جان ز عز لب
  ره منقطع نباشدیباران و نامه و غچنانکه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و 

  ریرو به شهر آورد آن فرمان پذ
  به استقبال رفت یاز فرح  خلق

غزن     ریش منین گشت از رویشهر ِ
    ده  تفت یاو در آمد از ره دزد
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  ان و مهان برخاستندیجمله اع
  نامدم یمن از خود نمائ: گفت

  ل منیستم در عزم ِ قال و قین
  بنده فرمانم که امر است از خدا

  لفظ نادر ناورم یدر گدائ
  تا شوم غرق ِ مذلت من تمام

  حق جان است و، من آن را تبعامر 
  نیچون طمع خواهد ز من سلطان ِ د

  ؟عزت تنم یاو مذلت خواست، ک
  ه و مذلت  جان ِ منین کدیبعد از ا

  به دست یلیگشت و زنبیخ در میش
  و عرش اسرار ِ او یبرتر از کرس

  زنندین فن میک همیا هر یانب
  زنندیأَقْرَضُوا اهللا، أَقْرِضُوا اهللا، م

  ازیآرد ن یخ مین شیدربدر ا
  کرد اویکه به جد م یکان گدائ
  ز از بهر ِ گلوین يور بکرد

  ریدر حق ِ او خورد، نان و شهد و ش
  خوردینوشد، مگو نان م ینور م

  کاو خورد روغن ز شمع  يچون شرار
  ال تسرفوا: را گفت حق ينان خور
  ابتال بد وآن کلوا يآن گلو

  حرص و طمع یامر و فرمان بود، ن
  ا، مس را بدهیمید کیگر بگو
  کرد اویکه بجد م  یآن گدائ

  خاك تا هفتم طبق يگنجها
  خالقا، من عاشقم: خ گفتایش

  هشت جنت گر در آرم در نظر
  من  يباشم سالمت جو یمؤمن
  زدان خورد قوتی، کز عشق ِ یعاشق

  خ فطنین بدن که دارد آن شیو
ِ عشق ِ خدا، وآنگاه مزد   ؟عاشق

  آراستندقصرها از بهر ِ او   
  نامدم  یو گدائ يجز به خوار

  ل  من یدر به در گردم  به کف زنب
 که گدا باشم، گدا باشم، گدا

  ان نسپرم یق ِ نر گدایجز طر
  تا سقطها بشنوم از خاص و عام 
  او طمع فرمود ذلّ من  قنع 

  ن یخاك بر فرق ِ قناعت بعد از ا
  ؟کنم يریم یخواست، ک یاو گدائ

  ست عباس اند در انبان ِ من یب
  ؟ت هستیقیخواجه، توف "ء هللا یش"
  ء هللا، کار ِ او یء هللا، ش یش

  کنندیشان میه ایخلق ِ مفلس کد
  تنند یم "انصروا اهللا"باژگون بر 

  خ  بازیش يبر فلک، صد در، برا
  بهر ِ گلو یزدان بود، نیبهر ِ 

  آن گلو از نور ِ حق دارد غلو
  ریصد فقبه ز چله، وز سه روزة 

  چردیکارد، به صورت میالله م
  د ز خوردش بهر ِ جمع ینور افزا

  "اکتفوا"نور خوردن را نگفته ست 
  من از غلویفارغ از اسراف و، ا

ع  آن چنان جان، حرص را نبود تب  
  تو به من، خود را طمع نبود فره 

 هو يبود از آثار حکمتها

  خ ِ حق یش ِ شیعرضه کرده بود پ
  ر ِ تو، من فاسقم یم غیور بجو

  ور کنم خدمت من از خوف سقر
  ن هر دو بود  حظ ّ بدن یزانکه ا

  رزد ترّه توت یشش نیصد بدن پ
  و، کم خوانش بدن  يگر گویز دیچ
  ؟ل ِ موتمن، وآنگاه دزدیجبرئ
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  کور و کبود یلیعاشق ِ آن ل
  کسان شده بد خاك و زرینزد او 

  ر و گرگ و دد از او واقف شدهیش
  وان  پاك  پاكیح ين شدست از خویکا

  ز ِ خرَدیزهر ِ دد باشد شکر ر
ِ عاشق را ن   ارد خورد ددیلحم

ش یور خورد خود ف دالمثل دام و د  
ِ عشق   هر چه جز عشق است شد مأکول

  ؟رد، مر مرغ را هرگز خويدانه ا
  عاشق  َلعلّ يکن تا شو یبندگ

  طمع دارد ز جد يبنده، آزاد
  م خلعت و ادرار جوستیبنده، دا

  دیدر نگنجد عشق در گفت و شن
  بحر را نتوان شمرد يقطره ها

  فالن يان ندارد، این سخن پایا
  

  ک ترّه بودیش او یملک عالم پ  
  زر چه باشد؟ که نبد جان را خطر

  شان گرد او جمع آمده یهمچو خو
  پر ز عشق و لحم و شحمش زهرناك 

  ک باشد ضدّ بدیک نیزانکه ن
  ک و بدیش ِ نیعشق معروف است پ

  زهر گردد لحم عاشق، بکشدش 
ِ عشق یک دانه پیدو جهان    ش ِ نول

  ؟کاهدان مر اسب را هرگز چرَد
  د در عمل یکسب است، آ یبندگ

  نخواهد تا ابد يعاشق آزاد
  دار ِ اوست یخلعت عاشق، همه د

  دیست، قعرش ناپدیائیعشق در
  ش آن بحر است خُردیا پیهفت در

  خ ِ زمانیباز رو در قصۀ ش
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لوالك لما خلقت االفالك یدر معن. 119
  کو به کو يگدا یخین شیشد چن

  گیعشق جوشد بحر را مانند د
  عشق بشکافد فلک را صد شکاف
  با محمد بود عشق ِ پاك  جفت

  او چون بود فرد، در عشق یمنته
ِ عشق ِ پاك را يگر نبود   بهر

  یسن من بدان افراشتم چرخ ِ
  د ز چرخیدگر آ يمنفعتها

  يک سریخاك را من خوار کردم 
  يو نو يم سبزیخاك را داد

  اتین جبال ِ راسیند ایبا تو گو
  پسر ين نقش، ایست، و ایگر چه آن معن

  کنند یهیغصه را با خار تشب
  که سنگش خواندند یآن دل ِ قاس

  ن ِ آنید عیایدر تصور در ن

  ، اتقوایعشق آمد ال ابال  
  گ ید کوه را مانند ریساعشق 

  ن را از گزاف یعشق لرزاند زم
ِ عشق ِ او خدا    گفت  "لوالك"بهر
  ص کردیا تخصیپس مر او را ز انب

  ؟افالك را یدادم يوجود یک
   یکن یتا علو عشق را فهم

  ن چو فرخ ید، ایضه تابع آیآن چو ب
   يبر یتا ز ذلّ عاشقان بوئ

   ير آگه شویل ِ فقیتا ز تبد
  وصف حال عاشقان  اندر ثبات 

  ک تریتا به فهم تو شود نزد
  کنند یهیک تنبیآن نباشد، ل

  راندند ینامناسب بد، مثال
  ش مدان یر نه، نفیب بر تصویع
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، و عتاب یبیل به اشارت غیچهار بار با زنب يه روزیبهر کد يریخ به خانۀ امیرفتن آن ش. 120

  ر رایخ امیر او را بدان وقاحت، و عذر آوردن شیکردن ام
  ریچار کرّت  چون فق يخ روزیش

  زنان "ء هللا یش"ل و یش زنبـَکفَ در 
  پسر يباژگونه ست، ا ينعلها

  حیوق يا: د، گفتشیرش دیچون ام
  ن جست و جو؟یشرم، چند ا یخس ِ ب يا
  است و، چه کار؟ يو، چه رو ين چه سغریا
  ؟اندر بند تو ،خیش ،نجایست ایک

  يان برده ایحرمت و آب گدا
  ه بر دوش تو عباس ِ دبسیغاش

  را، بنده فرمانم، خموشیام: گفت
  یدمیش حرص ار دیبهر ِ نان در خو

  هفت سال، از سوز ِ عشق ِ جسم پز
  تا ز برگ خشک و تازه خوردنم

  در حجابِ بوالبشر یتا تو باش
  را بشکافتند يرکان که مویز

  رنجات و سحر و فلسفهیعلم ِ ن
  دند تا امکان ِ خودیک کوشیل

  دیرت کرد و خود را در کشیعشق، غ
  دیکه به روز استاره د ینور چشم

  نیر هین گذر کن، پند من بپذیز
  نازك گشته و جان در رصد  وقت

  فهم کن، موقوف آن گفتن مباش
  ن نشاطیتو ز يبرده ا یگمان ،ین

  لیز است و، مستحیواجب است و، جا
  

  ریه رفت در قصر ِ امیبهر کد  
  نان  يد تایبجو یخالق ِ جان م

  ره سریرا کند هم خ یعقل ِ کل
  ح ی، منه نامم شحيزیمت چیگو

 ؟و تا چند با رزق ِ دو تو یتا ک

  چار بار یاندر آئ يکه به روز
  دم نر گدا مانند تویمن ند

   ؟يزشت آورده ا یچه عباسن یا
  ن نفس ِ نحس یچ ملحد را مباد ایه

  ن مجوش ی، چنديز آتشم آگه نه ا
   یدمیاشکم نان خواره را بدر

  ابان خورده ام من برگ رزیدر ب
  ن رنگ تنم یسبز گشته بود ا

  در عاشقان کمتر نگر يسرسر
  افتندیئت را به جان دریعلم ِ ه

  گر چه نشناسند حقّ المعرفه 
  خود ر گذشتند از همه اقران ِب

  دیشان ناپدید ز ین خورشیشد چن
  ؟دیچون از او رو در کش یآفتاب

  ن یعاشقان را تو به چشم ِ عشق ب
  ندم عذر خَودیبا تو نتوان گفت ا

  عاشقان کمتر خراش  ينه هایس
  اطیکن احتیحزم را مگذار و م

  ل یدخ ير در حزم، این وسط را گیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثار کردن مخزن بعد یزدن و ا يخ و عکس ِ صدق ِ او بر ویحت شیر از نصیان شدن امیگر. 121
  ارم تصرف کردنین یاشارت یخ و قبول ناکردن و گفتن که من بیو استعصام ش یاز گستاخ

  يها يشد ها ه درین بگفت و، گریا
  ر زدیر ِ میصدق او هم بر ضم

خ او، جا   يجا ياشک، غلطان بر ر   
    پزد یم یگیعشق هر دم طرفه د
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ِ عاشق، بر جماد   تند یم يصدق
  ، بر عصا و کوه زدیصدق ِ موس

  صدق ِ احمد بر جمال ِ ماه زد
  ریرو به رو آورده هر دو در نف

  ستندیار چون بگریبس یساعت
  نیاز خزانه بر گز یهر چه خواه

  ل هستیخانه آن توست، هر چت م
  نیندادندم چن يدستور: گفت

  ن کردن فضولیمن ز خود نتوانم ا
  ن بهانه کرد و مهره در ربودیا

  غل بود و خشم یگرچه صادق بود و، ب
  ن داده ست الهیفرمانم چن: گفت

  مین در خواستیانه از ایما گدا
  

  ؟چه عجب گر بر دل ِ دانا زند  
  پر اشکوه زد يایبلکه بر در
  د رخشان  راه زدیبلکه بر خورش

  ریر و هم فقیان، هم امیگشته گر
  ارجمند يز ایخ: ر او را کهیگفت م

  ن یصد چن يگر چه استحقاق دار
  ن، خود هر دو عالم اندك است یبر گز

  ن یبر گز يزیش چیکه به دست خو
  النه دخول ین دخیکه کنم من ا

  مانع آن بد که عطا صادق نبود
  نامد به چشم  یخ را هر صدق میش

 بخواه يزیانه برو چیکه گدا

  م یپرواست یورنه از اموال ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن بده ی، بعد از ايو داد ين دو سال به فرمان ما بستدیخ، که ایب به شیاشارت آمدن از غ. 122
 یم، که هر چه خواهیره گردانیکن که آن را چون انبان ابو هریر میر حصیدست در ز. و مستان

زر شود، مرده در  يریاست که خاك به کف بگ ین  عالمیا ين شود که ورایقیان را یعالم یابیب
اق گردد، نه یمان شود، زهر ترید، سعد اکبر شود، کفر اید، زنده شود، نحس اکبر در آن آیآن آ

چون و چگونه، و هر  ینه فوق و نه تحت، نه متصل نه منفصل، بن عالم است نه خارج، یداخل ا
لحظه او را هزار اثر و نمونه، چنانکه صنعت دست با  دست، و غمزة چشم با چشم و فصاحت زبان 

  ه االشارهیکفیبا زبان، نه داخل است و نه خارج، و نه متصل و نه منفصل، و العاقل 
  ن کار کرد آن مرد کاریتا دو سال ا

  از کس مخواه یده، ولین  میاز ا بعد
  ک تا هزاریهر که خواهد از تو، از 

  مرّ  بده ین، ز گنج ِ رحمت بیه
  ش از آنیهر چه خواهندت بده، مند

  ر و نه کمیما  نه تحس يدر عطا
  سند يکن، اُ ا یر بوریدست، ز
  ا پر کن تو مشتیر بوریپس ز ز
  ن از اجر ِ ناممنون بدهیبعد از ا

  تو باش "هِم یدیاهللاِ فَوقَ أَد ی"رو 
  وام داران را ز عهده  وا رهان

  بعد از آن  امر آمدش از کردگار  
  ن دستگاه یب ایمت ز غیما بداد

  رت کن بر آریر حصیدست در ز
  در کف تو، خاك گردد زر، بده 

 ش دان یش از بیزدان را تو بیداد  
  ن کرم ی، نه حسرت، زیمانینه پش
  پوش ِ چشم ِ بد يرو ياز برا

  ده به دست سائل ِ اشکسته پشت 
  هر که خواهد گوهر ِ مکنون  بده 
  همچو دست حق، گزافه رزق پاش 
  همچو باران سبز کن فرش ِ جهان 
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  نیک سال دگر کارش همیبود 
  ه اندر کفشیخاك س يزر شد

  

  ن یسۀ رب ِ دیزر  ز ک يکه بداد  
  در صفش  ی، گدائیحاتم طائ

  
  
  

گفتن، که نشان  یگفتن و دانستن ِ قدر وام ِ وام داران ب یر سائالن را بیخ ضمیدانستن ش. 123
  یراك فقد رآنیفمن  یخلق یال یشان باشد کهُ اخرج بصفاتیا

  ریآن فق یحاجت خود گر نگفت
  یهر کس ر ِیش او، روشن ضمیپ

  شت خمآن پ یهر چه در دل داشت
  که او یچه دانست: پس بگفتندش

  خانۀ دل خلوت است: یاو بگفت
  ستیزدان  کار نیاندر آن جز عشق ِ 

  ک و بدیخانه را من روفتم از ن
  ر خداینم اندر او  غیهر چه ب
  ا عرجون نمودی، نخل یگر در آب

  یصورت ینیدر تگ آب ار بب
  شدن یک تا آب از قذر خالیل

  س در اوو خ یرگیتا نماند ت
  مقلّ يجز گل آبه در تنت کو؟ ا

  ، کز خواب و خوریهر دم یتو بر آن
  

  ریضم یو بدانست ياو بداد  
 یر و، وام دار و مفلسیاز فق

  ار و نه کم ی، نه بسيقدر ِ آن داد
  عمو يشه دارد؟ این قدر اندیا

  ه، مثال ِ جنت است یاز کد یخال
  ست یار نیال ِ وصل ِ او  دیجز خ

  گشت از عشق ِ احد خانه ام پر
  آن ِ من نبود، بود عکس ِ گدا

  رون نبودیجز ز عکس نخلۀ ب
   یفت يرون باشد آن نقش، ایعکس ب

  بدن  يه شرط است  در جویتنق
  د عکس ِ روین گردد، نمایتا ام

  خصم ِ دل  يکن ز گل، ا یآب صاف
  شترین جو بیاندر ا يزیخاك ر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلق يرهایسبب دانستن ضم. 124
  است یچون درون ِ آب از آنها خال
  ش رایپس مصفا کن درون ِ خو

  پس تو را باطن مصفا ناشده
  يزه مانده در خریاز است ،خر يا
  ؟سر کند یالیگر خ یشناس یک

  شود در زهد تن یم یچون خالل
  ال کج بروب از اندرونین خیا

  

  عکس روها از برون در آب جست   
 ش رایسرّ هر درو یتا بدان

  و و نسناس و دده یخانه پر از د
  ؟يحا بو بریز ارواح مس یک

   ؟سر برزند ین مکمنیکز کدام
 االت از درونه روفتن یتا خ

  تا نگرداند تو را ز اهل برون
  

  
  
  
  
  
  
  

  شدن خر از حرصغالب شدن مکر روباه و زبون . 125
  د و او را دفع گفتیکوش یخر بس

  فیغالب آمد حرص و صبرش، شد ضع
  ک جوع الکلب با خر بود جفت یل  

    ف یبس گلوها که برَد عشق ِ رغ
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  ق داد دستیکش حقا یز آن رسول
  ریگشته بود آن خر مجاعت را اس

  وا رهم ين عذابِ جوع، باریز
  گر خر اول توبه و سوگند خَورد
  حرص، کور و احمق و نادان کند
  هست آسان مرگ بر جان ِ خران

  ستیدان شقیجاو چون ندارد جان ِ
  جهد کن تا جان مخلد گرددت

  ز بر رازق نبودیاعتمادش ن
  نداشت يروز یتا کنونش، فضل، ب

  گر نباشد جوع، صد رنج ِ دگر
  

  آمدست  "کون کفریکاد فقر ان "  
  ریکره مرده گیاگر مکر است : گفت

  ن است، من مرده  به ام یات ایگر ح
  بکرد یخبط يعاقبت هم از خر

  مرگ را بر احمقان آسان کند
  که ندارند آبِ جان ِ جاودان 

  ست یجرأت او بر اجل، از احمق
  باشدت  یتا به روز مرگ  برگ
  ب جودیکه بر افشاند بر او از غ
  گماشت  یگر چه گه گه بر تنش جوع

  ضه بر آرد از تو سریه یاز پ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لت جوع و احتمایدر فض. 126
  بود خود ز آن علل یرنج ِ جوع اول

  زه تریرنج ِ جوع، از رنجها پاک
  نیجوع خود سلطان داروهاست ه

  جوع نور چشم باشد در بصر
  جمله ناخوش، از مجاعت خوش شود

  

  هم به لطف و، هم به خفت، هم عمل   
  جوع است  صد نفع و هنرخاصه در 

ن ین خوارش مبیه، چنجوع در جان ن  
 ت در نظریجوع باشد قابل

  مجاعتهاست رد  یجمله خوشها ب
  

  
  
  
  
  

  ل در صبر و قناعتیتمث. 127
  خورد نان ِ فخفرهیم یکیآن 
  جوع از صبر چون دو تا شود: گفت

  پس توانم که همه حلوا خورم
  کس را زبونخود نباشد جوع  هر 

  جوع، مر خاصان حق را داده اند
  ؟دهند یجوع هر جلف گدا را ک

  ین ارزانئیکه بخور تو هم بد
  نبود اندر سر تو را جز فکر ِ نان

  ستت؟ین سال حاصل چیبعد چند
  

   ؟شره ين داریچون بد: گفت سائل  
  ش من حلوا شودینان ِ جو در پ
  ، صبورم ال جرم يچون کنم صبر

  ست، ز اندازه برون ین علف زاریکا
  ر ِ زورمندیتا شوند از جوع  ش

  ش او نهندیست، پیچون علف کم ن
  یمرغاب، مرغ ِ نانئ يتو نه ا

 د اندر خاطرت جز ذکر ِ آنینا

  ستتین زیجوع  مردن، به بود ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حت کرد بر زبان و در یرا نصر او آگاه شد و او یخ از حرص و ضمیکه ش يدیت مریحکا. 128
  دش، به امر حقیحت قوت توکل بخشیضمن نص
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  درنگ ی، بيدیشد با مر یخ میش
  دیترس ِ جوع و قحط، در جان ِ مر

  ریخ واقب بود وآگاه از ضمیش
  یغصۀ نان سوخت ياز برا

  زینان ِعزیز آن نازن يتو نه ا
  جوع، رزق ِ جان ِ خاصان ِ خداست

  یستینباش فارغ، تو از آنها 
  کاسه بر کاسه ست و، خوان بر خوان مدام

  شیش پیدود نان پی، ميریچون بم
  ریز گی، ماند نان، بر خیتو برفت

  انیبر سر هر لقمه بنوشته ع
  ن توکل کن، ملرزان پا و دستیه

  زند او مول مولیعاشق است و م
  ي، رزق آمديبد يگر تو را صبر

  ؟ستین تب و لرزه  ز خوف جوع چیا
  

  ، نان در آنجا بود  تنگ يشهر يسو  
  دیگشت از غفلت مزیم یهر دم

  ؟ریدر زح یچند باش: گفت او را
   یدة صبر و توکل دوختید

  زیجوز و مو یکه تو را دارند ب
  ؟ج ِ گداستیزبون ِ همچو تو گ یک

   یستینان ب ین مطبخ تو بیکاندر ا
  ن شکم خواران ِ عام یا ياز برا

  ش یُکشته خو  ینوائ یم ِ بیز ب يکا
  ریش را اندر زحیبکشته خو يا

 کز فالن بن، فالن بن، فالن

  رزق ِ تو، بر تو، ز تو عاشق تر است 
  فضول  يت داند، ایصبر یکاو ز ب

   يش را، چون عاشقان، بر تو زدیخو
  ست ید زیتانیر میدر توکل  س

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ند و بچرد تا فربه شود، و تا فردا از یص که هر روزه صحرا را پر علف بیت آن گاو حریحکا. 129
  کند یند و اعتماد نمیب ین میالغر گردد، و سالهاست که او همچن يغم روز

  ره هست سبز اندر جهانیک جزی
  جمله صحرا را چرَد او تا به شب

  ؟شه، که فردا چه خورمیشب ز اند
  ند سبز دشتیصبح، بد یچون بر آ

  اندر افتد گاو با جوع البقر
  تا که زفت و فربه و لمتر شود
  باز شب اندر تب افتد از فزع
  ؟که چه خواهم خورد فردا وقت خَور

  ن سال  منیشد که چندیچ نندیه
  ام يامد روزیکم ن يچ روزیه

  شود، آن گاو ِ زفتیباز، چون شب م
  ن جهانینفس، آن گاو است و، آن دشت، ا

  !ه چه خواهم خورد مستقبل؟ عجبک
  ورو، کم نامد ز خَ يسالها خورد

  است  تنها، خوش دهان  ياندر او گاو  
  م و منتجب یتا شود زفت و عظ

  گردد او چون تار ِ مو، الغر ز غم 
  ل سبز کشت یان رسته، قصیتا م

  او سر به سر تا به شب آن را چرد
ت پر شودیآن تنش از پ ه و قو  

  تا شود الغر ز خوف منتجع 
  ن بقرین است کار ایسالها ا

  ن چمن ین سبزه زار و زیخورم زیم
  ؟ام ين ترس و غم و دل سوزیست ایچ
  شود الغر، که آوه، رزق رفت یم

  الغر شود از خوف نان  یکه هم
  ؟لوت، فردا از کجا سازم طلب

  نگر یو، ماض ترك مستقبل کن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



126 
 

  اد آریلوت و پوت خورده را هم 
  نه يکسوین گاو را یقصۀ ا

  

 منگر اندر غابر و، کم باش زار  

  غام دهیر ِ نر پیزان خر و زان ش
  

  
  

ر از کوشش، رفت به چشمه تا آب خورد، تا باز یر آن خر را، و تشنه شدن شید کردن شیص. 130
اگر او را : کو دل و جگر؟ روبه گفت: د کهیاز روبه پرس افت،یر جگربند و دل و جگر نیآمدن ش

بر تو باز  یله جان برده، کیده بود آن روز، و به هزار حید یاستیآنچنان س يدل و جگر بود
ع أَو نَعقلُ ما کُنَّا فيآمد مکُنَّا نَس ی؟ لَو عحابِ السرِیأَص  

