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از حدیث نو بدان راز كهن ور نداری بو، در آرش در سخن  11.11

بیست سله چرك ُبردم تا به شب تو نئی صاحب ذهب: پس بگوید  11.12

باز كرده هر زبانه صد دهان حرص تو چون آتش است اندر جهان  11.13

گر چه چون سرگین فروغ آتش است پیش عقل، این زر، چو سرگین ناخوش است  11.14
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در میان تونیان زین فخرهاست این سخن گر چه كه رسوائی فزاست  11.18
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بوی ُمشك  آرد  بر او رنجی پدیدآنكه در تون زاد و پاكی را ندید  11.20
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قصۀ آن دباغ كه در بازار عطاران از بوی عطر و مشك بی هوش و رنجور شد. 12
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كه فالن افتاده است آینجا خراب پس خبر بردند خویشان را شتاب  12.13

یا چه شد كاو را فتاد از بام طشت كس نمیداند كه چون مصروع گشت  12.14
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خلق را بشكافت و، آمد با حنین اندكی سرگین سگ در آستین  12.16

چون سبب دانی، دوا كردن جلیست من رنجش همیدانم ز چیست: گفت  12.17
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ؼرق دباؼی است او روزی طلب تا میان اندر حدث او تا به شب  12.21

بوی عطرش الجرم دارد تباهبا حدث کردست عادت سال و ماه*   12.22
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معالجه كردن برادر دباغ، دباغ را به خفیه، به بوی سرگین. 13

تا عالجش را نبینند آن كسان خلق را  می راند از وی آن جوان   13.1

پس نهاد آن چیز بر بینی اوسر به گوشش برد همچون رازگو   13.2

داروی مؽز پلید، آن دیده بودكاو به كؾ سرگین سگ سائیده بود   13.3
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رد كردن معشوق عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن. 15
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امتحان همچو من یاری كنی كی رسد همچون توئی را كز منی؟  15.35
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تو چه دانی كردن او را امتحان ؟آنكه او افراشت سقؾ آسمان  16.14

امتحان خود را كن، آنگه ؼیر راای ندانسته تو شر و خیر را  16.15

فارغ آئی ز امتحان دیگران امتحان ِ خود چو كردی، ای فالن  16.16

پس بدانی كاهل شكر خانه ای چون بدانستی كه شكر دانه ای  16.17

شكری نفرستدت ناجایگاه پس بدان بی امتحانی كه اله  16.18

چون سری نفرستدت تا پایگاه این بدان بی امتحان از علم شاه  16.19

در میان مستراحی پر چمین ؟هیچ عاقل افكند ُدّر ثمین؟  16.20

هیچ نفرستد به انبار  َكهی زانكه گندم را حكیم آگهی  16.21

گر مریدی امتحان كرد، او خر است شیخ را كه پیشوا و رهبر است  16.22

هم تو گردی ممتحن، ای بی یقین امتحانش گر كنی در راه دین  16.23

او برهنه كی شود زین افتتاش ؟جرات و جهلت شود عریان و فاش  16.24

بر درد ز آن  ُكه ترازوش، ای فتی گر بیاید ذره سنجد كوه را  16.25

مرد حق را در ترازو میكندكز قیاس خود ترازو می تند  16.26

گفتن جهودی علی علیه السالم را كه اگر اعتماد داری بر حافظی خدا، از سر این كوشك خود . 16