  ریش ِ شیبرد خر را روبهک تا پ
  کوشش  آن سلطان ِ ددتشنه شد از 

  روبهک خورد آن جگر بند و دلش
  ر چون وا گشت از چشمه به خَوریش

  جگر کو؟ دل چه شد؟: گفت روبه را
  ا جگریورا دل  ياگر بود: گفت

  زیده و، آن رستخیامت دیآن ق
  يا دل بدیو را،  يگر جگر بود

  ست آنیچون ندارد نور  دل، دل ن
  کاو ندارد نور ِ جان یآن زجاج

  ور ِ مصباح است داد ذو الجاللن
  ال جرم در ظرف باشد اعتداد

  ختندیل چون آمینور ِ شش قند
  آن جهود، از ظرفها مشرك شدست
  چون نظر بر روح افتد مرد را
  چون نظر بر ظرف افتد، روح را
  چونکه آبش هست جو خود آن بود

  نها صورتندین نه مردانند، ایا
  

  ریدل ر ِیپاره پاره کردش آن ش  
  خورد یچشمه تا آب يرفت سو

  شد حاصلش  یآن زمان، چون فرصت
  جست دل از خر، نه دل بد، نه جگر

  ن دو بدیکه نباشد جانور را ز
  ؟بار ِ دگر ينجا آمدیبد یک

  زیو آن ز کوه افتادن از هول ِ گر
  ؟ينجا آمدیبد یگر کیبار د

  ست آن یچون نباشد روح، جز گل ن
  لش مخوان یبول و قاروره ست، قند

  شۀ سفال یصنعت خلق است آن ش
  در لهب ها نبود اال اتحاد

  ست اندر نورشان اعداد و چندین
  د آن مؤمن و مدرك شدست ینور د

 یل و مصطفیند خلیب یکیپس 

  ث را و نوح رایند شیپس دو ب
  آن است، کاو را جان بود یآدم

ردة نانند و، کشتۀ شهوتندم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گشتیم یت آن راهب که بروز روشن با شمع در طلب آدمیحکا. 131
  گشت روز یبا شمع بر م یکیآن 

  فالن يکا: گفت او را یبوالفضول
  ؟تو هر سو با چراغ یجوئین چه میه

  یم به هر سو آدمیجویم: گفت
  انسان گشته ام يایگفت من جو

  ِگرد هر بازار، دلش پر عشق و سوز  
   ؟ش هر دکانیبه پ ییجوین چه میه

  ؟ست الغیچان روز ِ روشن یدر م
   یات آن دمیاز ح یکه بود ح

 ران گشته امیچ و حیابم هین یم
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  ن بازار پریا: گفت؟ يهست مرد
  خواهم مرد بر جادة دو ره: گفت

  ؟وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو
  ؟در جهان ين دو حال مردیکو در ا

  کی، ولییجویز مینادر چ: گفت
  خبر یب ی، ز اصلیناظر فرع

  چرخ ِ گردان را قضا گمره کند
  تنگ گرداند جهان ِ چاره را

  داده ره را  گام  گام يقرار يا
  ایگردش ِ سنگ آس يدیچون بد

  بر آمد در هوا يدیخاك را د
  به جوش ینیبیفکر م يگهاید

  وب را در مکرمتیگفت حق ا
  ن نظرین به صبر خود مکن چندیه

  گردش ِ دوالب را ینیچند ب
  کینم، ولیب یم: که یگوئ یتو هم

  مختصر يدیگردش ِ کف را چو د
  ان بودید، سر گویآنکه کف را د

  کندتها ید، نیآنکه کف را د
  د، باشد در شماریآنکه کف را د

  د، در گردش بودیدرا آنکه کف 
  کارش کندید، پیآنکه کف را د
  د، گردد مست اویآنکه کف را د
  د در سخنید، آیآنکه کف را د

  د، پالوده شودیآنکه کف را د
  

  حر يدانا يمردمانند آخر، ا  
  در ره خشم و به هنگام شره 

  دوانم، کو به کو يطالب مرد
  او کنم امروز جان  يتا فدا

  ک یک نی، نیغافل از حکم ِ خدائ
  م، اصل احکام ِ قدریفرع مائ

  صد عطارد را قضا ابله کند
  د و خاره رایگرداند حدآب 

  ، خام ِ خام ی، خام ِ خامیخام ِ خام
  این آخر، بیآبِ جو را هم بب

  ان ِ خاك، بنگر باد رایدر م
  کن به هوش یاندر آتش هم نظر م
  دادمت  يت صبریمن به هر موئ

  ، صبر دادن را نگريدیصبر د
  رآب راین میسر برون کن، هم بب

  ک ید آن را بس عالمتهاست نید
  ا در نگرید، به دریبا رتتیح

  ران بودید، او حیا دیوانکه در
  ا کندید، دل دریا دیوانکه در
  اریاخت ید، شد بیا دیوانکه در
 غش بود ید، او بیا دیوانکه در

 د، بر دارش کندیا دیوانکه در

 د، باشد غرق ِ هویا دیوانکه در

 ما و من ید، شد بیا دیوانکه در

  د، آسوده شودیا دیوانکه در
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غ یدعوت کردن مسلمان. 132 ن اسالم و جواب گفتن اویرا به د یم  
غ فالن يکا: يرا گفت مرد یمر م  
  اگر خواهد خدا مومن شوم: گفت
  مان ِ تویخواهد خدا ایم: گفت

  طان ِ زشتیک نفس ِ نحس و آن شیل
  شان غالبندیمنصف، چو ا يا: گفت

  ن مسلمان شو، بباش از مومنان یه  
  د فضل هم موقن شوم یور فزا

  دست دوزخ جان ِ توتا رهد از 
  کفران و کنشت  يکشندت سویم
  ار آن باشم که باشد زورمندی
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  ار او خواهم بدن  کاو غالب استی
  خواست از من صدق ِ زفتیچون خدا م
  ش بردیطان خواهش خود پینفس و ش

  یساخت یقصر و سرائ یکیتو 
  ریخ يآن جا ،مسجد بود یخواست

  کرباس، تا یکی يدیا، تو بافی
  ، خصم از نبردیخواستیتو قبا م

  ؟چارة کرباس چه بود جان ِمن
  ؟ستیگر زبون شد، جرم آن کرباس چ

  براند يبر و  يناخواه و یچون کس
  بود ين خواریصاحب خانه بد

  هم خُلق گردم، من ار تازه و نوم
  چونکه خواه نفس آمد مستعان

غان،  م ا کافرمیمن اگر ننگ  
  ناخواه او و رغم ِ او یکه کس

نیرد چنیاو را فرو گ ملکت  
  دشیبا یخواهد و، م یدفع او م

  د شدنیبا یو مین دیبندة ا
  طان ز منین کشد شیتا مبادا ک

  آنچه او خواهد  مراد او شود
  ش شاء اهللا کانیحاش هللا ا

  امر ِ او یچ کس در ملک او، بیه
  

  آن طرف افتم  که غالب جاذب است   
  شش نرفت یخواستش چه سود؟ چون پ

  ت قهر گشت و خُرد و مردیو آن عنا
   یاندر او صد نقش ِ خوش افراخت

  ریآمد، مر آن را ساخت  د يگرید
  دن  قبایبهر ِ پوش يخوش بساز

  رغم تو، کرباس را  شلوار کرد
  آن غالب شدن  يجز زبون ِ را

  ؟ستیست، کیآنکه او مغلوبِ غالب ن
  خار بن در ملک و خانۀ او نشاند

  رودیخالفت م ين بر ویکه چن
  شوم  ين خوارینچنیار ِ ایچونکه 

   "ش شاء اهللا کانیا"تسخر آمد 
رَم یم  که بر خدا ایآن  نن ظن ب  

  حکم جو گردد اندر ملکت او 
  ن یارد دم زدن  دم آفریکه ن

  دش یافزا یو هر دم غصه مید
  چونکه غالب اوست در هر انجمن 

  ؟رد آنجا ذوالمننیپس چه دستم گ
  ؟کو شودیاز که کار ِ من دگر ن

  حاکم آمد در مکان و ال مکان 
  ک تار ِ موید سر ِ یفزایدر ن
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  ملک، ملک اوست، فرمان آن ِ او

  باشد به در یترکمان را گر سگ
  کشندیکودکان ِ خانه دمش م

  معبر کند يگانه ایباز اگر ب
  شد "الکفار یأَشداء علَ "که 

  ترکمانُ که دادش  یتتماجز آبِ 
  طان، که حق  هستش کندیپس سگ ش

  او کند يآبِ روها را غذا

  طان ِ اوین سگ بر درش شیکمتر  
  بر درش بنهاده باشد رو و سر
  باشد اندر دست طفالن خوارمند

  ر ِ نر کندی، همچو شيحمله بر و
  ُگل، با عدو چون خار شد  یبا ول

  شدست و پاسبان  یآنچنان واف
  لت تندیاندر او صد فکرت و ح

  بدک و ین يتا برَد او  آبرو
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  عام يآبِ تتماج است آب ِ رو
  خر گاه قدرت جان او بر در ِ

  دید و  از مریگله گله، از مر
  ت  چو سگیبر در کهف الوه

  کن که تایو، امتحان میسگ د يا
  نگریکن، میکن، منع میحمله م

  بهر چه باشد؟ چو سگپس، اعوذ از 
  ُترك خطا  ين اعوذ آن است، کایا

  م بر در ِ خرگاه تویایتا ب
  چونکه  ُترك از سطوت سگ عاجز است

  د اعوذ از سگ، که منیترك هم گو
  ن در آمدنیبد ياری یتو نم

ُ قنق   خاك اکنون بر سر  ُترك و 
  بر زند یحاش هللا،  ُترك بانگ

  يزدان خوانده ایر ِ یکه خود را ش يا
  ؟تو شکار يچون کند آن سگ برا

  

  ابد طعام یطان از آن یکه سگ ش  
  بگو ؟چون نباشد حکم را قربان

  دیبالوص یچون سگ باسط  ذراع
ه، امر جو، بر جسته رگ  ه ذر ذر  

  ن خلق  پاینهد  این ره میچون در ا
  تا که باشد، ماده اندر صدق و، نر

  ز تگ یگشته باشد از ترفع  ت
  بانگ بر زن بر سگت، ره برگشا

 جود و جاه توخواهم ز  یحاجت

  ز است ین فغان  ناجاین اعوذ و ایا
  هم ز سگ درمانده ام  اندر وطن 

  رون شدن یآرم ز در ب یمن نم
ُ عنق  یکیکه    سگ هر دو را بندد 

  کند یر ِ نر  خون قیسگ چه باشد؟ ش
   يدرمانده ا یسالها شد، با سگ

  آشکار یچون شکار سگ شدست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سنت : ل گفتن کهیار بنده و دلیرا در اثبات اخت ي، کافر جبریجواب گفتن مومن سن. 134
ند یار نبیابان جبر که خود را اختین آن راه به بیمیهم السالم و بر یا علیاست کوفتۀ اقدام انب یراه

د انکار بهشت و دوزخ که یالزم آ یل کند، از منکر شدن امر و نهیرا منکر شود و تاو یو امر و نه
ه یکفیم به چه انجامد که العاقلُ یگر نگویمخالفان، و د يعان است و دوزخ جزایمط يبهشت جزا

ابان قدر است که قدرت خالق را مغلوبِ قدرت خلق داند و از آن یسار آن راه بیاالشاره، و بر 
  بر شمرد يد که آن مغ جبریها زافساد

  خطاب يجبر يبشنو ا: گفت مومن
  شطرنج باز يا يخود کرد يباز

  ينامۀ عذر خودت بر خواند
  انه در قضایجبر یآنچه گفت

  هست ما را در جهان ياریاخت
  مشو ين جبریار خود ببیاخت

  ایب: د کسیسنگ را هرگز نگو
  ن بپریه: دیرا کس نگو یآدم

  حرج یاالعم یما عل: زدانیگفت 

  ، نک آوردم جواب یآن ِ خود گفت  
  ن  پهن و درازیخصمت بب يباز

  ؟يبخوان، چه ماند ینامۀ سن
  بشنو ز من  در ماجراسرّ آن 

  ان یشد ع یحس را منکر نتان
 ، به ره آ، کج مرويره رها کرد

  ؟د وفایکس کجا جو  یاز کلوخ
  کور و در من درنگر يا ایا  بی
  ؟نهد بر ما حرَج  رب الفرج یک
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  ير آمدید: د سنگ رایکس نگو
  ن واجستها  مجبور راین چنیا

  بیف و عتیو خشم و تشر یامر و نه
  ارت هست در ظلم و ستمیاخت
  ار، اندر درونت ساکن استیاخت
  ه در نفس بودیار و داعیاخت

  ارش گشته  ُگمیسگ بخفته، اخت
  د جویاسب هم  حو حو کند، چون د

  اریآمد جنبش آن اخت "دنید"
  سیارت چون بلیپس بجنبد اخت

  ن کس عرضه کردیبر ا یچون که مطلوب
  ویرها بر رغم ِ دیو آن فرشته  خ

  ر ِ تویار ِ خیتا بجنبد اخت
  و گشته عرضه داریپس فرشته و د

  شود ز الهامها و وسوسهیم
  با نمک يل ِ نماز، ایوقت تحل

  خوبشان يکه ز الهام و دعا
  یباز از بعد گنه لعنت کن

  دو ضد عرضه کننده در سرارن یا
  شیزد ز پیب بر خیچونکه پردة غ

  گزند یب یوز سخنشان واشناس
  ر ِ طبع و تنیاس يا: دیو گوید

  من گفتمت: دتیو آن فرشته گو
  ؟آن فالن روزت، نگفتم من چنان

  تو يما محب ِ روح ِ جان افزا
  میکنیهم م ین زمانت خدمتیا
  يه، بابات را بوده عدگرُُ ن یا

  یآن ِ ما انداخت و ،یگرفتآن 
  انیشان را عین زمان، ما را و ایا
  ز دوست يراز يم شب چون بشنوین

  ور دو کس در شب خبر آرد تو را
  دیر و، بانگ سگ شب در رسیبانگ ش

  ؟يا که، چوبا، تو چرا بر من زدی  
  ا زند معذور راید، یکس نگو

  ب یپاك ج يست جز مختار را، این
  ن خواستم یطان و نفس این شیمن از ا

  ، کف را نخَست یوسفید او یتا ند
  گشود یآنگه پر و بال ،دیروش د

  د دم ید، جنبانیچون شکنبه د
  ند گوشت، گربه کرد  مویچون بب

  زد شراریز آتش انگ یهمچو نفخ
  س یغام ِ ویشد دالله آردت پ

  د نبردیار ِ خفته بگشایاخت
  ویکند در دل غر یعرضه دارد، م

  ن دو خویش از عرضه خفتست ایزانکه پ
  اریک عروق ِ اختیبهر ِ تحر

  ده کسه  ر و شرت یار ِ خیاخت
  د  بر ملک یز آن سالم آورد  با

  ن نمازم شد روان یار ِ ایاخت
   یمنحن یرا کز اوئیس ایبر بل

  ب آمد عرضه داریدر حجابِ غ
  ش یدالالن خو يرو ینیتو بب

  بدندنها یکان سخن گو در حجاب ا
  کردم، نکردم زور  من یعرضه م
  فزون گردد غمت   ين شادیکه از ا

  جنان  ياست ره  سو يکه از آن سو
  تو يساجدان  و مخلص ِ بابا

  م یزنیت میصال یمخدوم يسو
  وز خطابِ اسجدوا  کرده  ابا

   یما نشناخت يحقّ ِ خدمتها
  ان یدر نگر، بشناس از لحن و ب

  ه اوست ک یسحر دان ،دیچون سخن گو
  هر دو را یروز از گفتن شناس

  دیناپد يصورت هر دو ز تار
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  روز شد، چون باز در بانگ آمدند
  و و روح ِ عرضه داریمخلص آنکه، د

  دیهست در ما ناپد ياریاخت
  زنندیاوستادان کودکان را م

  ایفردا ب: سنگ را یچ گوئیه
  ؟را زند یچ عاقل مر کلوخیه

  در خرد، جبر از قدر رسواتر است
  ست آن مرد قدریمنکر حس ن

  لیمنکر فعل ِ خداوند جل
  ین  دود هست و نار: دیآن بگو

  ن نار رایند معیب ین همیو
  ستینار ن: دیدامنش سوزد، بگو
  جبر ين دعویپس تفسط آمد ا

  ست ربیعالم، نهست : دیگبر گو
  چیست هیجهان خود ن: دیگو ین همیا

  اریجملۀ عالم مقر در اخت
  الست یامر و نه: د کهیگو یاو هم

  قیرف يوان مقر است، ایح ،حس را
  اریزانکه محسوس است ما را اخت

  

  پس شناسدشان ز بانگ  آن هوشمند  
  اریهر دو هستند از تتمۀ اخت

  دید در مزید آیچون دو مطلب د
  ؟کنند یه را کیآن ادب سنگ س

  ، من دهم بد را سزایائیور ن
  ؟کس کند یعتاب یچ با سنگیه

  حس ِ خود را منکر است  يزانکه جبر
  پسر ينباشد، ا یحس ،فعل ِ حق

  ل یهست در انکار مدلول دل
  یز شمع ِ روشن ی، بینور ِ شمع

  انکار را ید پیگو یست مین
  ست یتار ن: دیجامه اش دوزد، بگو
  ن رو ز گبریال جرم بدتر بود ز

  د که نبود مستحب یگو یا ربی
  چ یچ پیاندر پ یئهست سوفسطا

  اریآن م ،ار وین بیا  یامر و نه
  ن جمله خطاست یست، وین ياریاخت

  ق یل آمد دقیک ادراك دلیل
  ف کارید بر او تکلیآیخوب م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و ناهار به  يریار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیچون اخت یان آنکه درك وجدانیدر ب. 135
ن، و مشک از یریحس است که زرد از سرخ بدان فرق کنند، و خُرد از بزرگ و تلخ از ش يجا

ر گرم، و تر از خشک، و ین، و درشت از نرم، به حس مس، و سرد از گرم، و سوزان از شیسرگ
اده که وجدان از یوار از مس ِ درخت معلوم کند، پس منکر وجدان  منکر حس باشد و زیمس ِ د

را که حس را توان بستن و منع کردن از احساس و بستن راه و مدخل یحس ظاهر تر است، ز
  ه االشارهیکفیرا ممکن نخواهد بود، و العاقل ات یوجدان

  حس بود يبه جا یدرك وجدان
  ا مکنید بر او کن یآ ینغز م

  ا آن کنمین کنم، ینکه، فردا ایا
  يز آن بد يکه خورد یمانیو آن پش

  دیاست و وع یجمله قرآن امر و نه
  ؟ن کندیچ عاقل ایچ دانا، هیه

  رودیعم، م يک جدول، ایهر دو در   
  و ماجراها و سخُن  یامر و نه

  صنم  يار است، ایل اختین دلیا
   يمهتد یش گشتیار خویز اخت

  ؟دیامر کردن سنگ مرمر را که د
  ؟ن کندیکلوخ و سنگ خشم و کبا 
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  ا چنانین کن یکه بگفتم که چن
  ؟کند بر چوب و سنگ یحکم یعقل ک

  غالم ِ بسته دست  اشکسته پا يکا
  کاو اختر و گردون کند یخالق

  يحق راند براحتمال عجز 
  عجز نبود در قدر، ور خود شود

ُ قنق را از کرمیگویترك م   د 
  ن با ادبیوز فالن سو اندر آ، ه

  ي، بر در رویتو بعکس آن  ُکن
  آنچنان رو که غالمان رفته اند

  یا روبهی يبا خود بر یتو سگ
  اریر ِ حق را گر نباشد اختیغ

  ؟تو دندان بر عدو یخائ یچون هم
  بشکند یگر ز سقف خانه چوب

  ؟دت بر چوب سقفیآ یچ خشمیه
  ؟که چرا بر من زد و دستم شکست

  جان و خصم ِ تن بدست ياو عدو
  ؟یزنیخُرد را چون م کودکان ِ

  ؟ریبگ یآنکه دزدد مال تو، گوئ
 تو موانکه قصد کندیعورت  

  ل و رخت تو برَدید سیایور ب
  امد باد و دستارت ربودیگر ب

  اریان ِ اختیخشم، در تو شد ب
  زندیرا م يگر شتربان اشتر

  ست با آن چوبِ اویخشم ِ اشتر ن
  یزن یسنگ ین گر بر سگیهمچن

  رد، از خشم ِ تو استیسنگ را گر گ
  اریچو دانست اخت یوانیعقل ِ ح

  از طمع ِ سحور کین لیروشن است ا
  ستینل ِ او نان خوردیم یچونکه  ُکل

  د را پنهان کندیحرص چون خورش
  ن مثل بشنو مشو منکر بدانیا

  موات و عاجزان  يد؟ ایچون نکرد  
  ؟چون زند بر نقش ِ چنگ یمرد چنگ

  وغا يا سویر و بیزه بر گین
  ؟جاهالنه چون کند یامر و نه

   يهش خواندیج و سفیجاهل و گ
  بدتر بود ياز عاجز ،یجاهل

  درم  يدلق آ  سو یسگ و ب یب
  تا سگم بندد ز تو  دندان و لب 

   ياز زخم ِ سگ  خسته شو ال جرم 
  م و مهرمندیتا سگش گردد حل

   یسگ بشورد از بن هر خرگه
  ؟دت بر  جرم داریآ یخشم چون م

  ؟گناه و جرم از او ینیب یچون هم
  بر تو افتد، سخت مجروحت کند

  ؟تو وقف ین او باشیچ اندر کیه
 ا چرا بر من فتاد و کرد پستی

  قاصدا، در بند خون ِ من بدست 
  ؟یکنیبزرگان را منزه مچون 

  ریببر، سازش اسِ ش را یدست و پا
  صد هزاران خشم از تو سر زند

  ؟خرد  ینیل آورد کیچ با سیه
  ؟نمود یتو را با باد  دل خشم یک

  انه اعتذاریجبر یتا نگوئ
  کندیآن شتر قصد زننده م

  شتر بردست  بو يپس ز مختار
   یبر تو آرد حمله، گردد منثن

  و، ندارد بر تو دست  يچون تو دور
  عقل ِ انسان، شرم دار ين مگو، ایا

  آن خورنده چشم بر بندد ز نور
  ست یکند، که روز ن یکیرو به تار

؟رهان کندچه عجب گر پشت بر ب 

  ش را در امتحانیار خویاخت
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  ستیار نیر و قضا سلب کنندة اختیان ِ آنکه تقدیار خلق و بیر اختیان ِ تقریت هم در بیحکا. 136

  پادشاه يکا: شحنه را يگفت دزد
  کنمیآنچه من هم م: گفت شحنه

  برد  یترب  یگر کس  یاز دکان
  کره يدو سه مشت، ا یبر سرش کوب

  فضول ين عذر، ایترّه، چو ا یکیدر 
  یکنیم ين عذر اعتمادیتو بر ا

  لیم ِ نانبیسل ين عذر، ایاز چن
  پس سبلت تو بر کند یهر کس

  د تو رایشا یحکم ِ حق گر عذر م
  که مرا صد آرزو و شهوت است

  م دهیپس کرم کن، عذر را تعل
  يشه ایتو پ يکرده ا ياریاخت

  ؟شه رایآن پ يده این بگزور نه، چو
  د نوبت نفس و هوایچون که آ

  ار  سودیک حبه از تو یچون برَد 
ُ شکر ِ یچونکه آ  د نوبت نمع  

  نیقین باشد یدوزخت را عذر ا
  ن حجت چو معذورت نداشتیکس بد

  ن داور جهان منظوم شدیچون بد
  

  آنچه کردم بود آن  حکم ِ اله   
  دو چشم ِ روشنم  يحکم ِ حق است، ا

  با خرد يا ،زد استین ز حکم ِ ایکا
  ه نجا باز نینکه ایحکم ِ حق است ا

  قبول  یش ِ بقالید پیاین یم
   یتن یگرد مار و اژدها بر م
  ل یسب يخون و مال و زن همه کرد

  ش را مضطر کندیعذر آرد، خو
  مرا ياموز و بده فتویپس ب

  بت است یم و هیدست من بسته ز ب
  من گره  يا از دست و پابرگش
   يشه ایدارم و اند ياریکاخت

  کدخدا يشه ها، ایان پیاز م
  د تو رایار آیست مرده اختیب

  ار جنگ در جانت گشودیاخت
  تو کم  یست، وز سنگیارت نیاخت

  ن ین سوزش مرا معذور بیکاندر ا
  ن دورت نداشت یوز کف جالد ا

  حال آن عالم همت  معلوم شد
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آن کار که  يست از سزایست و موجب خالص نیمقبول ن ینیچ دیو در ه یچ ملتیدر ه يجبر

غْو يجبرس ِ یافت ابلیکرده است، چنانکه خالص ن دل یل ی، و القلیتَنیبدان که گفت که بِما أَ
  ریالکث یعل

  درخت يبر رفت باال یکیآن 
  یدن يا: صاحب باغ آمد و گفت

  بندة خدا ،از باغ خدا: گفت
  ؟یکنیانه چه مالمت میعام

  اور آن رسنیبک، بیا يا: گفت
  پس ببستش سخت آن دم بر درخت

  وه را دزدانه سخت یفشاند آن م یم  
   ؟یکنیت کو؟ چه میاز خدا شرم

  گر خورد خرما که حق کردش عطا
   ؟یبخل بر خوان ِ خداوند غن

  م من جوابِ بوالحسن یتا بگو
  چوب، سخت  ،زدش بر پشت و پهلویم
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  بدار یآخر از خدا شرم: گفت
  ن بنده اشیچوبِ خدا  اکز : گفت

  چوبِ حقّ و، پشت و پهلو آن ِ او
  اریع يتوبه کردم از جبر، ا: گفت
  ارت  هست کردیارش، اختیاخت
  ار ما کندیارش، اختیاخت

  اریاخت یبر صورت ب یحاکم
  د رایص ياریاخت یتا کشد ب

  صنع ِ صمد  یچ آلتیه یک، بیل
  کند يدید را قیارش زیاخت

  بود یآن دروگر حاکم چوب
  یمیهست آهنگر بر آهن ق

  ارین اختین باشد که چندینادر ا
  قدرت تو بر جمادات از نبرد

  ارات  آنچنانیقدرتش بر اخت
  بر وجه کمال يگویخواستش  م

  است يکفر ِ من خواه و: یچونکه گفت
  ستیکفر ِ تو ن ،خواه تو، خود یزانکه ب

  میح است و ذمیامر، عاجز را قب
  زنندیم ،ردینگ یوغیگاو، گر 

  گاو چون معذور نبود  در فضول
  رنجور، سر را بر مبند يچون نه ا

  ينو  یابیجهد کن کز جام ِ حق 
  اریرا بود  ُکل اخت یآنگه  آن م
  باشد آن  ی، گفتۀ  میهر چه گوئ

  ؟کند آن مست جز عدل و صوابُ  یک
  ستیب: جادوان، فرعون را گفتند

  آن واحد است  یما  م يدست و پا
  سر بر شد ز جام ِ او مدامچون به 

  

  گنه را زار  زار ین بیا یُکش یم  
  گر بنده خَوش یزند بر پشت دیم

  من غالم و آلت فرمان ِ او
  اریار است، اختیار است، اختیاخت
  ر گردیز يارش چون سواریاخت

  مستند يار، ایامر شد بر اخت
  هست هر مخلوق را در اقتدار

  د رایتا برَد، بگرفته گوش، او ز
  ارش را کمند او کندیاخت

  ؟ُکند  يدیدام، چون ص یسگ و ب یب
  بود یو آن مصور حاکم خوب

   یهست بنـّا هم بر آلت حاکم
  ارش بنده وارید ز اختیساجد آ

  ؟کرد یرا از آنها نف "يجماد" یک
  را از آن  يارینکند اخت ینف

  که نباشد نسبت جبر و ضالل 
  دان که هست یز هم میخواه خود را  ن

  ست یخواهش، تناقض گفتن یکفر ِ ب
  م یخشم  بدتر، خاصه از رب ِ رح

  ؟کاو نپرد، شد نژند يچ گاویه
  ؟صاحبِ گاو از چه معذور است و دول

  ارت هست، برسبلت مخندیاخت
   يار آنگه شویاخت یخود و ب یب

  معذور ِ مطلق، مست وار يتو شو
  باشد آن   ی، رفتۀ  میهر چه روب

  دست او شراب یکه ز جام ِ حق چش
  ست ین يدست و پا يمست را پروا

 ه است و کاسد است یدست ظاهر، سا

  رد تمامیخانۀ دل را فرو گ
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و مستقبل  یکن در فعل ِ خدا ماضیاست ل ید، کان اگر چه لفظ ماضیگران تنگ دل مباشیرد د
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  "س عند اهللا صباح و ال مساءیل"نباشد که 
  "ش شاء اهللا کانیا"قول بنده 

  ض است بر اخالص و جدیبلکه تحر
  تو راد یخواهیآنچه م: ندیگر بگو

  ز بودیجا يآنگه ار منبل شو
  "ش شاء اهللا کانیا"ند یچون بگو

  ؟پس چرا صد مرده اندر ورد او
  ریخواهد وزیآنچه م: ندیگر بگو

  صد مرده زود يگرد او گردان شو
  ر و قصر اویاز وز يزیا گری

  ين سخن کاهل شویباژگونه ز
  نیامر، امر ِ آن فالن خواجه ست ه

  گرد خواجه  َگرد، چون امر آن ِ اوست
  نیقی یابیهر چه او خواهد همان 

گرد  ین رد او مچو حاکم اوست، گ  
  ر و بسیچونکه حاکم اوست، او را گ

  ل کان گرمت  ُکندیحق بود تاو
  ن بدانیقت ایور کند سستت حق

  گرم کردن آمدست ين برایا
  قرآن ز قرآن پرس و بس یمعن
  و پست یش ِ قرآن گشته قربانیپ

  ُگل  به  ُکل  يکاو شد فدا  یروغن
  ل آنی، بجو تأویدانیگر نم

  

  بهر آن نبود که  منبل شو در آن   
  کاندر آن خدمت فزون شو  مستعد
  کار کار توست بر حسبِ مراد

  ، آن شودی، و آنچه جوئیکانچه خواه
  مطلق جاودان  ،حکم اوست ،حکم

  ؟بندگانه گرد او يبر نگرد
  ریخواست آن ِ اوست اندر دار و گ

  بر سرت احسان و جودزد یتا بر
  نصر ِ او ين نباشد جست و جویا

   يغو يمنعکس ادراك و خاطر، ا
  ن یبا جز او کمتر نش :یعنیست؟ یچ

  کاو  ُکشد دشمن، رهاند جان ِ دوست 
  ن یاوه کم رو، خدمت او بر گزی

  زرد ياه و روینامه س يتا شو
 ست حکم و دسترسیر او را نیغ

  د و چست و با شرمت کندیپر ام
  ل است آن یل و، نه تاویهست تبد
  دان را دو دست یرد ناامیتا بگ
  کاتش زدست اندر هوس   یوز کس

  ن ِ روح ِ آن قرآن شدست یتا که ع
ُ گل  یُکن، خواه يخواه روغن بو  تو 

  انیتا بتابد بر دلت آن را ع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يستویۀ ال یالطاعۀ و المعص يستویجف القلم و کتب ال  یعنیجف القلم  یان معنیدر ب. 139
ع أَجرَ یضیالشکر و الکفران، جف القلم إِنَّ اللَّه ال  يستویاالمانۀ و السرقۀ، جف القلم ان ال 

نسحنَیالْم  
  "قد جف القلم"ل ِ ین تاویهمچن

  هر کار راپس قلم بنوشت که  
  دتی، جف القلم، کژ آيکژ رو

  چون بدزدد، دست شد جف القلم
  جف القلم ي، مدبريظلم آر

  ض است بر شغل ِ اهم یبهر تحر  
  ر و جزایق ِ آن هست تاثیال

  دت ی، سعادت زايآر یراست
  خورد باده، مست شد جف القلم 

  جف القلم  ي، بر خوريعدل آر
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  ؟ روا باشد که حقيتو روا دار
  که ز دست من برون رفته ست کار

  "جف القلم"آن بود  یبلکه معن
  ر و شریان خیفرق بنهادم م

ه ا ادب یگر در تو افزون  يذر  
  دهدقدر آن ذره تو را افزون 

  ش ِ تخت اویکه به پ یپادشاه
  م رد ِ اویلرزد ز ب یآن که م

  ک باشد برشیفرق نکند، هر دو 
  گر جهد تو افزون شود يذره ا

  یشه جان  َکنین شاهان همیش ایپ
  د تو رایبد گو: که يگفت غماز

  ریع است و بصیکاو سم یش ِ شاهیپ
  س شوندیجمله غمازان از او آ

  ش ِ مایند شه را پیگو یبد هم
  آن بود؟ یک "جف القلم" یمعن

  "جف القلم"بل جفا را هم جفا 
  ؟دیک کو فرّ ِ امیعفو باشد، ل

  جانبرد دزد را گر عفو باشد، 
  ای، بین ربانین الدیام يا

  گر بر او خائن شود  پور ِ سلطان
  آرد وفا یور غالم هندوئ
  سگ با وفاست يچه غالم؟ ار بر در

  پوزش زندن، چو سگ را بوسه بر یز
  که خدمتها کند يجز مگر دزد

  کاو راست باخت  یل ِ ره زنیچون فض
  و آنچنان که ساحران  فرعون را
  دست و پا دادند در جرم قود
  يتو که پنجه سال خدمت کرده ا

  

  د از حکم ِ سبق؟ یهمچو معزول آ  
  ن مزاریا، چندین میش من چندیپ
  ش من  عدل و ستم یکسان پیست ین

  فرق بنهادم ز بد هم از بتر
  ارت، بداند فضل ِ رب یباشد از 

ه چون کوه رون نهدیقدم ب یذر  
  جون و ظلم یفرق نبود از ام

  زند بر جد ِ اویوانکه طعنه م
  ره بر سرش یشاه نبود، خاك ت

  خدا موزون شود يدر ترازو
   یشان ز غدر و روشنیخبر ا یب

  ع آرد خدمتت را سالهایضا
  ریگ يگفت غمازان  نباشد جا

  ند پندیند و  افزایما آ يسو
  ، کم کن وفا"جف القلم"که برو 

  کسان شودیکه جفاها با وفا 
   "جف القلم"هم وفا و آن وفا را 

  دیرو سپ يکه بود بنده ز تقو
  ش ِ شهان؟یخازن شود پ یک کیل

  کز امانت رست هر تاج و لوا
  ن شودیآن سرش از تن بدان با

  زند طال ِ بقایدولت او را م
  در دل ِ ساالر  او را صد رضاست 

  روزش کند؟ی، چه پيریگر بود ش
  خ ِ جفا را بر کندیصدق ِ او ب

  توبه تاخت  يمرده به سوزانکه ده 
  ه کردند از صبر و وفایرو س

  ؟شود یآن به صد ساله عبادت ک
   ؟يبه دست آورده ا ین صدقیچن یک
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رانند و چه شاهانند؟ گفتند ینها کدام امیا: د کهیر آن، پرسیمغرق و غ يزربفت و کالهها يقباها
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خدا غالم  يا: به آسمان کرد که يد خراسانند، روینها غالمان عمیستند ایران نینها امیا: او را که
  ندید گویرا عم یاموز، آنجا مستوفید خراسان بیپروردن از عم

  ي، گستاخ رو، اندر هریکیآن 
ن روانیجامۀ اطلس کمر زر  

  ن خواجۀ صاحب مننیخدا، ز يکا
  خدا ياموز، ایبنده پروردن ب

  نوا یبود محتاج و برهنه و ب
  يکرد آن از خود بر یانبساط

  اعتمادش بر هزاران موهبت
  کند یم ِ شاه گستاخیگر ند
  ان به از کمریان داد و، میحق م

  ، که شاه آن خواجه رايروز یکیتا 
  نمودیآن غالمان را شکنجه م

  خسان يد ایسرّ او با من بگوئ
  ب کردیک ماهشان تعذیمدت 

  ک غالمیپاره پاره کردشان و، 
  ایک يکا: گفتش اندر خواب هاتف

  وسفانین ِ یده پوستیدر يا
  همه روزه  بپوش یباف یزانکه م

  دم به دم ين غصه هایفعل ِ توست ا
  که نگردد سنت ما از رشد

  مان زنده استین تا سلیکار کن ه
  من استیغ ایچون فرشته گشت، از ت

  ستیچ او را خوف نیمان هیاز سل
  ملک یو باشد، نیحکم او بر د

  ستین جبر را که بس  ُتهیترك کن ا
  ن جبر ِ جمع ِ منبالنیترك کن ا

  یو، کن عاشق ین معشوقترك ک
ش تر یکه در معن يا يز شب خام  

  شت بهر ِ تویسر بجنبانند پ
  چیحسد اندر مپ: یتو مرا گوئ

  ار ِ شوخی يم ِ خَسان، ایهست تعل

   ياو غالم ِ مهتر يدیچون بد  
  قبلۀ آسمان  يکرد او سو يرو

  ؟تو بنده داشتن ياموزیچون ن
  ار ِ شهر ِ مایس و اختین رئیز

  در زمستان، لرز لرزان از هوا
  يبنمود او از لمتر یجرأت

  م ِ حق شد اهل ِ معرفت یکه ند
  آن سند يتو مکن، چون تو ندار

  دهد، او داد  سر یتاج یگر کس
  متهم کرد و ببستش دست و پا

  د زودینۀ خواجه بنمائیکه دف
  ور نه برَّم از شما دست و لسان 
  روز و شب اشکنجه و افشار و درد
  راز ِ خواجه وانگفت از اهتمام 

  ایاموز و  بیبنده بودن هم ب
د گرگت، آن از خوگر ب ش دان یدر  

  همه ساله  بنوش  يکاریزانچه م
   "قد جف القلم"ِ  ین بود معنیا
  بود، بد راست بد یکیک را نین

  غ او برنده است ی، تيویتا تو د
  من و، از خوف رست یمان ایوز سل

 ستیمنیا يو است و، از ویدشمن د

  فوق ِ فلک  یرنج در خاك است، ن
  ست یسرّ سرّ جبر چ یتا بدان

  از آن جبر ِ چو جان  یابیتا خبر 
   یقیگمان برده که خوب و فا يا

   ؟يمشتر یگفت خود را چند جوئ
  شان دهر ِ تویا يرفت در سودا

  چ یاز فوت؟ ه یچه حسد آرد کس
  همچو نقش ِ خوب کردن بر کلوخ 
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  م کن، عشق و نظریش را تعلیخو
  نفس ِ تو با توست شاگرد وفا

  یر را حبر و سنیمر غ یتا کن
  متصل شد چون دلت با آن عدن

  نیراست ين آمدش، کایز "قُلْ "امر ِ 
  که آبت را بالغ یعنی، "أَنْصتُوا"
  پدر يان ندارد، این سخن پایا
  ستندیشت بید که پیرتم آیغ

  عاشقانت در پس پردة کرم
غ   ب باشیعاشق ِ آن عاشقان ِ

  يکه بخوردندت به خدعه جذبه ا
  بر راه عام یچند هنگامه نه

  فیارند و حریوقت صحت، جمله 
  چ کسیبجز حق هوقت درد و غم 

  اد داریپس همان درد و مرض را 
  ن، آن حالت درد تو استیپوست

  

  "جرم الحجر یکالنقش ف"کان بود   
  ؟ کجا؟ی، کجا جوئیر شد فانیغ

   یکنیم یش را بد خو و خالیخو
  شدن  ین بگو، مهراس از خالیه

  ن یاست ایکم نخواهد شد، بگو، در
  ن تلف کم  ُکن، که لب خشک است باغ یه
  ان نگرین سخن را ترك کن، پایا

  ستندیخندند و، عاشق ن یبر تو م
  ن  دم به دم یبهر تو، نعره زنان ب

  عاشقان ِ پنج روزه  کم تراش 
ه ا يدین ندشایسالها ز  يحب   

  چ کام یامد هی، بر نیکام جست
  ؟فیوقت درد و غم، بجز حق کو ال

  اد رس یخود نباشد مر تو را فر
  ر اعتبارین گیاز، از پوستیچون ا

  از  آن را به دست یکه گرفته ست آن ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را که به اسالم و به ترك اعتقاد جبرش دعوت  یمومن سن يباز جواب گفتن ِ کافر ِ جبر. 141
که او را  یقیعشق ِ حقن، که مادة اشکال و جواب را نبرّد اال یکرد و دراز شدن مناظره از طرفیم

  شاءیه من یؤتیآن نماند،  ذلک فضل اللَّه  يپروا
  جواب آغاز کرد يکافر ِ جبر

  ک، گر من آن جوابات و سؤالیل
  ها هستمانیز آن مهم تر  گفتن

  م زآن بحث عتلیگفت یاندک
  و اهل قدر  يان جبریدر م

  شیز دفع ِ خصم ِ خو يگر فروماند
  در جواب يچون  برون شوشان  نبود

  بد  رواج ِ آن روش یچون که مقض
  تا نگردد ملزم از اشکال خصم

  ن هفتاد و دو ملت مدامیتا که ا
  نیب  ایچون جهان ِ ظلمت است و غ

  عزت مخزن بود اندر بها

  چاره مردیکه از آن عاجز شد آن ب  
  ن مقال یم، بمانم زیجمله وا گو

  ابد نشان ی  که بدان، فهم ِ تو به
  دا شود قانون ِ کل یپ یز اندک

  پسر ين بحث است تا حشر، ایهمچن
  ش یز پ يشان بر افتادیمذهب ا
  از آن راه تباب  يدندیپس رم

  ل  پرورش یدهدشان از دالیم
  تا بود محجوب از اقبال خصم 

  ام یوم القی یدر جهان ماند ال
  ن ید زمیبایه میسا ياز برا

  ار باشد قفلهایکه بر او بس
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  ن هفتاد و دویامت ماند ایتا ق
  ممتحن يعزّت مقصد بود، ا

  هیعزّت کعبه بود و آن ناح
  ستینهر روش، هر ره، که آن محمود 

  ن روش خصم و حقود آن شدهیا
  قیند در طریبصدق ِ هر دو ضد  ب

  زیبندد ست یست، میور جوابش ن
  ن جوابیکه مهان ِ ما بدانند ا

  پوز بند وسوسه  عشق است و بس
  بجو یشو، شاهد خوب یعاشق

  کآبت را برد ب؟ز آن آ يرب یک
  ن معقولها، معقولهایر ایغ
  عقلهاستن عقل ِ تو، حق را یر ایغ

  ارزاق را ين عقل آوریتا بد
  ا هفت صد یعشر امثالت دهد 

  آن زنان چون عقلها درباختند
  عمر یک دم ستد ساقیعقلشان 

  وسف جمال ِ ذو الجاللیاصل ِ صد 
  جان و، بس يعشق برّد بحث را، ا

  د ز عشق آن نطق رایآ یرتیح
  وا دهد یکاو بترسد، گر جواب

  شرر و یلب ببندد سخت او  از خ
  ار ِ رسولیهمچنانکه گفت آن 

  وقت نثار یآن رسول ِ مجتب
  بود یآنچنان که بر سرت مرغ

  دن ز جایچ جنبیه ياریپس ن
  سرفه را يزد، ببند ياریدم ن

  ا ترُشید ین بگویریور کست ش
  رت، آن مرغ است، خاموشت کندیح
  

  د مبتدع را گفت و گویایکم ن  
  چ ِ راه و، عقبه و، راه زن یچ پیپ

  ه یاعراب و، طول ِ باد يدزد
  ست یو ره زن یو مانع يعقبه ا

  ران شده یتا مقلد در دو ره ح
  ق یتا رود در راه خود خوش هر فر
  زیبر همان دم، تا به روز رستخ
  اب گر چه از ما شد نهان وجه صو

  ؟وسواس را بسته ست کس یور نه ک
  ُکن جو به جو یهم ید مرغابیص
  ز آن فهم؟ فهمت را خورد یکن یک
  اندر عشق، با فرّ و بها یابی

  ر ِ اسبابِ شماست یکه بدان تدب
اطباق را یش کنفرَز آن دگر م  

  عقل  در عشق ِ صمد يچون بباز
ِ عشق ِ    وسف تاختندیبر رواق

  عمر یباقر گشتند از خرد، یس
  آن جمال  يکم از زن، شو فدا يا

  اد رس یکاو  ز گفت و گو شود  فر
  زهره نبود که  ُکند او ماجرا

  رون فتدیاز لنج ِ او ب يگوهر
  تا مبادا، کز دهان، افتد  گهر

  بر ما فصول  ي، بر خواندیچون نب
  از ما حضور و صد وقار یخواست

  کز فواتش جان ِ تو لرزان شود
  خوبِ تو  هوا رد مرغ ِیتا نگ
  د ناگهان  پرّد  همایتا نبا

  خمش  یعنی، ینه یبر لب انگشت
  بر نهد سر پوش و، پر جوشت کند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن که جماد است یبا چارق و پوست ين غم و شادیاز را که، چندیدن پادشاه قاصدا ً ایپرس. 142
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  ین مهرها بر چارقیاز، ایا يا
خ ل شیخو یلیهمچو مجنون، بر ر  

  ختهیبا دو کهنه، مهر ِ جان آم
  با دو کهنه  نو سخن؟ یچند گوئ

  ازیا يربع و اطالل، اچون عرب، با 
  ؟ن آصف استیچارقت، ربع کدام

  همچو ترسا،  که شمارد با کشش
  شش آن گناهیامرزد کشیتا ب

  ست آگه آن کشش از جرم و دادین
  وسف  َتندیدر وهم صد  یدوست
  اد اویدا کند بر یپ یصورت
  ش ِ صورت صد هزاریپ یگوئ راز

  یکلی، نه هیبدانجا صورت ین
  يدل برده ا آنچنان که مادر ِ

  د به جد و اجتهادیرازها گو
  و قائم داند او آن خاك را یح
  زآن خاك گور يش ِ او هر ذره ایپ

  مستمع داند به جد  آن خاك را
  آنچنان بر خاك گور ِ تازه او

  هرگز چنان یکه به وقت زندگ
  ک چند روزیاز عزا چون بگذرد 

  دشیبعد از آن، ز آن گور هم خواب آ
  بربود و رفتِ عشق افسون ِ خود  ،زانکه

  داریعشق بر مرده نباشد پا
  نهیند آن جوان در آیآنچه ب

  دیسپ يمو یر، عشق توست، نیپ
  عشق صورتها بسازد در فراق
  که منم آن اصل ِ اصل ِ هوش و مست

  ن زمان برداشتمیپرده ها را ا
  یافتیزانکه بس با عکس ِ من در

  ن سو جذبۀ من شد روانیچون از ا
  خواند از جرم و خطایفرت ممغ

   یست آخر؟ همچو بر بت عاشقیچ  
  ش ین و کیرا د یتو چارق يکرده ا

  خته یآو يهر دو را در حجره ا
  سرّ ِ کهن  یدمیم يدر جماد

  خود دراز، از عشق، گفت یکشیم
  وسف است یص یقم ین گوئیپوست

  ش یدک ساله ز هر گونه بیجرم 
  عفو او را  عفو داند از اله 

  ک، بس جادوست عشق و اعتقادیل
  اسحر از هاروت و ماروت است خود
  جذبِ صورت آردت در گفت و گو

  اریش ِ ید پیار گویآنچنان که 
   یصد أَ لَست و صد بل يزاده از و

   يبچۀ نو مرده اش ِ گور ِ یپ
  د زنده او را  آن جمادینمایم

  داند او  خاشاك را یچشم و گوش
  گوش دارد، هوش دارد، وقت شور

  ن عشق ِ ساحرناك رایخوش نگر ا
  نهد، با اشک، رویدم به دم خوش م

  ننهاده ست بر پور ِ جوان  يرو
  کم شود آن آتش و آن عشق و سوز

  دش یزا يهم، جماد ياز جماد
  ماند خاکستر، چو آتش رفت  تفت 

دار يِ جان افزا یعشق را بر ح  
  نه یند عایر اندر خشت بیپ

  دیر ِ صد هزاران  ناامیدستگ
  نامصور سر کشد وقت تالق 

  ز حسن ِ ما بدست  یبر صور عکس
  واسطه بفراشتم  یحسن را ب
ت تجر یافتید ذاتم یقو   

  ان یند در مینب یاو کشش را م
  رده، از لطف خدااز پس آن پ
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  شود يجار يچشمه ا یچون ز سنگ
  کس نخواند بعد از آن  آن را حجر

  ن صور را، و اندر اویکاسه ها دان ا
  

  شود يسنگ اندر چشمه متوار  
  شد از آن سنگ و گهر يزانکه جار

  رد علویزد  بدان گیآنچه حق ر
  

  
  
  

  یلیشان مجنون را از عشق لیکردن خو یت تسلیحکا. 143
  ابلهان گفتند مجنون را ز جهل

  صد هزاران دل ربا يبهتر از و
  شن تر زو هزاران حوروینازن

  ز همیوارهان خود را و ما را ن
  یصورت  کوزه است و حسن، م: گفت

  مر شما را سرکه داد از کوزه اش
  کوزه دهد زهر و عسل یکیاز 

  آن شراب کنی، ولینیب یکوزه م
ف باشد ذوق جان   قاصرات الطَّرْ
ف باشد آن مدام   قاصرات الطَّرْ

  اتیح ي، در ويمه ایا خیهست در
  زهر باشد مار را، هم قوت و برگ

  یو محنت یصورت هر نعمت
  ا  تبصرونیپس همه اجسام و اش

  يچو کاسه و کوزه ا یهست هر جسم
  دا، اندر او پنهان رغدیکاسه پ
 بود خوب یو جاموسف  چیصورت  

  باز  اخوان را  از آن  زهرآب بود
  خا را شکریمر زل يباز  از و

  عقوب رایر آنچه بود مر یغ
  یکیگونه گونه شربت و کوزه 

  ن جهانیب است و  کوزه زیباده از غ
  دة نامحرمانیبس نهان از د

  سکِّرَت أبصارنا  یا الهی
  نیا قد مألت الخافقیا خَفی

 رٌ کاشفس اسرارناأنت  
  الذات محسوس العطا یا خفی

  ست چندان، هست  سهل ین یلیحسن ِ ل  
  ایک يا ،هست همچون ماه در شهر

 ار ِ خَوشیک ین زآن همه یهست، بگز

 زشت متهم ين سودایاز چن

ویم می، خدایم يدهد از طرف   
  تا نباشد عشق ِ اوتان  گوش کش 

  را  دست حق  عز و جل  یکیهر 
  د به چشم ِ ناصواب یننما يرو

  د نشان یش ننمایجز به خصم ِ خو
  ام ین حجابِ ظرفها، همچون خیو

  کن  کالغان را ممات یبط را، ل
  ر او را، زهر او درد است و مرگ یغ

   ین را جنتیهست آن را دوزخ، ا
  اندر او قوت است و هم ال تبصرون 

   ياندر او، هم قوت و، هم دل سوزه ا
  خوردیطاعمش داند کز آن چه م

  خورد صد بادة طروب یز آن پدر م
  فزودینه میشان زهر ِ کیکاندر ا

  دگر یونید از عشق  افیکش یم
  آن خوب را وسف غذا یبود از 

   یبت  شکیِ غ یتا نماند در م
  بس نهان  يدا، باده در ویکوزه پ

  ان یدا و عیک بر محرم هویل
  فاعف عنا اثقلت اوزارنا

ُ نور المشرق   ن یقد علوت فَوَق 
  أنت فجرٌ مفجرٌ  انهارنا
  أنت کالماء و نحنُ  َکالرحا
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  ح و نحنُ کالغباریأنت  َکالر
  ، ما چو باغ ِ سبز و خَوشيتو بهار

  ، ما مثال ِ دست و پایتو چو جان
  ن زبانی، ما مثال ایتو چو عقل

  میو ما خنده ا يتو مثال شاد
  خود اشهد است یجنبش ما هر دم

  ا در اضطرابیگردش سنگ آس
  ل ِ منیو ق برون از وهم و قال يا

  ر خوشتیبد ز تصویبنده نشک
  خدا يا: گفتیهمچو آن چوپان که م

  راهنتیم من از پیتا شپش جو
  کس نبودش در هوا و عشق جفت
  عشق ِ او خرگاه بر گردون زده

ِ عشق ِ    زدان جوش زدیچونکه بحر
  

  ح و غبراها جهاریالرّ یتختف  
ش او نهان و آشکارا  بخش   شَ

  قبض و بسط دست از جان شد روا
  ان ین بین زبان از عقل دارد ایا

  م یفرخنده ا يجۀ شادیکه نت
  که گواه ذو الجالل ِ سرمد است 

  آب  ياشهد آمد بر وجود جو
  ل ِ من یخاك بر فرق ِ من و تمث

  جانم مفرشت : د کهیگو یهر دم
  ایش چوپان و محب ِ خود بیپ

  چارقت دوزم  ببوسم دامنت 
  ح، گفت یک قاصر بود از تسبیل

  جان سگ خرگاه چوپان آمده 
  بر دل او زد، تو را بر گوش زد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او را  یکرد که زن یان ِ زنان نشسته و حرکتیده و در وعظ  میکه چادر پوش یت جوحیحکا. 144
  دیکش يبشناخت که مرد است و نعره ا

  انیده در بیبد بس گز یواعظ
  چادر و روبند ساخت یرفت جوح

  د واعظ را به رازیپرس یسائل
  چون شود عانه دراز: گفت واعظ

  ا سترّه  بسترشیا به نوره، ی
  تا چه حد؟ يآن دراز: سائلگفت 

  گردد به طول يچون قدر جو: گفت
  بنشسته بود یک زنی یش جوحیپ

  نیخواهر بب يا: یگفت او را جوح
  ش آر دستیحق  پ يبهر ِ خشنود

  دست زن در کرد در شلوار ِ مرد
  زد سخت اندر حال زن ينعره ا

  نید، هیاموزین زن بیصدق را ز
  ، بر دل نزد، بر دست زدین: گفت

  یدل ِ آن ساحران زد اندک بر

  ر منبر، جمع ِ مردان و زنان یز  
  ان آن زنان شد  ناشناخت یدر م

  ؟عانه هست نقصان ِ نماز يمو
  در نماز يپس کراهت باشد از و

  د خوب و خوش یتا نمازت کامل آ
  شرط باشد تا نماز اکمل بود

  سئول  يپس ستردن فرض باشد، ا
واعظ بسته بود  هوش را بر وعظ 

  ن ین چنیعانۀ من باشد اکنون ا
   ؟کان به مقدار کراهت آمدست

  ب کردیخرزه اش بر دست زن آس
  بر دلش زد گفت من : گفت واعظ

 نیچونکه بر دل زد ورا گفت چن

  خرد یب ياگر بر دل زند، ا يوا
   یکیشان را یشد عصا و دست ا
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  تو عصا یدر ربائ يریگر ز پ
  دیرَ بر گردون رسینعرة ال ضَ

  مین تن نه ایم ما کایچون بدانست
  ُخنک آنرا که ذات خود شناخت  يا

  زیجوز و مو ید پیگر یکودک
  ز آمد جسدیش ِ دل جوز و مویپ

  ستیهر که محجوب است، او خود کودک
  یکس یه مردستیش و خایگر به ر

  بد بود آن بز شتاب يشوایپ
  که، سابقم يشانه زدرا ش یر
گزیه رین روش ب ش کنین و ترك  
  يکرده ا يش ِ خود را خنده زاریر

  ُگل با عاشقان  يچون بو يتا شو
ِ عقل و خرد  يست بویچ   ُگل؟ دم
  

  ش رنجد  کان گروه  از دست و پایب  
  دین  ِببر، چون جان ز جان کندن رهیه

  م یزئیزدان میتن  به  ياز ورا
َ امن ِ سرمد   بساخت  يقصر ياندر

ِ عاقل یپ   زیباشد آن بس سهل چش
  ؟در دانش ِ مردان رسد یطفل، ک

  ست یرون از شکیمرد آن باشد، که ب
   یش و مو باشد بسیرا ر يهر بز

 ش ِ قصابیبرد اصحاب را پ یم

  درد و غم  يکن به سوی، لیسابق
  ش کن ین ما و من و تشویترك ا

 يش آورده ایناز  کم کن، چونکه ر

  ُگلستان   يشوا و رهنمایپ
  قالوز  ره ملک ابدشد 
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  حۀین نصیرند که الدیآن اشارت پند گ

  ازیا يان کن، ایسرّ ِ چارق را ب
  ارقتیوشد سنقر و بک یتا ن

  افتینور  یاز، از تو غالمیا يا
  یحسرت آزادگان شد بندگ

  مؤمن آن باشد، که اندر جزر و مد
  

  ؟ازین نیستت چندیش ِ چارق چیپ  
  ن و چارقت یسرّ ِ سرّ ِ پوست

  گردون شتافت  يسو ینورت از پست
   یزندگ يرا خود تو داد یبندگ

  مان ِ او حسرت خوردیکافر از ا
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  دیزیدر زمان ِ با يبود  گبر

  ؟يکه چه باشد گر تو اسالم آور
  دیمر ين اسالم اگر هست، ایا: گفت

  من ندارم طاقت آن تابِ آن
  ن ناموقنمیمان و دیگرچه در ا

  مان کاو ز جمله برتر استیدارم ا
  م در جهانیمان ِ اویمؤمن ِ ا

  مان ِ شماستیمان، خود گر ایباز ا

  دیک مسلمان ِ سعیگفت او را   
   يصد نجات و سرور یابیتا ب

  دیزیخ ِ عالم بایآنکه دارد ش
  جان  يکان فزون آمد ز کوششها

  مان ِ او بس مؤمنم یک در ایل
  ف و با فروغ و با فر است یبس لط

  گر چه مهرم هست محکم بر دهان 
  اشتهاست  یل استم و، نیبدان م ین
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  مان بودیا يلش سویآنکه صد م
  یش  نیند و، معنیب یزانکه، نام

  مان ِ شما او بنگردیچون به ا
   

  د، آن فاتر شودیچون شما را د  
   یابان را مفازه گفتنیچون  ب

  مان  بفسردیو  ز آورد اعشق ا
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  ها دادیهد

  ز هوشیت ير، ایاد گیت ین حکایا
  ک مؤذن داشت بس آواز ِ بدی

  دمان کرده حرامرخوابِ خوش بر م
  کودکان ترسان از او در جامه خواب

  ع را یمجتمع گشتند مر توض
  پس طلب کردند او را در زمان

  م مایاز اذانت جمله آسود
  یک دولتید از تو به هر یچون رس

  ش، زبان کوتاه کنیبهر آسا
  شد به کعبه از ولهیقافله م

  کردند اهل کاروان یشبگه
  وآن مؤذن، عاشق ِ آواز ِ خَود

  و بانگ نمازمگ: چند گفتندش
  احتراز یزه کرد و، بس بیاو ست

  يجمله گان خائف  ز فتنۀ عامه ا
  فیجامۀ لط یکیشمع و حلوا و 

  ن موذن کو؟ کجاست؟یپرس پرسان، کا
  ؟ن چه راحت بود ز آن آواز ِ زشتیه

  یف و بس سنیدارم لط يدختر
  رفت از سرش ین سودا نمیچ ایه

  مان رسته بودیدر دل ِ او مهر ِ ا
  عذاب و درد و اشکنجه بدمدر 

  ندانستم در آنیچ چاره میه
  ؟ن مکروه بانگیست ایچ: گفت دختر

  ن آواز ِ زشتین چنیمن همه عمر ا

 وشیرا ن یصورتش بگذار و معن  

 حلق ِ خَود يدریشب همه شب م

 خاص و عام يدر صداع افتاده از و

 مرد و زن ز آواز ِ او اندر عذاب

 ع رایبهر دفع زحمت و تصد

 فالن يا: اقچها دادند و گفتند

 ایک يشب و روز، ا يبس کرَم کرد

 یخواب رفت از ما کنون هم مدت

 همراه کن یدر عوض مان همت

 اقچه بستد، شد روان با قافله

 منزل اندر موضع ِ کافرستان

  ان ِ کافرستان بانگ زدیدر م
  جنگ و عداوتها درازکه شود 

  گفت در کافرستان، بانگ نماز
   يبا جامه ا يامد کافریخود ب

  ف یامد چون الیه آورد و بیهد
  بانگ او راحت فزاست  يکه صدا

  بناگه در کنشت  يکاو فتاد از و
   یبود او را  مؤمنیآرزو م

  ن کافرش یداد چندیپندها م
  ن غم، من چو عودیهمچو مجمر بود ا

  که بجنبد سلسلۀ او دم به دم 
  ن اذان ین مؤذن  ایتا فرو خواند ا

  ن دو چار دانگ یکه به گوشم آمد ا
  ر و کنشت ین دیدم در ایچ نشنیه
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  ن بانگ اذانیا: خواهرش گفتا که
  د از دگریباورش نامد، بپرس

خ او زرد شدیقیچون  ن گشتش، ر  
  ش و عذابیباز رستم من ز تشو

  ن بود از آواز ِ اویراحتم ا
  ریه بگین هدیا: دش گفتیبدچون 

  با من از احسان و بر يآنچه کرد
  یگر به مال و ملک و ثروت فردم

  مان شما زرق و مجازیهست ا
  دیزیمان و صدق بایک از ایل

  دیهمچو آن زن، کاو جماع ِ خر بد
  د از خرانین است کآیگر جماع ا

  دیزیمان بایداد جملۀ داد ا
  مانش در بحر ار رودیقطرة ا

  شه هایدر ب ي، ذره اهمچو آتش
  ا سپاهی، در دل شه یالیچون خ

  ک ستاره در محمد رو نمودی
  ک ستاره در محمد شد سطربی

  افت، رفت اندر امانیمان یآنکه ا
  نماند ين باریکفر ِ صرف اول

  ستیلت آب و روغن کردنین به حیا
  منجسم يزیذره نبود جز ز چ

  ی، مرادم دان خف"ذره"گفتن 
  خیمان ِ شیر ِ ایآفتابِ ن
  يرد تا  ثرینور گ یجمله پست

  ریجان دارد از نور ِ من یکیاو 
  ا آن؟ بگوین است او، یعجب، ا يا

  ؟ست آنیبرادر، چ ين است، ایا يگر و
  ست؟یدوست چ ين بدن، ایآن است، ا يور  و

  

  هست اعالم و شعار ِ مومنان   
  قمر يا يآر: آن دگر هم گفت

  دل ِ او سرد شد یاز مسلمان
  خوف خواب  یدوش خوش خفتم در آن ب

  ن مرد کو؟شکر، آُ ه آوردم به یهد
  ریر و دستگیمج یچون مرا گشت

  بندة تو گشته ام من مستمر
   یمن دهانت را پر از زر کردم

  راهزن، همچونکه آن بانگ نماز
  دیچند حسرت در دل و جانم رس

  دیفر فحل ِ آن خر ِ ز ،آوه: گفت
  ن شوهران یند  ایریدر  ُکس ما م

  دین شاه فرینها بر چنیآفر
  شود بحر اندر قطره اش غرقه

  شه فنایکاندران ذره شود ب
  کند در جنگ خصمان را تباه یم

  تا فنا شد کفر ِ هر گبر و جهود
 تا فنا شد کفر ِ جمله شرق و غرب

  ان شد در گمان یباق يکفرها
  نشاند یمیا بیو  یا مسلمانی
ه نور نیا ست ین مثلها کفو ذر  

  نقسم یذره نبود شارق ال 
   ین دم  کفی، ايا نه ایمحرم در

خ ز شرق ِ جان ِ شیگر نما خ ید ر  
   يجمله باال خُلد گردد اخضر

  ریتن دارد از خاك حق یکیاو 
  که بماندم در شکال و جست و جو
  پر شده از نور ِ او هفت آسمان 

  ؟ستین است و کین دو کدامیعجب، ز يا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گوشت را گربه خورد، شوهر گربه را به ترازو بر : ت آن زن که گفت شوهر را کهیحکا. 148
ن گوشت است، یم من بود و افزون، اگر ایزن، گوشت ن يا: م من بر آمد، گفتید، گربه نیکش
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  ن گربه است، گوشت کو؟یگربه کو؟ و اگر ا
  یکدخدا، او را زن يبود مرد

  ش زنی، تلف کرديهر چه آورد
  لیبهر ِ مهمان گوشت آورد آن مع

  زن بخُوردش با شراب و با رباب
  دیگوشت کو؟ مهمان رس: مرد گفتش

  گوشت ران گربه خورد آن یا: گفت زن
  اریبک  ترازو را بیا يا: گفت

  م منیدش، بود گربه  نیبر کش
  ریک ستیم من بود افزون یگوشت، ن

  ن اگر گربه ست، پس آن گوشت کو؟یا
  ست؟ین بود، آن روح چید، ار ایزیبا
  ار ِ منی يرت است ایرت اندر حیح

  ع و زرعیک از ریهر دو او باشد، ول
  ن اضداد را با هم ببستیحکمت ا

  قالب نتاند کار کرد یبروح 
  جان کم از خاکست دوست یقالبت ب

  د به کاریآیجان نم یقالب ب
  دا و آن جان بس نهانیقالبت پ

  ، سر نشکندیخاك را بر سر زن
  یکه سر را بشکن یخواهیگر تو م
  سر، رود آبش به اصل یچون شکست

  که حق نمود از ازدواج یحکمت
  باشد آنگه ازدواجات دگر

  ؟اذن يماند یاذن، ک يدیگر شن
  د رایخورش ،خیبرف و  يدیگر بد

  گره یعروق و ب یب یآب گشت
  درمان ِ جان ِ هر درخت يپس شد

  يبفسرده در خود مانده ا یخیآن 
  ولف جسمهیس یالف لیس یل
  ع زو شود تازه جگریست ضاین
  از، استارة تو بس بلندیا يا

   یرهزند و یسخت طناز و پل  
  مرد مضطر گشته اندر تن زدن 

  ل یخانه، با دو صد جهد طو يسو
  مرد آمد گفت دفع ناصواب 

  دید کشیبایش ِ مهمان لوت میپ
  د  هالیگر خر، گرت بایگوشت د

  اریرم عیتا که گربه بر کشم گ
  محتاله زن  يکا: پس بگفتش مرد
  ریست يم من هم، ایهست گربه  ن

  و؟تگربه  ان گوشت، بنمیور بود ا
  ؟ستیر کین تصویآن روح است، ا يور و

  هم کار ِ من  ین نه کار توست، نیا
  دانه باشد اصل و، کاه اوست فرع 

  ن گرد ران، با  َگردن است یقصاب، ا يا
  کار و سردیجان بود ب یقالبِ ب

 روح چون مغز است، قالب همچو پوست

 اریع يبه دست آر، ا یکن جان یسع

  ن هر دو اسبابِ جهان یراست شد ز
  ، بر نشکندیآب را بر بَر زن

   یآب را و خاك را بر هم زن
  د روز ِ فصل یخاك آ يخاك سو

  از و از لجاج یگشت حاصل از ن
  نٌ بصریال سمع اذنٌ و ال ع

   ؟دگر ضبط سخن يا کجا کردی
  د رایام یبرداشت یخیاز 

  زره  یگشتیکه ز لطف از باد م
  ک بخت یاز قدومش ن یهر درخت

   يبر درختان خوانده ا "یالمساس"
  س اال شح نفس قسمه یل
  ک سلطان ِ خضریک نبود پیل
  عبورش را پسند یست هر برجین
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  پسندد همتت؟ یهر وفا را ک
  

  ؟ند صفوتتیگز یهر صفا را ک  
    

آورد، در راه   یم يار، غالم رفت و سبویب یم: ر که غالم را گفت کهیت آن امیحکا. 149
د، قصد گوشمال یر بشنیاو را بشکست، ام يزد و سبو یکرد، سنگیبود که امر معروف م يزاهد

زاهد منع کن یحرام نشده بود ل  یه السالم بود که هنوز میعل یسیه در عهد عین قضیزاهد کرد، ا
  کردیلذّ ت و تنعم م

  يخواره ا  ی، می، خوش دليریبود ام
  ی، عادلين نوازی، مسکیمشفق

  نیر المؤمنیشاه مردان و ام
  حیام ِ مسیبود و ا یسیدور ِ ع

  یآمدش مهمان به ناگاهان شب
  ستشان در نظم ِ حالیبا یباده م

  باده شان کم بود، گفت او با غالم
  ِ خاص از فالن راهب که دارد خمر

  ز آن جام ِ راهب آن  ُکند يجرعه ا
  است یۀ پنهانیما  یاندر آن م

  تو به دلق ِ پاره پاره کم نگر
  چشم ِ بد مردود شد ياز برا

  ان ِ خانه هاست؟یم یگنج و گوهر ک
  نیران بد دفیگنج ِ آدم، چون به و

  ن سست سستیکرد در طیاو نظر م
  دیدو سبو بستد غالم و خوش دو

  دیبادة چون زر خر زر بداد و
  کان بر سر ِ شاهان جهد يباده ا

  ختهیفتنه ها و شورها انگ
  استخوانها رفته، جمله جان شده

  چو آب و روغنند  ياریوقت هش
  سه لحم و گندم عرق همیچون هر
  یسه گشته، آنجا فرق نیچون هر

  برد آن غالم ین باده همینچنیا
  يده ای، غم ديشش آمد زاهدیپ

  دل بگداخته يتن ز آتشها

   يچاره ا یکهف هر مخمور و هر ب  
   یا دلیو، در ی، زر بخشیمکرم

  ن یراه بان و راز دان و دور ب
  ح یخلق، دل دار و کم آزار و مل

   ی، جنس ِ او، خوش مذهبيریهم ام
  باده بود آن وقت مأذون و حالل 
  رو سبو پر کن، به ما آور مدام 

  ابد خالص یتا ز خاص و عام، جان 
  که هزاران جره و خُمدان کند

  است  یکاندر عبا  سلطان انآنچن
  رون  زریه کردند از بیکه س

  وز برون آن لعل  دود آلود شد
  رانه هاست یوسته در ویگنجها پ
  ن ینش چشم بند آن لعیگشت ط

  نم سد ِ توست یط: گفتش که یجان هم
  دیر ِ رهبانان رسیدر زمان، تا د

  دیخر سنگ داد و در عوض  گوهر
  نهد یتاج ِ زر بر تارك ساق

  خته یبندگان و خسروان آم
  کسان شده یتخت و تخته آن زمان 

  همچو جان اندر تنند  یوقت مست
 شان فرق همیدر ا ین یچ سبقیه

   ی، کاندر آنجا غرق نیست فرقین
  ک نام یر ِ نیقصر ِ آن ام يسو

   يده ای، در بال چسبيخشک مغز
  ر ِ خدا پرداخته یخانه از غ
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  نهاریز یگوشمال ِ محنت ب
  لش در اجتهادخده هر ساعت ید

  ختهیسال و مه در خاك و خون آم
  یک پین ید در شب او غالمید

  ؟ست آنیدر سبوها چ: گفت زاهد
  ر ِ اجلین زآن ِ فالن میا: گفت

  ش و نوش؟یزدان و، آنگه عیطالب 
  ن پژمرده استیچن یم یهوش تو ب

  هنگام سکر؟تا چه باشد هوش تو 
  

  ن هزاریداغها، بر داغها، چند  
  ده او بر اجتهادیروز و شب چسب
  خته یم شب بگریصبر و حلمش ن

 یکرد طین میدر شتابش او زم

  ؟ست آنیبهر ک: باده، گفت: گفت
  ؟ن باشد عملیطالب را چن: گفت

  ؟م هوشیطان و، آنگه نیبادة ش
  د بر آن هوش ِ تو بست یهوشها با

  سکرد دام ِ یگشته ص یچو مرغ يا
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  اء بلخ  خوش الهام بودیآن ض
  ش اویپ یعلم خلق ياز برا

  خ اسالم دار الملک بلخیتاج ِ ش
  گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون

  حد دراز یا بیکوته، ض یاو بس
  ين برادر ننگ و عارش آمدیز

  ایروز ِ مجلس اندر آمد آن ض
  خ اسالم از کبر ِ تمامیکرد ش
  د کبر اندر سرشیا چون دیپس ض

  بهر ِ مزد ي، بس درازيآر: گفت
  ا هوش کو؟یپس تو را، خود عقل کو 

  هم بکش یلیباست، نیروت بس ز
  يغو يدر آمد؟ ا یک يدر تو نور

  ه در روز است جستن قاعدهیسا
  قوت عوام یگر حالل آمد پ

  خون ِ دل بود  عاشقان را باده
  ابان ِ مخوفین راه بیدر چن

ِ قالوزان زن   یخاك در چشم
  نان ِ جو، حقا ً حرام است و فسوس

  من ِ راه خدا را خوار داردش
  دن پسندیدزد را، تو دست ببر

  خ اسالم بودیدادر ِ آن تاج ش  
 گشته دائم در مالزم درس جو

  بود کوته قد و کوچک، همچو فرخ 
  ا اندر ظرافت بد فزون ین ضیا

  خ اسالم را صد کبر و نازیبود ش
   يبد با هد یا هم واعظین ضیو

  ایان و اصفیبارگه، پر قاض
  ام یت  نصف القیمر برادر را ض

 در خورش یداد حال یانفعال

  از آن قد سروت هم  ِبدزد یاندک
  تو دانش را عدو ي، ایم يتا خور

  حبش  يل بر رویضحکه باشد ن
   يو ظلمت جو شو ینوش یتا تو م

  ه جو شده یتو سا يدر شبِ ابر
  طالبان ِ دوست را  آمد حرام 
  چشمشان بر راه و بر منزل بود

  ن قالوز ِ خرد  با صد کسوف یا
   یکاروان را گمره  و هالک کن

  ش نه، نان ِ سبوس ینفس را، در پ
  دزد را منبر منه، بر دار  دار

  ، دستش ببنديدن عاجزیاز بر
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  دست او، دست تو بست يگر نبند
  شکر یو ن یده  یم  تو عدو را
  رت بر سبو سنگ و شکستیزد ز غ

  

  ت شکست ی، پایش نشکنیور تو پا  
  زهر نوش و خاك خَور: بهر چه؟ گو

  او سبو انداخت، از زاهد بجست
   

  
  
  

  ر و خشم آلوده رفتن بر سر زاهدیافتن امیان خبر یدر ب. 151
  ؟باده کو: ر، گفتشیش ِ میرفت پ

  چون آتش شد و برجست راست ریم
ُ گرز ِ گران کوبم سرشیتا بد   ن 

  یاو چه داند امر ِمعروف؟ از سگ
  ن سالوس  خود را جا کندیتا بد

  او ندارد خود هنر، اال همان
  وانه است و فتنه کاویاو اگر د
  رون رودیطان از سرش بیتا که ش

  به دست یرون جست و دبوسیر بیم
  خشم خواست کشتن مرد زاهد را ز

  ر  آنید از میشن یمرد زاهد م
  مرد یدر رو گفتن ِ زشت: گفت

  نینه وار، آهنید، آیبا يرو
  

  ش ِ اویک پیک یماجرا را گفت   
  بنما خانۀ زاهد کجاست : گفت

  دانش ِ مادر غرش  یآن سر ِ ب
   یاست و  ُشهرگ یطالبِ معروف

  دا کندیش را پیخو  يزیتا به چ
  کند با مردمان یکه تسلس م

  ر ِ گاویوانه باشد کید يدارو
  لت خربندگان، خر چون رود؟ یب
  م مست یم شب آمد به زاهد، نین

  ر ِ پشم یمرد زاهد گشت پنهان ز
  ر پشم ِ آن رسن تابان نهان یز
  نه تاند، که رو را سخت کردیآ

  ن یزشت خود بب يرو: دیتات گو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د شاه ترمد رایت مات کردن دلقک سیحکا. 152
  شطرنج باخت یشاه با دلقک هم

  شه شه، و آن شه کبرآورش: گفت
  قلتبان ينک شهت، ایر ایکه بگ

  ریگر باختن فرمود میدست د
  گر و  شه مات شدیباخت دست د

  د آن دلقک و در  ُکنج رفتیبر جه
  ر شش نمدیر بالشها و زیز

  ن؟یست ایچ ي، چه کردیه یه: گفت شه
  ر لحافیتوان حق گفت؟ جز ز یک
  تو مات و من ز زخم ِ شاه مات يا

  

  مات کردش زود، خشم ِ شه بتاخت   
  زد بر سرش یک از شطرنج میک ی

  االمان : صبر کرد و گفت دلقک
  ریاو چنان لرزان  که عور از زمهر

  قات شدیوقت شه شه گفتن و م
ش نمد بر خود فکند از ب م ِ تفت یش  

  پنهان تا ز خشم ِ شه رهدخفت 
  ن یشاه گز يشه شه، شه شه، ا: گفت

  با چو تو خشم آور آتش سجاف 
  ر رختهاتیزنم شه شه ز زیم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر و زاهد و اجتماع خلقیت امیباز رجوع به حکا. 153
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  ریم يهایچون محله پر شد از ه
  راست رون جست زود از چپ ویخلق ب

  ن زمانیمغز او خشک است و عقلش ا
  ، ضعف بر ضعف آمدهيریزهد و پ
  اریده ز یده، گنج نادیرنج د

  ا نبود آن کار ِ او را خود گهری
  جهود یچون سع  یا که بود آن سعی

  ن بس استیبت ایمر  ورا درد و مص
  چشم پر درد و، نشسته او به  ُکنج

  کحال  کاو را غم خورد یکی ین
  کند با وهم و ظنیم ياجتهاد

  دار ِ دوستیزآن رهش دور است تا د
  او با خدا اندر عتاب یساعت
  با بخت خود اندر جدال یساعت

  هر که محبوس است اندر بو و رنگ
  ن مناخین ننگید از ایتا برون آ

  ش از گشادیزاهدان را در خال پ
  کز ضجر خود را بدراند شکم

  ا خوش استین دنیا يهایمراد یب
  

  ریبر در زدن، وز دار و گوز لگد   
  مقدم، وقت عفو است و رضاست  يکا

  کمتر است از عقل و فهم ِ کودکان 
  ناشده  يو اندر آن زهدش گشاد

  ده مزد کاریکارها کرده، ند
  امد وقت پاداش، از قدریا نی
  قات بودیا جزا، وابستۀ می

  کس است  یپر خون ب ين وادیکاندر ا
ش کرده، فرو افکنده    لنج رو ترُ

  ره برَد ی، کاو به کحلیعقل هم ن
  کو شدن یکار در بوك است تا ن

  که نماندش مغز ِ سر، از عشق پوست 
  ن جناب یبم رنج آمد زیکه نص

  ؟ده بالیکه همه پرّان و، ما ببر
  گر چه در زهد است، خود باشد بتنگ 

  ش ِ خوش و صدرش فراخ؟ یشود خو یک
  چ دادید هیغ و استرّه نشایت

 ها و غم یمراد یبغصۀ آن 

  و سرکش است يتند خود يبا مراد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم افکندن یعل یش از گشاد و قصد کردن حضرت مصطفیسالکان پ یطاقت یان بیدر ب. 154
و منع کردن  يه السالم خود را به ویل علیخود را از کوه حرّا از وحشت حجاب و نمودن جبرئ

  و بشادت دادن
  یرا هجر چون بفراخت یمصطف

  ن مکنیلش هیجبرئ یتا بگفت
  ز انداختن يساکن شد یمصطف

  باز خود را سر نگون از کوه او
  لیآن جبرئ يدا شدیباز خود پ

  بیبود تا کشف حجین میهمچن
  ُکشند؟ یبهر هر محنت چه خود را م

  ستیرتیمردمان را ح یئاز فدا
  خنک آن کاو فدا کردست تن يا

   یانداخت یش را از کوه میخو  
  که تو را بس دولت است از امر ِ  ُکن 

  تاختن  يدیباز هجران آور
  از غم و اندوه او يفکند یم

  ل یبد یپادشاه ب يکه مکن ا
  ب ید آن گهر را او ز جیابیتا ب

  ن، چونش  ُکشند؟یهاست ااصل ِ محنت
  ست یرتیس یاز ما فدائ یکیهر 

  او شدن  يکارزد فدا ،بهر آن
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  ن فن استیا ين مقبل فدای، ايبار
  عاشق و معشوق و عشقش بر دوام

  ستیفن یچونکه فدائ یکیهر 
  ا شروقی یاندر غروب یکشتن

  يارحموا اهل الهو یا کرامی
  او یر  بر سختیم يعفو کن ا

  ُکند  يتا ز جرمت هم خدا عفو
  يتو ز غفلت بس سبو بشکسته ا

  در جزا یابیعفو کن تا عفو 
  مو شکافان قدر را هوش دار

  ران دگریباز بشنو قصۀ م
  

  در کشتن است  یکاندرآن  صد زندگ  
  ک نام یدر دو عالم بهره مند و ن

  ست یکاندر آن ره  صرف عمر و کشتن
  ق ماند آنگه، نه مشوق یکه نه شا

   يبعد التو يشأنهم  ِورد التو
  او یبختدر نگر در درد و بد 

  زلتت را مغفرت در آکند
   يد عفو  دل بر بسته ایدر ام

 شکافد مو قدر اندر سزایم

 کو گوش داریقصۀ ما را تو ن

  ت صد خبرین حکایز یابیتا ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که کرده  یقبول نکردن شفاعت به جهت گستاخعان را و یر مر آن شفیجواب گفتن ام. 155
  است و سبو را شکسته

  زند؟ یست تا سنگیاو ک: ر گفتیم
  ر ِ نریم شیچون گذر سازد به کو

  بت پنجه رایبلکه بگذارد ز ه
  ؟بندة ما را چرا آزرد دل

  ختیکان به ز خون ِ اوست  ر یشربت
  برَد؟ یک، جان از دست من او کیل
  پرّش زنمش بر یر ِ قهر ِ خویت

  اندر آب در یور شود چون ماه
  ور رود در سنگ سخت، از کوششم

  ر ِ منیجان نخواهد برد از شمش
ِ برانم بر تن ِ او ضربت   یمن 

  لت استیکار او سالوس و زرق و ح
  ز همیبا همه سالوس و، با ما ن

  بر سرش چندان زنم گرز گران
  یخشم خونخوارش شده بد سرکش

  

  بشکند ما، سبو را يبر سبو  
  ترس ترسان بگذرد، با صد حذر

 ش ِ قهرم اژدهایمور گردد پ

  ش مهمانان خجل یکرد ما را پ
  خت ین زمان، همچون زنان، از ما گریا

  مرغ  و بر باال پرَدچون گر شود 
  گش برکنم یپرّ و بال ِ مرده ر

 ر و زبریب من شود زیاز نه

  رون کشم یاز دل ِ سنگش کنون ب
 ر و فنیتدبله و یور کند صد ح

   یگران را عبرتیکان بود مر د
 ان ِ شهرت استیک مقصودش بیل

  ن دم دهم یداد او و صد چو او ا
 رون رود گنج ِ روانیکز تنش ب

   ید آتشیدرخشیاز دهانش م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م بار البه یر بوسیام يدست و پا. 156 گان زاهدیعان و همسایکردن شفدن و دو  
  او يدند دست و پایچند بوس    او يهایعان از دم ِ هیآن شف
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  ین کشید کیر، از تو نشایام يکا
  ه ز لطف تو برَدیباده، سرما

  میرح يکن، ببخشش ا یپادشاه
  ن قد و خدیبندة ا یهر شراب

  يگلگون نه ا یچ محتاج ِ میه
  یرخ ِ گلگونه ات شمس الضح يا

  جوشد نهان یباده کاندر خم هم
  کرد  نم؟ یا، چه خواهیهمه در يا
  کرد گرد؟ یمه تابان، چه خواه يا

  یو خوب و کان ِ هر خوش یتو خوش
  تاج ِ کرّمناست بر فرق ِ سرت
  جوهر است انسان و، چرخ او را عرض

  فسوس؟ ياز کتبها یعلم جوئ
  رات و هوشیغالمت عقل و تدب يا

  مفترض یخدمتت بر جمله هست
  پنهان شده  ی، در نمیبحر علم

  ا سماعیا جماع و یچه باشد؟  یم
  ؟شد وام خواه یآفتاب از ذره ک

  فیشده محبوس ِ ک یفیک یجان ِ ب
  

   یباده خوش یباده گر نبود، تو ب  
  لطف آب، از لطف تو حسرت خورد

  م یم ابن الکریم ابن الکریکر يا
  جمله مستان را بود بر تو حسد

   يگلگونه اترك کن گلگونه، تو 
  رنگ تو گلگونه ها يگدا يا

  تو جوشد چنان  ياق رویز اشت
  ؟عدم ییجوی، چه میهمه هست يو
  زرد يت  رویش ِ رویکه خور در پ يا

  ؟یتو چرا خود منت باده کش
  ز برَت یناك آویطوق أَعطَ

  ه اند و، تو غرض یجمله فرع و سا
 ؟سبوس يتو ز حلوا یدوق جوئ

  ش را ارزان فروش ی، خوینیچون چن
  چون عجز دارد با عرض  يجوهر

  پنهان شده  یدر سه گز تن، عالم
  ؟زان نشاط و انتفاع ییتا تو جو

  شد جام خواه؟  یاز خمره ک يزهره ا
  ف ینت حیحبس ِعقده، ا یآفتاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عان رایر مر شفیجواب و دفع گفتن ِ امباز . 157
  میف آن می، من حرین ین: گفت
  دیده از غم ِ خوف و امیواره

  نیاسمیمن چنان خواهم که همچون 
  ا زان چپ و راستید یهمچو شاخ ِ ب

  یم  يآنکه خو کردست با شاد
  رون شدندیب ین خوشیا ز آن زیانب

  ده بودیها د ین خوشیزانکه جانشان ا
  رو نمود یقینور حقهر که را 

  وآنکه در جوع او طعام اهللا خَورد
  وآنکه باشد خفته اندر گلستان

  از آب اجتناب؟ یچون کند مستسق

  م یقانع ن ین خوشیِ ا من به ذوق  
  دیگردم به هر سو همچو ب یکژ هم

  ن یچن یچنان، گاه یکژ شوم، گاه
  که ز بادش گونه گونه رقصهاست 

  ؟ یپسندد؟ خواجه ک یرا ک ین خوشیا
  حق بدند یکه سرشته در خوش

  نمود يششان بازیها پین خوشیا
 و دود؟ یکیشود قانع به تار یک

 ؟ز  نان و شوربا حسرت برَد یک

 ؟کند چون ابلهان یل گلخن کیم

 ؟از شراب يچون کند مخمور دور
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  بیچ عاشق از حبیر نبود هیس
  باشد جهان؟ یعاشق از معشوق ک

  ر ِ حق عاشق نشدیچکس بر غیه
  اریکه گشت  یبا  بت زنده کس

  مرده را کس در کنار آرد؟ مگر
  

 بیچ رنجور از طبیصبر نکند ه  

 ند همه کون و مکانیچون به او ب

 واقف آن سرّ بجز خالق نشد

 در کشد اندر کنار؟ یمرده را ک

  کاو ندارد از جهان ِ جان خبر
  

  
  
  
  
  

وار و ی، که در و د"علَمونَیوانُ لَو کانُوا یالْح یو إِنَّ الدار الْآخرَةَ لَهِ"ه که ین آیر ایتفس. 158
وه و درخت همه زنده اند و سخن گو و سخن شنو و جهت یعرصۀ آن عالم و آب و کوزه و م

، و اگر "طالبها کالبفه و یا جیالدن"ه وآله و سلم یاهللا عل یصل یآن فرموده حضرت مصطف
زشت بل  يبو يفه را نه از برای، جيفه بودیا جی، آخرت هم چون دنيات نبودیآخرت را ح

  فه خوانندیش جیمردگ يبرا
ه زنده اند ه ذرآن جهان، چون ذر  

  ستیدر جهان ِ مرده شان آرام ن
  هر که را  ُگلشن بود بزم و وطن

  ن بودییروح پاك  عل يجا
  *ن بود ینسربلبل  ُگلبن و  يجا

  بهر ِ مخمور ِ خدا  جام ِ طهور
  عدل ِعمر ننمود دسترا هر که 

  دختران را لعبت مرده دهند
ت زور و دست چون ندارند از مرو  
  ایکافران قانع به نقش ِ انب

  ستیز آن مهان ما را چو دور ِ روشن
  نقشش نشسته در جهان یکیآن 

  سیان با جلین دهانش نکته گویا
  ن افسانه کنیگوش ظاهر ضبط ا

  ۀ بشریچشم ِ ظاهر ضابط حل
  کند داد و ستدیدست ظاهر م

  ظاهر در صف مسجد صواف يپا
  نیجزو جزوش را تو بشمر همچن

  ن که در وقت است باشد تا اجلیا
ولت یول"ک نامش یهست  نیالد"  

  خلوت و چله بر او الزم نماند

  نده اندینکته دانند و سخن گو  
  ست یق انعام نین علف جز الیکا
  خورد او باده اندر گولخن؟  یک
 ن بودیروح هر نجس  سج يجا

  ن بودیکرم باشد کش وطن سرگ
  بهر ِ منکر آبِ شور ِ پر نفور

  عادل است  یش او حجاج ِ خونیپ
  که ز لعبِ زندگان نا آگهند

  ن بهتر است یغ چوبیکودکان را ت
  ده هایده ست اندر دیکه نگار

  ست یه نینقش و سا يچ مان پروایه
  و آن دگر نقشش چو مه در آسمان 

  س ین دگر با حق به گفتار و انو آ
  گوش ِ باطن جاذبِ اسرار ِ  ُکن 

  ران ما زاغ البصریچشم ِ سر ح
 دست باطن بر در فرد صمد

  فوق ِ گردون در طواف  یمعن يپا
  ن یرون ِ حین درون ِ وقت و آن بیا

  ار ِ ابد قرن ازل یو آن دگر 
   "نیامام القبلت"وان دگر نامش 

  مر ورا عازم نماند  یچ عزمیه
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  د است خلوت خانه اشیقرص ِ خورش
  نماندز شد، بحران یعلت و پره

  شیچون الف از استقامت شد به پ
  شیخو يگشت فرد از کسوت خوها

  ش شاه فردیچون برهنه رفت پ
  د از اوصاف شاهیپوش یخلعت

  صاف گشت ين باشد، چو دردین چنیا
  در بن ِ طشت، ار چه بود او دردناك

  ار ِ ناخوش پرّ و بالش بسته بودی
  ختندیچون عتابِ اهبِطُوا انگ

  گمانیک بیمالبود هاروت از 
  سر نگون ز آن شد که از سر دور ماند
  دیآن سبد خود را چو پر از آب د

  آبش نماند يدر جگر چون قطره ا
  یخدمت ی، بیعلت یرحمت ب

  ا باز گردیاهللا اهللا، گرد در
  يش گرید لطف و بخشایتا که آ

  ن ِ رنگهاستیرو بهتر يزرد
  کان المع است یبر رخ یک سرخیل

  لیکند، زرد و ذلکه طمع الغر 
  سقم یزرد ب يند رویچون بب

  تو در انوار ِ هو یچون طمع بست
  است یف و عالیه لطیسا ینور، ب

  خواهند تن یان همیعاشقان عر
  روزه داران را بود آن نان و خوان

  

   ؟گانه اشیحجاب آرد شبِ ب یک  
  مان شد و، کفران نماندیکفر ِ او ا

  ش یچ از اوصاف خویاو ندارد ه
  ش یخو يشد برهنه جان به جان افزا

  جامه کرد یشاهش از اوصاف قدس
  وان ِ جاه ید از چاه بر ایبر پر

  طشت  ياز بن ِ طشت آمد او باال
  خاك  يزش ِ اجزایآم یشوم

  ور نه او در اصل بس برجسته بود
  ختندیهمچو هاروتش نگون آو

  شد معلق همچنان  یاز عتاب
  ش راندیش را سر کرد و، تنها پیخو

  دیا بریکرد استغنا و از در
  بحر، رحمت کرد و، او را باز خواند

   یا مبارك ساعتید از دریآ
  زرد يا رویگر چه باشند اهل در

   يزرد از گوهر يسرخ گردد رو
  زانکه اندر انتظار ِ آن لقاست 
  بهر ِ آن آمد که جانش قانع است 

  ل ید او علیز درد و علت آ ین
  نوس هم یره گردد عقل ِ جالیخ

  ذلت نفسه : د کهیگو یمصطف
  است  یۀ غربالیآن مشبک  سا

  چه بدن؟  ؟انان چه جامهیش عریپ
  گدانیخر مگس را چه ابا، چه د

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل کار خود بگو و مشکل ِ منکران را بگو و طاعنان را یاز را که تاویگر باره خطاب شاه اید. 159
  ستیشان را در آن التباس رها کردن مروت نیابحل کن که 

  شین سخن از حد و اندازه ست بیا
  ازیا ين بگو احوال خود را ایه

  يهست احوال ِ تو از کان ِ نو
  ن احوال ِ خوشیت کن از این حکایه

  ش یاز، اکنون بگو احوال ِ خویا يا  
 ت شد درازیر ِ حکایگرچه تصو

  ؟يشو یراض ین احوال کیتو بد
  خاك بر احوال و درس ِ پنج و شش 
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  د به گفتیآ یحال ِ باطن گر نم
  مات يهایار  تلخیکه ز لطف 

  ا رودیز آن نبات ار  َگرد در در
  نیاحوال آمد همچن صد هزار

  یمانند  ن  يبه د  يحال ِ امروز
  دگر یهر روز از نوع يشاد

  

  مت در طاق و جفت یحال ِ ظاهر گو  
  گشت بر جان خوشتر از قند و نبات 

  ن شودیریا همه شیدر یتلخ
  ن یام يب رفتند، ایغ يباز سو

   یهمچو جو اندر روش، کش بند  ن
  گر اثریفکرت هر روز را د

  

  
  
  
  
  
  

مختلف به مهمانان و عارف صابر در  يشه هایل اندیبه مهمان خانه و تمث یل ِ تن آدمیتمث. 160
  مرد مهمان دوستشه ها چون یآن اند

  جوان ين تن، ایهست مهمانخانه ا
  د دم به دمی، غلط گفتم که آین
  لیخل يزبان ِ تازه رو شو، ایم

  ب وشید از جهان ِ غیهر چه آ
  ن مگو که ماند اندر گردنمیه
  

  د در آن یف نو آیض یهر صباح  
 و غم يف تازه، فکرت و شادیض

 لیدر مبند و منتظر شو در سب

  ف است، او را دار  خَوش یدر دلت ض
  که هم اکنون باز پرّد در عدم 

  

  
  
  
  
  

  يلت مهمانداریان فضیت مهمان و کدخدا و زن و بیحکا. 161
ُ قنقیرا ب یکیآن    گهان آمد 

  د او را، کرامتها نمودیخوان کش
  سخن یزن را گفت پنهان ،مرد

  در يبستر ما را بگستر سو
  خدمت کنمفرمان برم : گفت زن

  د و رفت زنیهر دو بستر گستر
  ز و شوهرشیماند مهمان ِعز

  در سمر گفتند هر دو منتجب
  بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر

  نگفت يزیشوهر از خجلت بدو چ
  بوالکرم يخوابِ تو ا يوز برا
  که به زن او کرده بود يآن قرار

  آن شب آنجا سخت باران در گرفت
  شو امد بر گمان ِ آنکهیزن ب

  ان در لحاف آن دم عروسیرفت عر
  مرد کالن يدم ایترسیم: گفت

  ساخت او را همچو طوق  اندر عنق   
  بود شان سوریا يآن شب  اندر کو

  خاتون، دو جامۀ خواب کن  يکامشب ا
  دگر يبهر ِ مهمان گستر آن سو

  دو چشم ِ روشنم  يسمع و طاعت، ا
  ختنه سور کرد آنجا وطن  يسو

  نقل بنهادند از خشک و ترش 
  م شب یک و بد  تا نیسر گذشت ن

  در يشد در آن بستر که بود آن سو
  خفت  يجان، جا ين سوست، ایکه مرا ا

  دگر افکنده ام  يبستر آن سو
  گشت مبدل آن طرف مهمان غنود
  کز شکوه ابرشان آمد شگفت 

  در خفته ست، و آن سو آن عمو يسو
  داد مهمان را به رغبت چند بوس 

  دم آمد خود همان یترسیزآنچه م
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  مرد مهمان را گل و باران نشاند
  رود؟ ین باران و گل، او کیاندر ا

  زن بهل يا: زود مهمان جست و گفت
  ر بادیمن روان گشتم، شما را خ

  تا که زوتر جانب معدن رود
  ن گفتار ِ سردیمان شد از ایزن پش
  ریام يآخر ا: گفتش که یزن بس

  نداشت يزن سود يالبه و زار
  جامه ازرق کرد از غم مرد و زن

  شد و، صحرا ز نور ِ شمع ِ مردیم
  ش رایکرد مهمان  خانه، خانۀ خو

  در درون ِ هر دو از راه نهان
  ار ِ خضر صد گنج ِ جودیکه بدم 

  

  بماند یبر تو چون صابون ِ سلطان  
  بر سر و جان تو  او تاوان شود

  من ندارم غم  ز گل  ،موزه دارم
  ک دم مبادا روح شادیر در سف

  اندر سفر ره زن شود ین خوشیکا
  د و رفت آن مهمان ِ فردیچون رم

  ریبت مگیکردم از ط یگر مزاح
  شان را در آن حسرت گذاشت یرفت و ا

  لگن  یب یدند شمعیصورتش د
  چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد

  ن ماجرایاز غم و از خجلت ا
  همان یال ِ میخ یهر زمان گفت

  تان نبودیک روزیفشاندم، ل یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د و ید به مهمان نو که از اول روز در خانه فرود آینه که در دل آیل ِ فکر ِ هر روزیتمث. 162
  دنیو ناز مهمان کش يلت مهمانداریکند و فض یتحکم و بد خوئ

  زیچو مهمان ِ عز يهر زمان فکر
  شخص دان يجان، به جا يفکر را، ا

  زندیم يفکر ِ غم  گر راه شاد
  ریاو ز غ يروبد به تندیخانه م

  فشاند برگ زرد از شاخ ِ دل یم
  خ  سرور ِ کهنه رایند از بـَکیم

  ده رایخ ِ کژ ِ پوسیکند بَ غم 
  ا بردیزد یبرغم ز دل  هر چه 

  نینش باشد ایقیخاصه آنرا که 
ش روئ   ارد ابر و برقین یگر ترُ

  سعد و نحس  اندر دلت مهمان شود
  ن ِ برج توستیآن زمان که او ره

  تا که چون با مه شود او متصل
  وب با صبر و رضایهفت سال  ا

  سخت رو يتا چو واگردد بال
  کز محبت، با من محبوب  ُکش

  زینه چون جان ِ عزید اندر سیآ  
  زانکه شخص از فکر دارد قدر، هان 

  کندیم يشاد يهایکارساز
  رینو ز اصل خ يشادد یتا در آ
  د برگ سبز ِ متصل یتا برو

  تا خرامد سرو نو از ماورا
  ده رایخ ِ رو پوشید بیتا نما

  در عوض حقا ً که بهتر آورد
  ن یقیکه بود غم بندة اهل ِ 

  شرق  يرز بسوزد از تبسمها
  رودیچون ستاره  خانه خانه م

  ن و چست یریباش همچون طالعش ش
  ِ دل  د از تو با سلطانیشکر گو

  ف خدایدر بال خوش بود با ض
ُ شکر ِ اویش ِ حق گویپ   د به صد گون 

ش یوب یرو نکرد ا   ک لحظه  ُترُ
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  خدا از وفا و خجلت حکم ِ
  د  نو به نوینه در آیفکر در س
  من شرّه یخالق یکه اعدن

  يلشکر ما ار یرب اوزعن
  ر ِ رو ترُش را پاس داریآن ضم

ش   ابر اگر چه هست ظاهر رو ترُ
  فکرت غم را مثال ِ ابر دان
  بو  که  آن گوهر به دست او بود
  یور ندارد گوهر و نبود غن

  گر سود دارد عادتتید يجا
  ت مانع شودیکز شاد یفکرت

  جوان يتو مخوان دو چار دانگش، ا
  ریست، او را اصل گیتو مگو فرع

  و مضر يریور تو او را فرع گ
  زهر آمد انتظار اندر چشش

  رش در کناریاصل دان آن را، بگ
  

  ر و عسل  او با بالیبود چون ش  
  ش ِ او تو باز رویخند خندان پ

  انل من برّه  یال تحرّمن
   یان مض یال تعقب حسرة ل

ش را چون شکر ش   ن شماریریآن ترُ
  گلشن آرنده ست ابر و  شوره  ُکش 
ش، تو رو ترُش  کم کن چنان    با ترُ

  شود یجهد کن  تا از تو او راض
   ین ِ خود افزون  ُکنیریعادت ش

  د حاجتت یبر آ يناگهان روز
  آن  به امر و حکمت صانع شود

  باشد و  صاحب قران  یبو که نجم
  ریوسته بر مقصود  چیپ يتا شو

  منتظرچشم تو در اصل باشد 
  زآن روش  یدائما در مرگ باش

  م ز مرگ انتظاریباز ره   دا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از رایاز و نواختن او ایگر بار خطاب ِ شاه با اید. 163
  شیاز ِ صدق کیپر ناز ِ یا يا
  به وقت شهوتت باشد عثار ین
  نه صبرهاتیبه وقت خشم و ک ین

  ش و ذکرین، نه از ریا يهست مرد
  حق  که را خوانده ست در قرآن رجال؟

  پدر؟ يوان را چه قدر است  ایروح ح
  صد هزاران سر نهاده بر شکم

  بندة شهوت مشو یتا توان
  ورنه شهوت خان و مانت بر کند

  ریباشد که از جوالن ِ ک یروسپ
  متیت گویحکا ین معنیاندر ا

  

  ش یصدق ِ تو از بحر و از کوهست ب  
  رود عقل چو کوهت کاه وار ین

  سست گردد در قرار و در ثبات 
  ر ِ خریر ِ مردان  کیم يور نه بود

   ؟ن جسم را آنجا مجالیبود ا یک
  آخر از بازار ِ قصابان گذر
  م ارزشان از دنبه و از گوشت  ک

 شهوت مکن جان را گرو یدر پ

 ک افکندیزنده ات در گور ِ تار

 ریشود، شهوت چو ش یعقل ِ او موش

  متیشو یتا دل از شهوت به کل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن شوهر که تو راست خود را نگاهدار تا حامله یت کردن آن پدر  دختر را که از ایوص. 164
  ينشو
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  يبود و مر او را دختر يخواجه ا
  يداد دختر را به شو ،گشت بالغ

  شد آبناك چون در رسد  خربزه 
  دختر را بداد ،چون ضرورت بود

  نو ن دامادیکز ا :گفت دختر را
ن گدایا که ضرورت بود عقد  

  همه کند تركُ ، ناگهان بجهد
  خدمت کنم ،پدر يا :گفت دختر
  آن پدر  يسه روز و يهر دو روز

  به عالم هم بدند یقومن ینچنیا
  حامله شد ناگهان دختر از او

  داشتشیم نهانرا  آناز پدر 
  ؟نیست ایچ :گفت بابا ،دایگشت پ

  ؟من خود باد بود يتهاین وصیا
  ؟ز منیچون کنم پره ،بابا :گفت

  ؟ز از آتش کجاستیپنبه را پره
  ؟او مرو يگفتم که سو یک: گفت

  یحال و انزال و خوش در زمان ِ
  ؟است یدانم که انزالش ک یک :گفت
  سه شودیچشمش چون کالپ :گفت
  سه شدنیتا چشمش کالپ :گفت

  داریپا يریست هر عقل حقین
  

  يزهره خد، ين بریمیس ،یخمه ر   
  او ت کفو ِیشو نبود اندر کفا

  گشت و هالك  بهت ،یگر بنشکاف
  فساد ز خوفا ش،یاو به ناکفو

  حامل مشو ،ز کنیشتن پرهیخو
  نبود وفا  را خوار بِین غریا

  او بماند مظلمه  بر تو طفل ِ
  ر و مغتنم یهست پندت دل پذ

  حذر يدختر خود را بفرمود
 حت گر شدندینص ین نوعیکز چن

  خاتون و شو ،د هر دو جوانبکه چون
  ا که شش ی ،پنج ماهه گشت کودك

  ن یگز يگفتم کز او دورتو را من 
  ؟چ سودینکردت پند و وعظم ه چون

  شک مرد و زن  یاست ب آتش و پنبه
   ؟حفاظست و تقاست یا در آتش کی

  او مشو یمن يرایتو پذ
   یدر کش يد که از ویبا را شیخو

  ت دور دست ین نهان است و به غایا
 انزالش بود کان وقت ،فهم کن

  من  شوخ ِ ن دو چشم ِیکور گشته است ا
حرص و وقت، خشم و کارزار وقت  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به و ده یشکعشق نامجاهده ناکردة داغ ِ ةه پروردیسا یصوفآن  یدل و سست فیوصف ضع. 165
شان که امروز در زمانه یسجده و دست بوس عام و به حرمت نظر کردن و به انگشت نمودن ا

ن وهم که من آو با رنجور شدن معلم کودکان  نهم چوو به و نه شدغرّ .اوست یصوف
را، م جهاد یز هنر بنمایان به غزا رفته که به ظاهر نیدانند با غازیه پهلوان مان ریمجاهدم مرا در ا

  ؟اصغر چه محل دارد جهاد ،اکبر مستثنااماگر چه در جهاد 
  به لشکر در غزا یک صوفیرفت 

  مه و ضعافیبا بنه و خ یماند صوف
  خاك بر جا ماندند مثقالن ِ

  مظفر آمدند ،جنگها کرده

 وغا  ق ِیناگهان آمد قطار  

مصاف ِ  فارسان راندند تا صف  
  در راندند  سابقون السابقون

  سودمند  میباز گشته با غنا
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  زیتو ن یصوف يکا ،ارمغان دادند
  ؟چرا ینیخشم :پس بگفتندش که

  خوش نشد یچ صوفیز آن تلطف ه
  ریم اسیآورد :پس بگفتندش که

يشو يتا تو هم غاز  رشسر بب  
  ستیکآب را گر در وضو صد روشن

بسته را ر ِیاس یصوفآن رد ب  
  ریبا اس یصوف ریجا دماند آن

  ستیاو کشتن ،بسته دو دست کافر ِ
  اش یپ ازآمد در تفحص شخص 

  ریماده آن اس يهمچو نر باال
  د اویئخا یهم ،دستها بسته

  د با دندان گلوشیئخایگبر م
  يهمچون گربه ا  دست بسته گبر

  ریکشتش کرده با دندان اسُ م ین
  بسته دست نفس ِ کز دست ،همچو تو

  تو شیکِ  شده عاجز ز تلّ يا
  از شکوه يردمبشته پِ  سرن یز

  غیان کشتند کافر را به تیغاز
زدند آب و گالب یخ صوفبر ر  

  د آن قوم رایبد  ش آمدیچون به خو
  ؟زیعز ين چه حال است ایا ،اهللا اهللا
ِ یاز اس   بسته دست کشتُ م ین ر
  سرش کردم به خشم چون قصد :گفت

  من يکرد پهن او سو چشم را وا
  مرا لشکر نمودگردش چشمش 

  نین چنین چشم اآکز  ،قصه کوته کن
  

  زیچ چینستد ه ،او برون انداخت  
  من محروم ماندم از غزا :گفت

  خنجر کش نشد  غزو ان ِیم اوک
  ریکشتن تو بگرا بهر ُ یکیآن 
   يدل قو ،یخوش گشت صوف یاندک

  ست یمم کردنیت ،چونکه آن نبود
  اوغآرد  تاه ادر پس خرگ

  ر؟یچون شد فق! عجب يا: ندقوم گفت
  ؟ستیر چیتاخ بسملش را موجبِ

  اش  يو يد کافر را به باالید
  ریفق ير باالیش نهمچوخفته 

  را گلو یصوف ، زهیاز سر است
  رفته هوش  ش،ریافتاده به ز یصوف

   يحربه ا یب  او خسته کرده حلق ِ
  ریآن فق ر خون ز حلق ِش او پیر

  ست پ و یزبون گشت یهمچو آن صوف
  تو ش ِیصد هزاران کوهها در پ

  ؟همچو کوه يبر عقبها يچون رو
  غ یدر یت بیهم در آن ساعت ز حم

  اب تو  یهوش ید ز بمتا به هوش آ
  د ماجرادند چون بیپس بپرس

  ؟زیاز چه چ یهوش گشتیب نین چنیا
   ؟و پست يهوش افتادمدن ین چنیا

  د آن شوخ چشم یطرفه در من بنگر
  د و شد هوشم ز تن یچشم گردان

  ر هول بودگفت چون پ ارمین یم
  ن یاوفتادم بر زم ،رفتم از خود

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کافر ِ سه شدن چشم ِیکه از کالپ يهره که تو دارن دل و زیحت مبارزان او را که با اینص. 166
خانقاه باش و  مالزم مطبخ ِ کهنهار یز ،فتدیب تو دشنه از دست يهوش شویدست بسته ب يریاس

  يکار مرو تا رسوا نشویپ يسو
  مگرد  يهره که تو دارن زیبا چن    کار و نبردیبه پ :قوم گفتندش
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  گرد مطبخ گرد اندر خانقاه
  بسته دست ر ِیآن اس چون ز چشم ِ

ِ یان حملۀ شیپس م   نر ران
  طاق گردنها زدن که ز طاقا

ش ت َ فشافَ   ر ِ جانستانیکه ز 
  ؟شنا کرد در خون آ یتوان یک

  سر که دارد اضطراب یب بس تن ِ
  اسبان در غزا ير دست و پایز
  دیپر یکه از موش ین هوشین چنیا

  نیست این حمزه خوردن نیاچالشت 
  نیغ بینجا تیا ،ست حمزه خوردنین
  غ و خنجر استیست لوت چرب، تین

  نبود قتال یهر نازك دل کار ِ
  برو ،ترکان ین ،ترکان استُ کار 

  ن؟ینچنیکز آن چشم ا یتان یغزوه ک
  

 در سپاه يتا دگر رسوا نگرد  

  تو درشکست  یکشتَ ، یغرقه گشت
  سر يغشان چون گویکه بود با ت

  طاق طاق جامه کوبان ممتهن 
 خجل در امتحان يابر آزار

  با جنگ مردان آشنا يچون نه ا
  چون حباب   تن به خون بر یبس سر ب

  ن غرقه گشته در فنااصد فنا ک
  ؟دیغ چون خواهد کشیت ،اندر آن صف

  ن یبه خوردن آست یتا تو بر مال
  ن یآهن ن صف یا د دریبا يحمزه ا
 سر است؟ يد باخت، چه جایجان ببا

  ال یچون خ یالیزد از خیکه گر
 خانه شو باشد، انهخترکان  يجا

  نیبر زم ياز دست و فتاد یرفت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د ید شهیماو غزاها کرده برفته بود غزو بار به که هفتاد  یتعالرحمه اهللا  ،یاضیت عیحکا. 167
او نفس  .دیان شنیطبل غاز آوازد، یو خلوت گز شتافتاصغر به جهاد اکبر  شدن، چون از جهاد

  نمودین دعوت متهم میجهت غزا کردن و او نفس را در ا یرا رنجه داشت
  د بار آمدمنو :یاضیگفت ع

  ریغ و تیان ِ تیزره رفتم م یب
  یا مقتلیر خوردن بر گلو یت
  ستیزخم ن یگه بیک جایر تنم د
  رهایامد تیک بر مقتل نیل

  جانم نبود يروز تداچون شه
اکبر افکندم بدن در جهاد  

ان آمد به گوشیغازطبل ِ بانگ  
  نفس از باطن مرا آواز داد

  برو ،ز هنگام غزا آمدیخ
  وفا یث بینفس خب يا :گفتم

  ستیلت گرین حینفس ک يراست گو ا
  راست حمله آرمت یئگر نگو

   ش بر صفها زدمیخو ،برهنه تن  
  ریگیجا خورم من  يریت یکیتا 

   یقبلم دیابد جز شهیدر ن
  ست یزنیر چون پروین تنم از تیا

  و دها ينه جلد ،نیبخت است ا کار ِ
  رفتم اندر خلوت و در چله زود

  اضت کردن و الغر شدن یدر ر
  غزو کوش  ش ِیدند جیکه خرام

  بامداد دمیرسکه به گوش حس 
  را در غزو کردن کن گروش یخو

  ؟تو از کجا ؟ل غزایاز کجا م
  ست یشهوت از طاعت بر ور نه نفس ِ

  اضت سخت تر افشارمت یدر ر
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  نفس بانگ آورد آن دم از درون
  یکشُ ینجا میکه مرا هر روز ا

  ست از حالم خبریچ کس را نیه
  ک زخم از بدنیدر غزا بجهم به 

  یستیمنافق ز ،نفسک يا :گفتم
  يبوده ا یئرام و يخوار و خود رو

  چ منینذر کردم که ز خلوت ه
  کندُ تن  هزانکه در خلوت هر آنچ
  اندر خلوتش جنبش و آرامش

  آن اصغر است ،ن جهاد اکبر استیا
  کاو را عقل و هوش  ستیآن کس ن کار ِ

  د چون زنانیآن چنان کس را ببا
  فینت حیا ،نیا یئصوف ،آن یئصوف

  ست جانیاو را ن ،باشد یصوف نقش ِ
  ل سرشتگ وار جسم ِیبر در و د

  تا ز سحر آن نقشها جنبان شود
  عصا خورد صدق ِینقشها را م

  

  دهان اندر فسون  یب ،با فصاحت  
   یکش یران مبگمن چون جان ِ جان ِ

  خواب و خور یب یکش یکه مرا تو م
  ثار من یو ا يند مردیخلق ب

   ؟یستیتو چ ،يرم یهم منافق م
   يهوده این بیچننیادر دو عالم 

  ن بدن یچو زنده ست ا ،سر برون نارم
  مرد و زن کند يرو يبرا زن

  تش یحق نباشد ن يجز برا
  در است یهر دو کار رستم است و ح

خروش یموش کندچون  ،د از تنرّپ   
  دور بودن از مصاف و از سنان 

  ف ین را طعمه سیا مرده،آن ز سوزن 
  ان ین صوفیز  د نام همان بیصوف

  شت ون یرت نقش صد صوفیحق ز غ
  پنهان شود يموسو يتا عصا

  گرد و حصاَ ر فرعون است پ چشم ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  او در غزا يگر و جان بازید يت مجاهدیحکا. 168
  حربِ  صف ان ِیگر مید یئصوف

وردرا که خَ یست زخمزخم خورد و ب  
  ک زخم از گزافیرد تن به یتا نم

کرّ با مسلمانان به کافر وقت  
  جان دهد یبه زخم اوفش آمد کیح
  

  ضرب  ست بار از بهر ِیاندر آمد ب  
  گر حمله آورد و نبردیبار د

  ست زخم اندر مصاف یتا خورد او ب
  وانگشت او با مسلمانان به فرّ

او آسان رهد صدق ِ جان ز دست  
  

  
  
  
  
  

ق از بهر یبه تفار يفکندک درم در خندق ایم هر روز یان سیت آن مجاهد که از همیحکا. 169
 ن ماجرایانداز تا از ا بارک ی، يچون انداز"نفس که  سرزنشِ و  حرص ورزه با نفس ِ زیست

  جواب او، و "نیالراحت ياس احدیکه الابم ی یخالص
  چل درم ،بودش به کف در یکیآن 

  مجاز تا که گردد سخت بر نفس ِ
  یهر شب ياد کردینفس او فر
  ؟یکبارگی ینفکن یکه چرا م

  م یدر آب  یکی يهر شب افکند  
  جان کندن دراز درد ،ینأدر ت
 یزار در تاب و تب يفتاددر 

 یچارگیام در غصه و ب یُکشت
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  نیبگذار د یکبارگیبهر حق، 
  ملتفت مر نفس را  یاو نگشت

  

 نیالراحت ينفس را کالبأس احد  

  مر او را در عنا ین  ُکشتیهمچن
  

  
  

 ت آن مجاهد در قتالیرجوع به حکا. 170
  اندر وقت جنگ ین آن صوفیهمچن

  ش رفتیاو پ با مسلمانان به کرّ
  آن را هم ببست ،گر خوردید زخم ِ

  شیافتاد پ ،بعد از آن قوت نماند
  ن سابقوایه ،جان دادن بود ،صدق

  ردن نه مرگ صورتستن همه میا
  ختیکه ظاهر خونش ر یبسا خام يا

  ره زن زنده ماند ،آلتش بشکست و
  ره سریآن خ رفتنره  ،کشت وُ اسب 

  دیشه یگشتَ  یئزیگر به هر خونر
  معتمد دیشه بسا نفس ِ يا

ِ یتن که ت ،رد ورهزن م روح ِ   اوست غ
  ستیمرد آن مرد ن ،غ استیغ آن تیت

ِ ین تیا  نفس چون مبدل شود   تن غ
  قوتش جمله درد ،ستیمرد یکیآن 

  

 بهر حق بگرفته بد بر نفس تنگ  

او وانگشت از خصم تفت   فرّ وقت  
  شکست  يو ازرمح ر و، یتت ست کرّیب

  ش یخو عشق ِمقعد صدق او ز صدق ِ
  " رجالٌ صدقوا"بر خوان  یاز نب

  ن بدن مر روح را چون آلتست یا
  خت یزنده آن جانب گر ک نفس ِیل

  ار چه مرکب خون فشاند ،نفس زنده ست
  خبر یاز حق بخام و زشت و  ماند

  دیهم بوسع يدکشته بُ کافر 
رودیچو زنده م ،ایرده در دنم  

  آن غزو جوست  در کف یهست باق
  ست یکن رانیرا حو ن صورت تآک یل

صنع ذوالمنن  باشد اندر دست  
  همچو گردجان،  یت يان دگر مردو
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان و صفت کردن غماززك و یفه مصر و شاه موصل و فرستادن لشگر به طلب کنیت خلیحکا. 171
  نقس او بر کاغذ بستن

  فۀ مصر را غماز گفتیمر خل
  زك دارد او اندر کناریکن کی

  حد استیسنش بکه ح ،دیان نایدر ب
  قبادید آن کینقش در کاغذ چو د

  را فرستاد آن زمان یپهلوان
  که اگر ندهد به تو آن ماه را

  اریترکش کن و مه را بَ  ،ور دهد
  موصل با حشم يپهلوان شد سو

  شتد عدد بر گرد یچون ملخها ب
  از نبرد یقیمنجن یهر نواح

  گشت جفت  يبه حور ،موصل شه :که  
  ست مانندش نگاریبه عالم نکه 

  ن است کاندر کاغذ است ینقش او ا
  ره گشت و جام از دستش فتادیخ

  بس گران  یموصل با سپاه يسو
بن آن در و درگاه رارکن از ب  

  ن مه در کناریتا کشم من بر زم
  علم صاحب  با هزاران رستم ِ

شهر گشت  اهالك اهل ِ قاصد  
قاف او بر کار کرد همچو کوه  
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  قیمنجن ير و سنگهایزخم ت
  ز گرمین خون رین چنیکرد ا يهفته ا

کار مهولید پیموصل د شاه  
  ؟ز خون مومنان یخواهیکه چه م

  گر مرادت ملک شهر موصل است
  نک در آیا ،رون شهریمن روم ب
  است م و زریسو  گوهرور مرادت 
  م و زرید تو را از سیبایهر چه م

  

  ق یبر غها در گرد چون برق ِیت  
  ست شد چون موم نرم ن سیسنگ برج ِ

  شش رسول یپس فرستاد از درون پ
  ن حرب گران یگردند ز یکشته م

  نت حاصل است یا يزین خونریچن یب
  راو رد خون مظلومان تیتا نگ

 ن ز ملک شهر خود آسان تر استیا

   ن آشوب و شرّ؟یست ایفرستم، چیم
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نشود ادیزمسلمانان  يزیفه تا خون ریزك را به خلیثار کردن صاحب موصل آن کنیا. 172
  پهلوان ش ِیچون رسول آمد به پ

  خواهمم نه مالیمن نه ملک م: گفت
  اندر او نقش و نشانکد کاغذ دا

  ن کاغذ نگر چه صورت استیکاندر ا
  طالبم زك خواهم، او رایکن نیا

  چون رسولش بازگشت و گفت حال
  ؟نر گفت آن شاهگشت معلومش، چه 

  ت پرستان بشیم در عهد ایمن ن
  با تبرك داد دختر را و برد

  آن پهلواند یدختر چون بد يرو
  یکف يبر و  آسمان ،يبحر ،عشق

  عشق دان ز موج ِ  ار گردون دور ِ
  ؟در نبات یمحو گشت يجماد یک

  ؟یآن دم يفدا یگشت یروح ک
  خیچو هم يفسرد بر جا  یکیهر 

  مالجآن  عاشقان ِ  ذره ذره
  شانات هست اشتابسبح هللا

  ه پنداشتهر چو   ه راچ ،پهلوان
  د آن خفته به خوابید یالیچون خ
  دار زودیشد بو خواب  ازت جسچون ب
  غیدر ،ردمخود ب آبِ  چیبر ه :گفت

  نداشت يمرد او،د تن ب پهلوان ِ

 غام ملک را آن زمانیگفت پ  

 صاحب جمال یکیم یجویک میل

 انیشش بر بگو او را عیپ: گفت

 زود بفرستش که ملک و جانت رست

  کنون غالبم هم اور نه  ،ن بدهیه
 داد کاغذ را و بنمود آن مثال

  را ببر اوزود و ر یکم گ یصورت
بر ِ  تب آن بتر است  یرست اولت پ  

 لشکرگاه و در ساعت سپرد يسو

  گشت عاشق بر جمالش آن زمان 
   یوسفی يخا در هوایچون زل
  جهان  يردبفس ،عشق يگر نبود

   ؟اتینام یروح گشت يفدا یک
   یمیمش حامله شد مریکز نس

  ؟ان چون ملخیان و جوپرّ يبد یک
  همچون نهال   شتابد در علو یم

  جان  از بهر ِ  کنند یۀ تن میتنق
  حب کاشته  ،شوره اش خوش آمده

  رفت آب  ياز و  و او جفت شد با 
  نبود يداریکان لعبت به ب  دید

غ یدر ،ه خوردمعشوة آن عشوه د  
ِ یزمدر  يتخم مرد   گ کاشت یر ن
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  ده صد لگامیعشقش در مرکبِ
  يالهو یفۀ فیبالخل یش ابالیا
  آخر مکار ،ن سوزان و گرمین چنیا

  آز البِیس ؟عقل کو ؟مشورت کو
  سد  خلف يو سو سد يدین ایب

اهیس ل ِیس  جان آمده در قصد  
  الیخ یبنموده معدوم یاز چه

  چ کس را با زنان محرم مداریه
  حق ز آبِ  شستهند یبا یآتش

  سرو قد  فیلط يخایکز زل
  ؟توان کردن زبون ینفس ِ خود را ک

  جانب اتمام ِ قصه باز ران
  شد به راهیباز گشت از موصل و م

  آتش عشقش فروزان آنچنان
مه اویآن مه کرد اندر خ قصد  

  شرار ين وادیچون زند شهوت در ا
  فه گشته کمتر از مگسیصد خل
رون انداخت شلوار و نشستچون ب  
  رفت راستیمقر م يذکر سوچون 
  صف يو کون برهنه سواد یبر جه

  ستانیه از نیس  ر نرید شید
  و در جوش آمدهیچون د ان یتاز
  کرد از لغز ینر گنبد هم ر ِیش

  حذر یمردانه بود و ب  پهلوان
  ر و سرش را بر شکافتیزد به شمش

  نمود اچونکه خود را او بدان حور
  به چالش گشت جفت يریبا چنان ش

  ماه رو ين لقایریش بتآن 
  جفت شد با او به شهوت آن زمان

  دگرکین دو جان با یز اتصال ا
ِ ید از طریرو نما   یزادن ق

  نیا به کی يبه مهر ،هر کجا دو کس

  الحمام ک :یزد الابالینعره م  
   يو التو يوجود يعند ياستو

  اردانسته ک یکیمشورت کن با 
  کرد ناخنها دراز یدر خراب

  ؟خد ند آن مفتون ِیب یش و پس کیپ
  به چاه  يریتا که روبه افکند ش

  اندازد اسود کالجبال چه در 
  پنبه ست و شرار  ن دویکه مثال ا

  وسف معتصم اندر رهق یهمچو 
  شتن را واکشدیخو ،رانیهمچو ش

 جز به امداد عقول ِ ذوفنون

 ان ندارد پهلوانین سخن پایکا

  شه و مرج گاه یبه ب تا فرود آمد
  از آسمان  ن یاو زم ستکه ندان

  ؟خوف کو فه یعقل کو و از خل
   عقل را سوزد در آن شعله چو خار

  نش آن نفس یآتش چشم ِ ش ِیپ
  آن زن پرست   زن يان پایدر م
  ز و غلغل از لشکر بخاست یرستخ

  همچو آتش او بکف  ذوالفقار ِ
  ناگهان  بر زده بر قلب لشکر 

  ر هم زده ب ار مهیو خله یهر طو
  ست گزیب  ایدر چون موج ِ  در هوا

  نر مست ر ِیچو ش  ر آمدیش ش ِیپ
  مۀ مه رو شتافت یخ يزود سو

  بود ياو همچنان بر پا يمرد
  و نخفت  ياو ماند بر پا يمرد

  او ياز مرد  عجب ماندتدر 
  آن دو جان  یمتحد گشتند حال

  دگر یبشان جانیرسد از غیم
   یعلوقش رهزنگر نباشد از 

  ن یقید یزا یثالث ،دیجمع آ
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  د آن صوریب زایک اندر غیل
  ج از قرانات تو زادیآن نتا

  قات رایباش آن میمنتظر م
  ده اند و از عللیئکز عمل زا
  الخصرسد ز آن خوش یبانگشان در م
  ب جان مرد و زنیمنتظر در غ

  

  نظر از ینیبب  آن سو يچون رو  
  زود شاد ینین مگرد از هر قریه

  را ات یالحاق ذر صدق دان 
  لل کنطق و  را صورت یکیهر 

  هال زوتر تعال  ،ز ما غافل يکا
  زوتر گام زن  ؟ستیمول مولت چ

 

  
  
  
  
  
  

فه یزك را که به خلیآن کناو  که کرد و سوگند دادن ِ یتانیخمان شدن آن سر لشکر از یپش. 173
  د از آنچه رفتیباز نگو

  از آن صبح دروغ ،راه گم کرد او
  د بعد از آنن بیاهم بر  يچند روز

  ریبدر ِ من يا :داد سوگندش که
  د رویخورش يکا: در شفاعت گفت

  م، ببرد آن پهلوانیمختصر گو
  مست گشت زك یآن کند او یدکه چون
  بودده یاشن د صد چندان که وصفید

  هوش ر است بهر چشم ِیتصو ،وصف
  

  دوغ  گیچون مگس افتاد اندر د  
  گران  جرم ِن یچنمان از یشد پش

 رین خبیکن حذر تا شه نگردد ز

  مگو يزیچنچه شد آفه زیبا خل
 شاه جهان يزك را سویمر کن

  ز طشت یپس ز بام افتاد او را ن
  ؟ده مانند شنودید  بود خود یک

  گوش  آن ِ ین ،صورت آن چشم دان
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 ان ِ حقّ و باطل رای، فرق ِ میاز بزرگ یدن شخصیپرس. 174
  م اکنون گوش داریگو یک مثالی

  سؤال یاز سخندان يکرد مرد
  ن باطل استیا :گوش را بگرفت و گفت

ِ یآن به نسبت باطل آمد پ   نیا ش
  ز آفتاب ار کرد خفاش احتجاب

دشویالش میخاز او خود  خوف  
  ترساندش ینور م ال ِیآن خ
  ر اوستیدشمن و تصو ال ِیاز خ

  که فراشتُ  کشف لمع بر ،ایموس
  یه بدان که قابلن مشو غرّیه

  د کسینهراس  حرب ال ِیاز خ
  ز اندر فکریحال حرب یبر خ

  بود یبه حمام وکا  نقش رستم

 هوش دار یفهم کن امثال و معن  

  ؟کو مقالین يست ایو باطل چحق 
  نش حاصل است یقی ،حق است و ،چشم

  ن یام يا ،نسبت است اغلب سخنها
  آفتاب  ال ِیست محجوب از خین

  دبریظلمت م يالش سویخ واز
  چفساندش  یم ظلمات  بر شبِ

  ار و دوست یبر  يده ایکه تو بر چفس
  قت نداشت یتحق تابِ  لیآن مخ
   یواصل  ن رهیالش را و زیمر خ

  ن دان و بس یا "ال شجاعه قبل حرب"
  و فرّ کند چون رستمان صد کرّیم

  بود یهر خام حملۀ فکر ِ  قرن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



166 
 

  مع چون مبصر شودس ال ِین خیا
  کز گوش در چشمت رود جهد کن 

  چشم گوشت شود همطبع ِ ز آن سپس 
  نه شودیئبلکه جملۀ تن چو آ

  الیال و آن خیزد خیگوش انگ
  ال افزون شودین خآجهد کن تا 

  زیک چند نیفۀ گول هم یآن خل
  ریتو ملک غرب و شرق گ  ملک را

  نماند جاودان یکان م یملکت
  کرد آن باد و بروت یتا چه خواه

  

  مضطر شود یرستم ؟ز چه بودیح  
  ت حق شودنمودیمآنچه باطل 

  همچو پشم  گردد دو گوش ِ يگوهر
  نه شودیس جمله چشم و گوهر ِ
  آن جمال  هست داللۀ وصال ِ

  مجنون شود تا دالله رهبر ِ
  زیکرد خوش با آن کن يگاو شیر

  ریتو آن را برق گ ،ماند یچون نم
  تو آن را خواب دان  ،دلت خفته يا

  گلوت  انرد همچو جالدیکه بگ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان ضعف عقل منکران بعثیدر ب. 175
  ستیعالم بدان که مأمنن یهم در ا
  ید هر دمیگو ،ن استیحجتش ا
  احوال عقل یند کودکیگر نب
  عشق احوال ِ یند عاقلیور نب

دیدة اخوان ندید  وسفی سن ِح  
  دیچوب د یمر عصا را چشم موس

چشم سدر جنگ بود رّر با چشم س  
  دیخود را دست د دست یچشم موس

  در کمال  ان نداردین سخن پایا
  فرج و گلوستَ ش او یقت پیچون حق

  الیفرج و گلو باشد خَ ش ما یپ
  ن و خوستیئهر که را فرج و گلو آ

  کوته کن سخن  با چنان انکار
  

  ست ین :کاو گفت ،از منافق کم شنو  
یدمیدمن  ،دگر يزیچ يدگر ب   

   ؟هرگز کند از عقل نقل یعاقل
عشق  کو فال ِین کم نگردد ماه  

  ؟دیشد ناپد یعقوب کیاز دل 
  دیو آشوب د یافع  یبیغ چشم ِ

حجت نمود رّغالب آمد چشم س  
  دید پدب ينور  بیغ چشم ِ ش ِیپ
  ال یخ نیاش هر محروم باشد یپ

  دوست  ش او اسرار ِیکن پُ  انیکم ب
  د جان جمال یالجرم هر دم نما

  بهر اوست  "نِید ین ولیلکم د"آن 
  کهن  با گبر ِ ياحمدا کم گو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جماعو  یز جهت شهوت رانیکنفه نزد آن یآمدن خل. 176
  اجتماع يفه کرد رایآن خل

کرد يذکر بر پاَ  کر او کرد وذ  
  آن خاتون نشست يان پایچون م

دیموش در گوشش رس خشت خشت  
  رین صرآکز مار باشد  ،آن وهم ِ

  آن زن رفت از بهر جماع  يسو  
  کرد يمهرافزا ز ِیو خقصد خفت 

  شش ببست یپس قضا آمد ره ع
  دیرم یشهوتش کل ،يمردخفت 
  ریاز حص يجنبد به تند یکه هم
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و فهم کردن  پهلوانشهوت آن  فه و قوتیخل شهوت زك را از ضعفیخنده گرفتن آن کن. 177

  دنیحال او را و پرسفه یخل
  از شگفت ،او یستد آن سیدچو زن 

  آن پهلوان يادش آمد مردی
  غالب آمد خندة زن شد دراز

  انیهمچون بنگ ،دیخندیسخت م
  فزودیخنده م ،دیشیهر چه اند

  دل يغم و شاد ،ه و خندهیگر
  مفتاح آن و را مخزن یکیهر 

  ورنشد آن خنده  یچ ساکن میه
  دیبرکش چو آتش ر ِیزود شمش

  اوفتاد ین خنده ظنیدر دلم ز
  میبیبفر یور خالف راست

  ستیدر دل من روشن ،من بدانم
  دان سطبر یتو ماه  شاهان در دل ِ

  گشت هست در دل وقت یک چراغی
  ار من استین زمان یآن فراست ا

  م گردنترّر بین شمشیمن بد
  چ شکیه ین زمان بکشم تو را بیا

  آزادت کنم راست  یئور بگو
  زمان بر هم نهاد درهفت مصحف 

  

  ش گرفت اخنده  ،آمد اندر قهقهه  
  اندامش چنان   ر ویبکشت او ش اوک

  شد لب فرازینم ،کرد ویجهد م
  ان یغالب آمد خنده بر سود و ز

ناگاهان گشود ل ِیس همچو بند  
  دان مستقل  یرا معدن یکیهر 

  فتاح دان  در کف ،برادر يا
  ره گشت و تند خویتفه یپس خل

  دیپل يا ،گورا  خنده  رّس :گفت
  م دادیعشوه نتوان ،گو یراست

  م د  به تو  يا بهانۀ چرب آری
  ست یدت گفتن هر آنچه گفتنیبا

ِ یگه گه شد ز غفلت ز  گر چه   ابر ر
ِ یز اندروقت خشم و حرص    طشت  ر

  گفتن است  آنچه حق ِ یئگر نگو
  بهانه کردنت  ندهد یمسود 

 نک: غ را کرد او حواله، گفتیت

  شادت کنم  کشمت،زدان نی حق ِ
  ر دادین تقریسوگند و چنخورد 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راست گو  :فه کهیر و اکراه خلیزخم شمش م ِیفه از بیزك راز را با خلیفاش کردن آن کن. 178
  ن خنده را و گر نه بکشمتیسبب ا

  گفت احوال راگشت، زن چو عاجز 
  که اندر راه بود شرح آن گردك

  مه آمدنیخ يسو ،کشتنُ ر یش
ت که از ش ر ِ شکاریاو بدان قو  

  بگوش يکه چون کرد یستن سیتو بد
  آن ين و از ویدم از تو ایمن چو د

  کند حق آشکاریرازها را م

  صد زال را آن رستم ِ يمرد  
  فه وانمودیخلاو با ک یک به ی

  کرگدن  م چو شاخ ِئذکر قاَ و آن 
 رش نشد، بد برقرارییچ تغیه

ز هوش ی، رفتیموشک خشت خشت   
 شاه جهان يدم ایزآن سبب خند

ست تخم ِچون بخواهد ر مکار ،دب  
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  زیبرگ ر نو ز بعد ن بهار ِیا
  آفتابباد، ابر و آب و آتش و 
  دا شودیها پرّس ن ادر بهار

بر داز دهان و از لبشد آن م  
یهر درخت خ ِیبِ  رّس شو خور  

  يتو دل آزرده ا يکز و یهر غم
  خمار که آن رنج ِ یدان یک ،کیل
  ن خمار اشکوفۀ آن دانه استیا

  شاخ و اشکوفه نماند دانه را
  وال با اثریست ماننده هین

  ؟نانماند به  یک ،نطفه از نان است
  ؟ماند به نار یک ،از نار است یجن

  دیشد پد یسیل عیجبر از دم ِ
  ؟ماند به خاك یک ،آدم از خاك است

  ؟داریبود طاعت چو خلد پا یک
  ست مانند اثرین یچ اصلیه
  ن جزاینباشد ا یاصل یک بیل

  است یش هرآنچه اصل است و کشندة 
  ستیجۀ زلتیرنجت نت ،پس بدان

  گنه را ز اعتبار نیا یگر ندان
  خدا يا :گویم ،سجده کن صد بار

  پاك از ظلم و ستم ،تو سبحان يا
  ندانم جرم را ین میمن مع

  سبب را ز اعتبار يدیون بپوشچ
  من بود جزا اظهار جرم ِ نیاک

  توبه شاه باز يباز گردم سو
  

  بر رهان هست بزیرستخ وجود  
  د از تراب نبرآر یرازها را م

  ن رسوا شودین زمیهر چه خوردست ا
  ر و مذهبش ید ضمید آیتا پد
  دا شود آن بر سرش یپ یجملگ

   يکان خورده ا  دوب  یم از خمار ِ
  ؟برآمد آشکار  ین میکداماز 

  گه و فرزانه است آآن شناسد ک
  ؟مردانه را ماند تن ِ ینطفه ک
  ؟ماننده آمد با شجر یدانه ک

   ؟باشد چنان یک ،مردم از نطفه ست
  خارنبود چون ب ،از بخار است ابر و

  ؟دیناپدد شبه صورت همچو او  یک
  ماند به تاك  ینم يچ انگوریه
  ؟دار يپا به شکل ِ يبود دزد یک

  سر رنج و درد اصل ِ یپس ندان
  ؟برنجاند خدا یک یگناه یب

  است  يهم از و يماند به و یگر نم
است  ین ضربتت از شهوتیا آفت  

  طلب کن اغتفار ،کن يزود زار
ِ ین غم غیست این   در خورد و سزا ر
  ؟جرم جان را درد و غم یب یده یک
  د گرم رایببا یک هم جرمیل

  ده داریپوشآن جرم را  ما ًئدا
 م ظاهر شودیاست دزدیز سوا

  ازیتا شود معلوم اسرار ِ ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهد و  يو او را به و انت که بپوشد و عفو کندیعزم کردن شاه چون واقف شد بر آن خ. 179
هاو إِنَّ یو منْ أَساء فَعلَ"موصل که  او بود و ظلم او بر صاحبِ قصد يدانست که آن فتنه جزا

رْصادلَبِالْم کبن ظلم و ید چنانکه ایآن انتقام هم بر سر او آ ،دشدن که اگر انتقام کیو ترس "ر
  طمع بر سرش آمد

  رم و زلت و اصرار کردج ادی    استغفار کرد ،شاه با خود آمد
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  آنچه کردم با کسان :گفت با خود
قصد گران کردم ز جاهید جفت  

  گر زدمیخانۀ کس د من در ِ
  هر که با اهل کسان شد فسق جو

  شود او يجزا  نآنکه مثل آز
  شیخو يسو يدیکش يچون سبب کرد

  زیغصب کردم از شه موصل کن
  من يد و الالن من بیاو ام

  و انتقام ين گزاریک ست وقتین
ر و حرمیآن م ازنه یشم کگر ک  
  در جزا ظلم آمدن یکا همچنان

موصلم گردن شکست صاحبِ درد  
یکافات آگهداد حقمان از م  

  ستینجا سود نیکردن ا یچون فزون
"رسهو رفت "نا انا ظلمناب  

  تو هم از من عفو کن ،عفو کردم
  زك وامگویکن ياکنون ا :گفت

  عرضه مکن یپاس دار و بر کس
  کرد منرت جفت خواهم یبا ام

  م شرمساریتا نگردد او ز رو
  بارها من امتحانش کرده ام

  افتم او را تمامیدر امانت 
  

  من رسان  به جان ِ  آن يشد جزا  
  افتادم به چاه   بر من آمد آن و

  الجرم   خانۀ مرا زد او در ِ
اد است اواهل خود را دان که قو  

  مثلش بود  ئهیس يچون جزا
  ش یپ ز یوثیپس تو د ،مثل آن را

  زیغصب کردند از من او را زود ن
  من  يانتهاینش کرد آن خیخا

  خام  ش کردم کار ِیمن به دست خو
د بر سرم یایهم ب يآن تعد  

  ورا م یباز نزما ،آزمودم
  ز خست ین دگر را نیارم ایمن ن
  دنا به دتم به عان عِ  :گفت
  ست یمحمود ن ر صبر و مرحمت یغ

  هات زفت یمیرح يا ،کن یرحمت
  ن که و جرم ِنو  ان ِاز گناه

  دم من ز توین سخن را که شنیا
 ن سخُنیزك، زیکن ي، ایآنچه گفت

  زن م مت دین حکایز ،اهللا اهللا
  صد هزار یکین ،د کرد وب یکیکاو 

  خوب تر از تو بدو بسپرده ام 
  ام  هبود هم از کرد یین قضایا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 زك را به او عقد کردنیفه پهلوان را و کنیخواندن خل. 180
  ش رایخو ر ِیخود خواند آن امه پس ب

  ریک بهانۀ دل پذیکرد با او 
  زیکن رت و رشکیز آن سبب کز غ

  هاست حق  سب مادر فرزند را 
  خوردیبرد خون میرت میرشک و غ

  زین کنیداد خواهم ا را  یچون کس
  بهر او ينمود يکه تو جانباز

  دو دار او را یعقد کردش با ام

  ش رایقهر اند کشت در خود خشم ُِ  
  ریزك من نفین کنیدستم زکه شُ

  زیمادر فرزند دارد صد از
ن جور و جفاست یچن او نه در خورد  

  بردیم یزك سخت تلخین کنیز
  زیعز يا ،نیتر است ایرا اولو پس ت

  جز به تو او راخوش نباشد دادن 
 ک سو نهادیو حرص را را خشم 
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  خران يز نرّ یگر بدش سست
  

  غمبرانیپ يبود او را مرد  
    

 صفا و صفوترا  یکیشهوت خران دهد و قوت و را  یکیکه ، "نَحنُ قَسمنا"ان یبدر .  181
  فرشتگان

  َنبود  یامتیبر ِ او جز ق                 َنبود   یکه شهوت یتخمهائ
  ستیغمبریپ هوا قوت ترك             ستیسر ز هوا تافتن از سرور

يخشم و شهوت و حرص آور ترك  
  گو مباش اندر رگش  خر ينرّ
به من حق بنگرد ،باشم يرده ام  

  پوست آن ،ن شناس ویا يمرد مغز ِ
  دیحفت الجنۀ مکاره را رس

ِ یا يا ِ یشنرّه  از   کشُ و ید ر
  ن صدر ادراکش نکردیآنچه چند

  امر مرا ده لذتیبد يا
  یم امرش آگهیکه از تعظ يا

  شیامر و چاشن ذوق ِ داستان ِ
  

   يغمبریپ و رگ يهست مرد  
   "الغ بگلر بگش"د دان یحق هم

  ددور و ر مزنده باشکه به از آن 
آن بیا و،دوزخ در د ونان ن در ج  

  دیحفت النار از هوا آمد پد
  ش ه يفزون مرد ،خر کم يمرد
  ردنت میا ،شتیکودك بود پ لعبِ

 جان سپرده بهر امرم در وفا

  یت گوش کن، گر والهین حکایا
  ش یمعنو ان ِیبشنو اکنون در ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر در یچند ارزد و مبالغه کردن وزبن یر که ایوز به دست بزمگوهر را محمود دادن شاه . 182
  بشکنم گونهرا چس یگوهر نفن یر که این را بشکن و گفتن وزیرا که ار یوزشاه  مت و فرمودن ِیق

  یشاه محمود غن يگفت روز
  وان شتافتیجانب د یک صباحی

  ریاو مستند یرون کشیب يگوهر
  ؟ن گهریچون است و چه ارزد ا :گفت
  ؟چونش بشکنم :گفت ،بشکن :گفت

  ن گهریچون روا دارم که مثل ا
  یشاباش و بدادش خلعت :گفت

  جودز ر آن شه یوز ثار ِیکرد ا
  شان کرد مشغول سخنیساعت

  یبعد از آن دادش به دست حاجب
  مۀ مملکتین به نیارزد ا :گفت
  غیت دیخورش يا :گفت ،بشکن :گفت

  ن تاب و لمعیب ،متش بگذاریق

 ین و سلطان ِ سنیآن شه غزن  

  افت یوان بیجمله ارکان را در آن د
  ریوز دستپس نهادش زود در 

  زر  ارزد ز صد خروار شیب :گفت
  منم  مخزن و مالت  ک خواهین

  ؟گردد هدر  د در بهایایکه ن
   یفت بستد آن شاه يگوهر از و

  ده بودیکاو پوش هر لباس و حله 
  کهن  سرّۀ تازه و یاز قض

   ؟یطالب دستن به یچه ارزد ا :که
  خدا از مهلکت  حافظش بادا

  غ یدر بس ،ن شکستنیغ است ایبس در
ِ یکه شدست ا   او را تبع  روز  ن نور
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  ؟جنبد مرا در کسر او یدست ک
  شاه خلعت داد و ادرارش فزود

  ر دادیک ساعت به دست میبعد 
  نیران همین گفت و همه میاو هم
  افزود شاه یهاشان همیجامگ

  رین گفتند پنجه شصت امیچنهم
  جهان د است استون ِیگر چه تقل

  شاه چون کرد امتحان ِ جملگان
  همچنان در دور گردان شد گهر

  ازین بنهاد در کف ِ ایآخر
  ن گوهر، تو همیدند ایک دیک به ی

  

  ؟نۀ شاه را باشم عدواخز یک  
  او گشود عقل ِ پس دهان در مدح ِ

دادیبازدِ ن امتحان کن یکا ،را ر  
  ن یداد او ثم یرا خلعت یکیهر 

  به چاه   رد از رهسان را ببیآن خس
  ریوز دیبه تقل ،کیک ی گان،جمل

 هست رسوا هر مقلد ز امتحان 

 کرانیک بیمال و خلعت برد هر 

 ده وریاز ِ دیتا به دست آن ا

 ده بازیف دیحر يکا: گفت او را

  محترم يشعاعش در نگر، ادر 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و مغرور  ،شان رایااو از و مقلد ناشدن یاست ایاز و کیادست گوهر آخر دور به آن دن یرس. 183
د مقلد را یکردن، که نشا شانیاعقل  و مدح ِ ،افزون کردن یناشدن او به مال و خلعت و جامگ

 آننادر باشد که مقلد ثبات کند بر آن اعتقاد و مقلد از  ، ومسلمان باشددانستن اگر مسلمان 
  ان نداردیناید که ثبات بیرون آیامتحانها به سالمت ب

  ن گهریکا  یئگوباکنون  ،ازیا يا
  تانم گفت من هافزون ز آنچ :گفت

  شتابن بودش یسنگها در آست
  ز اتفاق ِ طالع با دولتش

  صفا باده بود آن ین دیا بخواب ای
  قعر چاهِ  اندرونوسف کیهمچو 

  غام دادیهر که را فتح و ظفر پ
  اری شد وصل ِ يندان ویهر که پا

  ن گشتش که خواهد کرد ماتیقیچون 
رد اسبش هر آنکه اسب جوستگر ب  

  ؟بود یشیخو یمرد را با اسب ک
  رین زحیبهر صورتها مکش چند

  ان کاریپا هست زاهد را غم ِ
  عارفان ز آغاز گشته هوشمند

  خوف و رجاِ  غمبود عارف را 
  د کاو سابق زراعت کرد ماشید

  ن تاب و هنریارزد بد یچند م  
  ردش در شکن اکنون زود خُ :گفت

  صواب  نیاش او بود یپ و، رد کردخُ
 دست داد آن لحظه نادر حکمتش

  کرده بود اندر بغل دو سنگ را
  ان کارش از اله یکشف شد پا

  رادمناراد و ک شد میش او یپ
؟کارزار او چه ترسد از شکست  

هات ترّ باشدل یاسب و پ فوت  
  اوست  ش آهنگیکه پ یئگو او اسبِ

  بود یشیپ یاسبش از پ عشق ِ
  ریبگ یمعن یصداع صورت یب

  شمار تا چه باشد حال او روز ِ
  آخر فارغند از غم و احوال ِ

  خورد آن هر دو را  شیسابقه دان
  داند چه خواهد بود چاش  یاو هم
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  میست از خوف و بباز ر ،واعارف است 
  د از خدایم و امیبود او را ب

  د شدیام یشد، جملگ یخوف ط
  ازیز امتحان شاه بود آگه ا

  خلعت و ادرار از راهش نبرد
  

  م یحق دو ن غ ِیو هو را کرد ت يها  
  آن رجا شدان یع ،شد یفان  خوف

 د شدینور گشت و تابع خورش

 ازیب شه نشد گمره ایدر فر

  کرد گوهر ز امر شاه او خُرد و مرد
  

  
  
  
  
  

  اوو جواب  ؟یشکستن گوهر را یچنچرا  :کهرا از یان رایام ع ِیتشن. 184
  گوهر خاص آن زمان چون شکست او

  و اهللا کافر است ؟ستیباک ین چه بیکا
  جمله از جهل و عما ،و آن جماعت

  جۀ مهر و ودینت، مت گوهریق
  نامور مهتران ِ يا :ازیگفت ا

  ش شمایامر سلطان به بود پ
  یبر شاه ن ،نظرتان بر گهر يا

  نگردانم نظر یمن ز شه بر م
  هرا ن سنگیکه رنگ یجان  گهر یب
يشت سوپ گل رنگ کنُ  لعبت  

  سبو بر سنگ زن ،در جو  اندر آ
  ن از ره زنانید در راه يگر نه ا

  ناکسان يگوهر امر شه بود، ا
  ن راز بر صحرا فکندیاز ایچون ا

  انوررسسر فرو انداختند آن 
  ک دو صد آه آن زمانیهر  از دل ِ

  

  بانگ و فغان  بسران خاست یز آن ام  
  ر نور گوهر را شکست ن پیهر که ا

در شکسته در  ِ ِ   شاه را امر
  ؟ده شدیبر چنان خاطر چرا پوش

  ؟ا گهری ،متیامر شه بهتر به ق
  خدا بهر ِ ؟کو گهرین نیا که ای

   یجادة راه ن ،قبله تان غول است و
  حجر درنارم  يمن چو مشرك رو

  شاه او امر ِ پس نهد  ،ندیبر گز
  دنگ کن  عقل در رنگ آورنده 

  آتش اندر بو و اندر رنگ زن 
مانند زنان   پرسترنگ و بو م  

 انید گوهر را عیجمله بشکست

 جمله ارکان خوار گشتند و نژند

  ان به جان ین نسیگشته ز انیگوعذر 
  آسمان  بر يشدیم يهمچو دود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یالعفو اولآنها را که از یو شفاعت کردن ا نرایام قتلشاه به کردن قصد . 185
  کرد اشارت شه به جالد کهن

  ؟منند ق صدر ِین خسان چه الیا
ِ یش چنیما پ امر ِ   فساد ن اهل

ِ یپس ا   دیمهر افزا بر جه از
  خود گرفت يگلوپس سجده کرد و 

  یخان فرّیکه هما یئهما يا
  جهان يکه کرمها یمیکر يا

  کن  پاكن خسان را یکه ز صدرم ا  
  سنگ امر ما را بشکنند یکز پ
  ن سنگ شد خوار و کسادیرنگ بهر ِ

  دیآن الغ سلطان دو ش تختیپ
  کز تو چرخ آرد شگفت  يقباد يکا

   یسخاوت هر سخ ،از تو دارند و
ِ یمحو گردد پ   ثارت نهان یا ش
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  دیدچو رخت گل سُ که  یفیلط يا
  ریتو غفران چشم س ياز غفور

  عفو تو که را دارد سندِ  ریغ
  ن مجرمانیا یغفلت و گستاخ

  دمد یما غفلت ز گستاخئدا
  ان بد آموختهیغفلت و نس

  و فطنت دهد يداریبتش بیه
د خلق رایخواب نا ،غارت وقت  

ِ ید از بمرَیچون در م ،خواب   دلق م
  شد گواه "نایان نس ،ال تواخذ"

  م او نکردیتعظ زانکه استکمال ِ
  ان ال بد و ناچار بودیگر چه نس

  ها میتهاون کرد در تعظ اوک
  تها کندیکاو جنا یهمچو مست

  زشت کار يا ،کن سببیل :دشیگو
  يه اش خواندوت ،نامد به خود يخودیب

  تو جهد یب یئمست يدیگر رس
او شت دارت پو عذر خواه يدب  

  يجمله عالم ذره ا يعفوها
  تو عفو ِ يعفوها گفته ثنا

  جانشان بخش و ز خودشان هم مران
  دیتو دِ  يرواو که آنرحم کن بر 
  نسخُ یئگویم تلخ از فراق ِ

  اریدر جهان نبود بتر از هجر 
تلخ  صد هزاران مرگتو از دست  

  هجر از ذکور و از اناث یتلخ
  ردن خوش استتو م وصل ِ دیبر ام

  ان آن سقرید میگویگبر م
  ن کنندة رنجهاستیریکان نظر ش

  

  دیرهن را بر دریپاز خجالت   
  ریتو چ از عفو ِ  ریروبهان بر ش

  کند یباک یهر که با امر تو ب
  ن راعفو  يا ،ستوعفو ت از وفور ِ

  ده رمدیم از دیکه برد تعظ
  م گردد سوخته یز آتش تعظ

  رون جهدیان از دلش بیسهو و نس
  زو دلق را ید کسیبابرُنتا 

   ؟م حلقیبود با ب یان کینسو خواب 
  هم گناه  یان به وجهیکه بود نس
  نبرد ياوردیان در نیور نه نس

  دن او مختار بودیدر سبب ورز
  سهو و خطاشد و ان ینسزآن تا که 

  معذور بودم من ز خود :د اویگو
از تو باریآن اخت ر رفتن ِد د  

   يه اش راندوت ،خود نشد از اریاخت
  تو جان عهد یساق يحفظ کرد

  اله  مست زلت من غالم ِ
   يز تو هر بهره ا يا ،عفوتعکس ِ

  ها النَّاس اتقوایست کفوش أَین
  کامران  يا ،تواند ن ِیریش کام ِ
؟دیشچتو چون خواهد  تلخ ِ فرقت  

  ن مکن یکن ایول ،کن یهر چه خواه
 ن سخن از عاشق خود گوش داریا

  تو شست فراق ِ ست مانندین
  جرمان را مستغاث م يدور دار ا

  تو فوق آتش است  هجر ِ یتلخ
  ؟نظر يگرم کرد يچه غمم بود

  دست و پاست يساحران را خونبها
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نا منْقَلبونَ  یرَ إِنَّا إِلیاست که ال ضَیس ر گفتن ساحران فرعون را در وقتیتفس. 186 بر  
  آن صولجان  یشد پ یئچرخ گو    د آسمانیرَ بشنینعرة ال ضَ
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ریست ضیفرعون ما را ن ضربت  
  مضل يا ،ما را رّس یگر بدان

  ن کان ارغنونین سو ببیاا ین بیه
  یئحق فرعون داد ما را فضل ِ
  لین زنده و جلیسر بر آر و ملک ب

یکنُ ن نجس خرقه یا گر تو ترك  
  دست ،فرعون يا ،ن بدار از مصریه

  ممدا یئگو یهم "یانا رب"تو 
  ؟لرزان بود یک  بر مربوب، "رب"

  م رسته از انایئنک انا ما
  شوم بود سگ  يبر تو ا یئآن انا

  نه کشیک ين انایت ایگر نبود
  میرهیم یفان کز دار ِ آن شکر ِ
  ت استمرح ما براق ِ قتل ِ دار ِ

  ممات ه در نقش ِیخف یاتین حیا
  نور ،نار ، نار و ،د نورینمایم
  ست شویاول ن ،لین مکن تعجیه
  نگ شدتازل دل در  یئانا انز

  سرد گشت و ننگ شد یآن انائ
اکنون شد انا ،ستاز انا چون ر  

  خوش گشت جان  ناع یب يز آن انا
  شیدر پانزان و انا یاو گر

  نگردد طالبت ،یئطالب او
  ؟راو د تیشو  مرده شو یک ،يزنده ا
  يدن بیار خرد ره ب ،ن بحثیاندر ا

  در بودیذق لم یک چون من لم یل
  ؟ن انایشود کشف از تفکر ا یک
  ن عقلها در افتقادیفتد ا یم
  ز اقتراب یگشته فان از ِیا يا

بلکه چون نطفه مبتنه ل تو بد  
  عفو در صندوق تو يا ،عفو کن

  

  ریحق غالب بود بر قهر غ لطف  
  کوردل  يا ،مان ز رنجیهانر یم
   "علمونی یت قَومیا لَی"زند  یم
   یعونئ یب یفرعون نینچ ین
  ل یمصر و نملک ه به شده غرّ يا
   یجان غرقه کن ل ِیل را در نین

ِ یدر م   صد مصر هست  ،جان مصر ِ ان
  ن هر دو نام یت ایغافل از ماه

  ؟جسم و جان بود انا دان بند یک
  پر عنا يپر بال ياز انا

  محتوم بود ما دولت در حق ِ
   ؟ن اقبال خوشیبر ما چن يزد یک

  م یدهیپندت م  ن داریبر سر ا
  ملک تو غرور و غفلت است  دار ِ

ِ یخف یو آن ممات   ات یح ه در قشر
  ؟دار الغرور يدب یا کیور نه دن

  ضو  از شرق ربر آ ،يچون غروب آر
  خود و جان دنگ شدیدل ب ن انایا
 ن انا خم داده همچون چنگ شدیا

  عنا یب ياناآن ن بر یآفر
  جهان نیا يانا انز شد جهان او

  اش  يو ینراید ویدود چون دیم
مطلبت   طالبت شد ،يردچون بم  

  ؟راو د تیمطلبت جو یک ،یطالب
   يدن بیدر راز دا  يراز فخر ِ

  رت فزودیالت او حییعقل و تخ
  فنالمکشوف شد بعد ان انا یا

  حلول و اتحاد یدر مغاک
  همچو اختر در شعاع آفتاب 

مفتتن  نه از حلول و اتحاد  
  تو مسبوق ِو ما  یسابق لطف
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ن جرم خواستن و در آن عذر یو عذر ا ين شفاعت گریاز خود را در ایمجرم دانستن ا. 187
من زد که أعلمکم باهللا اخشاکم یشاه خ از عظمت ین شکستگیخود را مجرم دانستن، و ا یخواه

  اللَّه منْ عباده الْعلَماء یخْشَیهللا إِنَّما ا
  ؟عفو کن :میمن که باشم که بگو

  ؟م من با منتبومن که باشم که 
  خلم آلود را آرم رحم ِ همن ک

  میصد هزاران صفع را ارزان
  ؟کنم  یشت اعالمیپم تا یکمن 

؟آن بودد چآنچه معلوم تو نبو  
  علمت پاك از آن ،تو پاك از جهل و يا
  یانگاشت یتو کس ،چ کس رایه

  اگر البه کنم ،يچون کسم کرد
  يرده ارون بیزانکه از نقشم چو ب

چون ز رن وطنیگشت ا یتهُ من  خت  
  چو آب يهم دعا از من روان کرد

  اول آرندة دعا يهم تو بود
  جهان کان شاه ،تا زنم من الف

  خود پسند  سر منه سر ب  درد بودم
  ير از شور و شربودم پ یدوزخ

  دد دوزخ در قویهر که را سوز
  که هر سوخته ؟ستیکار کوثر چ

  کرم يقطره قطره او مناد
  سر ِ زخم عفن همچو مرهم بر

  خزان يهست دوزخ همچو سرما
  هست دوزخ همچو مرگ و چون فنا

گور هست دوزخ همچو مرگ و خاك  
  ز دوزخ سوخته اجسامتان يا

  یربح علی یچون خلقت الخلق ک
  ستوت جود  "همیاربح عل ال الن "

ِ ن یعفو کن ز   تن پرست ناقصان
  لیو همچو س يهمچو جو  خلقان عفو ِ

  ن دل پاره هایاعفوها هر شب از 

  کن ُ  تو سلطان و خالصۀ امر ِ يا  
  دامنت   ها من گرفته جمله  يا

  اندود را حلمعلم ِ م یره نما
  م یصفعها گردان گر زبون ِ

  م کرَ شرط ادت دهم یوا   ا کهی
   ؟کو اندر جهان  ستیادت نینچه آو

  نهان را  يکند و یکه فراموش
   یافراشتدش به نور یهمچو خورش

  م مستمع شو البه ام را از کرَ
   يتو خود را کرده ا  آن شفاعت هم

  من  خانه نبود آن ِ و خشک ترّ
  مستجاب  گردانهم ثباتش بخش و 

  هم تو باش آخر اجابت را رجا
  بهر بنده عفو کرد از مجرمان 

  هر دردمند يکرد شاهم دارو
يکوثر  میاو فضل ِ کرد دست   
  از جسدانم دگر بار یمن برو

  نابت و اندوخته  يگردد از و
  من باز آورم  ،کانچه دوزخ سوخت

 دا ً خالصا ًینبت لحما ً جدی

  گلستان  هست کوثر چون بهار ِ
 ایهست کوثر نفخ ِ صور از کبر

  صور نفخ ِ هست کوثر بر مثال ِ
  شد اکرامتان ک یکوثر م يسو

   یح وم ِیق يلطف تو فرمود ا
  که شود زو جمله ناقصها درست 

  تر است  یعفو اول يایعفو از در
  ل یتازند خ یهما یهم بدان در

  شها  دیتو آ يچون کبوتر سو
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  یان کنبازشان وقت سحر پرّ
تادگر  ر زنان بار ِپ شام وقت  

  گسلندوصلت ب تار ِ  تا که از تن
سر نگون من ز رجع ِیر زنان اپ  

  ز آن کرم "تَعالَوا"د یآ یبانگ م
  د از جهانیدیها کشیبیبس غر

  ناز مست  ن درختمیۀ ایر سایز
  نید بهراز   ر عناپ يهایپا

  گشته مغمز مهربانان یحور
  ان چون نور خوریصاف ان ِیصوف

  اثر پاك از قذر باز آمدند یب
  دیمج يا ،ن گروه مجرمان همیا

  بر خطا و جرم خود واقف شدند
  اه کنان ،رو به تو کردند اکنون

  العجل ،ده آلودگان را راه
  دراز تا که غسل آرند ز آن جرم ِ

  رونز اندازه ب اندر آن صفها 
  دین حالت رسآ فچون سخن در وص

  ؟يچ اسکره ایمود هیبحر را پ
  رون رو ز احتجابب  گر حجاب استت

  مست گر چه بشکستند جامت قوم ِ
  به اقبال و به مال  شانیا یمست

  اند ص تویتخص مست ،شهنشه يا
  خطاب ص تو وقتیلذت تخص

  م مزندح ،يچونکه مستم کرده ا
  آنگاهم بزن  اریچون شوم هش
  ذو المنن يا ،تو خورد هر که از جام ِ

  کرهمفناء س ین فیخالد
  رو :ما را که د دل ِیفضل تو گو

  يما افتاده ا چون مگس در دوغ ِ
  مگس يا ،کرکسان مست از تو گردند

  تو چون ذره ها سر مست  کوه ها

   ین ابدان کنیتا به شب محبوس ا  
  وان و بام یآن ا پرند از عشق ِیم
  قبلندکز تو م ،ندیش تو آیپ

   "ه راجعونیا إِلَانک"در هوا 
  غم درد و بعد از آن رجعت نماند 

  مهان  يا د یقدر من دانسته باش
  د پاها را درازیندازین بیه

  ن یحوران خالد دست  بر کنار و
  ان ین صوفیکز سفر باز آمدند ا

  افتاده بر خاك و قذر یمدت
  بلند رقص يخور سوهمچو نور ِ

  دیرس يواریجمله سرهاشان به د
  دندشه ب ن ِیگر چه مات کعبت

  ره کنان  که لطفت مجرمان را  يا
یعفو و ع در فرات ِ   مغتسل ن

  در صف پاکان روند اندر نماز
نحن الصافون   نور گان ِغرق  

  دیهم قلم بشکست و هم کاغذ در
  ؟يه ار را برداشت هرگز برّیش

  عجاب  یپادشاه ینیتا بب
  ش هست یعذر ،آنکه مست از تو بود

  ل کو خصاین يا ؟ستونه ز بادة ت
عفومند يا ،خود عفو کن از مست  

  خم شراب ُ د از صد یکه نا  کندُ آن 
  زدن  دح اردیمستان را ن شرع 

  ار من یهش  که نخواهم گشت خود
  د زدن ش و از حست از هر تا ابد 
  قم یهواکم لم  یف یفانیمن 

  ما گرو عشق ِ شده در دوغ ِ يا
   يتو باده ا ،مگس يا ،مست يتو نه ا

  فرس  یعسل ران چونکه بر بحر ِ
تو نقطه و پرگار و خط در دست  
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  ستولرزان ت ،که لرزند از او ،فتنه
  مرا پانصد دهان يگر خدا داد

  رآن هم منکس ،ک دهان دارم منی
مرتر خود نباشم از عدمنکس  

  منتظر یبیغ صد هزار آثار ِ
  گردد سرمیتو م ياز تقاضا
  توست يهااز تقاضا  رغبت ما

  رود؟ یکبه باال   يباد یب  خاك
ِ یپ   ردکس نم یزندگان آبِ ش

  قبلۀ جان دوستان ،وانیح آبِ
  مرگ آشامان ز عشقش زنده اند

  عشق تو چو ما را دست داد آبِ
  ينوُ وان هست هر جان را یح ز آبِ

  میداد يو حشر یمرگ یهر دم
  ن مردن مرایهمچو خفتن گشت ا

  هر دم ار گردد سراب ،ایهفت در
  شوخ و آن عشق ،عقل لرزان از اجل

ستا ن پنجمیا  يمثنو از صحاف  
  ابد از ستاره هر حواسیره ن

  گرانید ست قسم ِیجز نظاره ن
  ر شبها تا به روزیگ یئآشنا

  د گمانو بیدر دفع د یکیهر 
  و همچون عقرب استیبا د ار اختر

  و رایر دوزد دیقوس اگر از ت
  بشکند یغ یحوت اگر چه کشت

د چون اسدشمس اگر شب را بدر  
  صورت خرچنگ اگر چه کج رو است

  است يزیخ اگر خونریشۀ مریپ
  ر نحس آمد زحلیگر چه در تأث

  ماهم از مهر از دو کف بر هم زند
  خانۀ خود گم کندبل عطارد 

  را دست لرزد، دل طپد يمشتر

  ست وت ارزان ِ  مت گهریهر گران ق  
  جهان  جان ِ يا ،تو شرح ِ یگفتم

  رّس يدانا يا ،در خجالت از تو
  م ن امیکز دهانش آمدستند ا

  رون جهد با لطف و بریکز عدم ب
  آن کرم  يه پابمرده من ب يا

  ست گشت چرهرو نکه یا دان،حق  جذبِ
  شود؟ یکم روانه ی یب یکشت

  وان است دردیح آبِ آبت  ش ِیپ
  ز آب باشد سبز و خندان بوستان 

  جان بر کنده اند دل ز جان و آبِ
  ما کساد ش ِیوان شد به پیح آبِ

   یئتو یوانیح آبِ آبِ ،کیل
  آن کرم  رددم دست بیتا بد

خدا يا ،بعث کردن ز اعتماد  
  آب  آبِ يا ،شیآور ،يریگوش گ
  ؟چون کلوخ ،ترسد ز باران یسنگ ک

  ست ا جان چون انجم ،چرخ در بروج ِ
ِ یجز که کشت   استاره شناس  بان

رآن از سعودش غافلند و از ق  
  و سوزید ين استاره هایبا چن

  هست نفط انداز قلعۀ آسمان 
  االقرب است  یول را او  يمشتر

  و رایر آب است زرع و مپ دلو ِ
  کند یم یدوست را چون ثور کشت

  اطلس رسد و لعل را زو خلعت
 رون شو استیزان از او بیئت میه

 است يزیاو زبون ِ شارق ِ تبر

 در عمل يد از ویدقت فکر آ

 زهره نبود زهره را تا دم زند

 وز جنون او جوز ِ جوزا بشکند

 بر سر آب او فتد مه چون سبد
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  زد پر ز شرمینسر طائر از بر
  دختران ِ نعش آبستن شوند

  گاه شدین رمزها، بیدر گذر ز
  آفتاب از کوه سر زد، اتقوا

وز عدو شهد و لبنيتو عدو ،  
  کز عدم بنمود سر يهر وجود
  يرناخوش شو ب يوز خو ،دوست شو

  گزند يز آن نشد فاروق را زهر
  غالم ياق فاروق، این بجو تریه
  

 ن شود چون موم نرمیوز طمع طن  

 مجتمع گردند و دستک زن شوند

 کاه شدکهکشان از سنبله پر 

 ن گفت و گویک تلخ آمد تو را ایل

 تکلف زهر گردد در دهن یب

  گر شکریبر د ،زهر است و یکیبر 
   يخور حلواتا ز خمرة زهر هم 

ش قندیاق فاروقید آن ترکه ب 

  فاروق ِ دوران، والسالم يتا شو
  

  
  
  
  
  
  

  ان دفتر پنجمیپا
  
  