را در انداز، و جواب آن حضرت او را



پس ترازوی خرد را بر دردچون نگنجد او به میزان خرد  16.27

تو تصرؾ بر چنان شاهی مجوامتحان همچون تصرؾ دان در او  16.28

بر چنان نقاش، بهر ابتالچه تصرؾ كرد خواهد نقشها  16.29

نی كه هم نقاش آن بر وی كشید ؟امتحانی گر بدانست و بدید  16.30

پیش صورتها كه در علم وی است؟ چه قدر باشد خود این صورت كه بست ؟  16.31

بخت بد دان، كآمد و گردن زدت وسوسۀ این امتحان چون آمدت  16.32

با خدا گرد و درآ اندر سجودچون چنین وسواس دیدی، زود زود  16.33

كای خدایا وارهانم زین گمان سجده گه را  َتر ُكن از اشك روان  16.34

مسجد دین تو پر َخّروب شدآن زمان كت امتحان مطلوب شد  16.35

باز گرد و رو بحق آر آن زمانهین چو وسواس آمدت در امتحان*   16.36

از گمان و امتحان ِ انس و جنتا نگهدارد تو را آن ممتحن*   16.37

قصۀ داود بر گو و بقاای ضیائ الحق حسام الدین بیا*   16.38

كه بسازد مسجد اقصی به سنگ چون در آمد عزم داودی به تنگ   17.1

كه ز دستت بر نیاید این بدان ترك این بخوان: وحی كردش حق كه   17.2

مسجد اقصی بر آری، ای گزین نیست در تقدیر ما آنكه تو این   17.3

كه مرا گوئی كه مسجد را مسازجرمم چیست ای دانای راز ؟: گفت   17.4

خون مظلومان به گردن برده ای بی جرمی، تو خونها كرده ای: گفت   17.5

جان بدادند و شدند آن را شكاركه ز آواز تو خلقی بی شمار   17.6

بر صدای خوب جان پرداز توخون بسی رفتست بر آواز تو   17.7

دست من بر بسته بود از دست تومؽلوب تو بودم، مسِت تو: گفت   17.8

نی كه المؽلوب كالمعدوم بود ؟نی كه هر مؽلوب شه مرحوم بود ؟   17.9

جز به نسبت نیست معدوم ایقنواای مؽلوب، معدومیت کو؟: گفت  17.10

بهترین هستها افتاد و زفت این چنین معدوم كاو از خویش رفت  17.11

در حقیقت در فنا او را بقاست او به نسبت با حیات حق فناست  17.12

جملۀ اشباح در تؤثیر اوست جملۀ ارواح در تدبیر اوست  17.13

نیست مضطر، بلكه مختار والست آنكه او مؽلوب اندر لطؾ ماست  17.14

كه اختیارش گردد اینجا مفتقدمنتهای اختیار آن است َخود  17.15

گر نگشتی آخر او محو از منی اختیاری را نبودی چاشنی  17.16

لذت او فرع ترک لذت است در جهان گر لقمه و گر شربت است  17.17

لذتی بود او و لذت گیر شدگر چه از لذات بی تاثیر شد  17.18

در بحار رحمتش معدوم گشتهر که او مؽلوب شد مرحوم گشت*   17.19

هیچ بر وی چربد اندر گاه جودنی چنان معدوم کز اهل وجود*   17.20

بی گمان و بی نفاق و بی ریابلکه والی گشت موجودات را*   17.21

بی زمان و بی چنین و بی چنانبی مثال و بی نشان و بی مکان*   17.22

قصۀ مسجد اقصی و خروب و عزم كردن داود علیه السالم پیش از سلیمان علیه السالم بر . 17

بنای آن مسجد



دم مزن وهللا اعلم بالصواببی شکال اندر سوال و در جواب*   17.23

کای گزین پیؽمبر نیکو لقاپس خطاب آمد به داود از خدا*    18.1

ره مده در دل مالل و ؼم مخوردل مدار اندر تفکر زین خبر*    18.2

پاک دار از هر ؼبار آیینه اتؼم مدار ای پاک دل، در سینه ات*    18.3

کاندر این دریا تو را نبود شنابگذر زین بنا: که تو را گفتیم*    18.4

مر تو را باید همی دادن رضااین قضا رفته است بر حکم قضا*    18.5

تن بده وز قید ؼم آزاد باشبا قضای ما رضا ده شاد باش*    18.6

بگذر از این کوشش و بردار گامکاین به جهد تو نمیگردد تمام*    18.7

لیك مسجد را بر آرد پور توگر چه برناید به جهد و زور تو   18.8

لیک پور تو کند آن را تمامگر چه برناید به جهدت اینمقام   18.9

مومنان را اتصالی دان قدیم كردۀ او كردۀ توست ای حكیم  18.10

جسمشان معدود، لیكن جان یكی مومنان معدود، لیك ایمان یكی  18.11

آدمی را عقل و جانی دیگر است ؼیر فهم و جان كه در گاو و خر است  18.12

هست جانی در ولی آن دمی باز ؼیر عقل و جان آدمی  18.13

تو مجو این اتحاد از روح ِ بادجان حیوانی ندارد اتحاد  18.14

ور كشد بار این، نگردد آن گران گر خورد این نان، نگردد سیر آن  18.15

از حسد میرد، چو بیند برِگ اوبلكه این شادی كند از مرگ او  18.16

متحد جانهای شیران خداست جان گرگان و سگان هر یك جداست  18.17

كان یكی جان، صد بود نسبت به جسم جمع گفتم جانهاشان من به اسم  18.18

صد بود نسبت به صحن خانه هاهمچو آن یك نور خورشید سما   19.1

چون كه برگیری تو دیوار از میان لیك یك باشد همه انوارشان   19.2

مومنان مانند نفس واحده چون نماند خانه ها را قاعده   19.3

لیک نبود مثل این، باشد مثال فرق و اشكاالت آید زین مقال   19.4

تا به شخص آدمی زاِد دلیرفرق ها بی حد بود از شخص شیر   19.5

اتحاد از روی جانبازی نگرلیك در وقت مثال، ای خوش نظر   19.6

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ و العلماء كنفس واحده، خاصه اتحاد داود و سلیمان و سایر انبیاء . 18 شرح إِنَّ

علیهم السالم كه اگر یكی از ایشان را منكر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این عالمت 

اتحاد است كه یك خانه از آن هزار خانه ویران كنی، آن همه ویران شود و یك دیوار قایم نماند كه 

ُق َبیَن أََحٍد ِمْنُهْم و العاقل یكفیه االشاره، این خود از اشارت گذشت ال ُنَفرِّ

مثل آوردن در بیان اتحاد جانهای انبیا و اولیاء و دوستان خدایتعالی بنوز آفتات که تمامت . * 19

خانها و سرایها و بیابانها و کوهها و دریاها را بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سرای و 

هر دشت و صحرا روشنائی دیگر دهد و همه یکنور و روشنی باشد و اختالف جانهای مردم دیگر 

بنور ماه و ستارگان و نور چراغ که هر کدام نور دیگر است و چون آفتاب طلوع کند این انوار 

نمانند چنانکه روز حشر چون خورشید جمال و جالل حق از مشرق ازل طالع شود انوار عاریتی 

محو گردد



نیست مثل شیر در جملۀ حدودكان دلیر، آخر مثال شیر بود   19.7

تا كه مثلی وا نمایم من تو رامتحد، نقشی ندارد این سرا   19.8

تا ز حیرانی خرد را واخرم هم مثال ناقصی دست آورم   19.9

تا به نور آن، ز ظلمت میرهندشب به هر خانه چراؼی مینهند  19.10

هست محتاج فتیل و این و آن آن چراغ، این تن بود، نورش چو جان  19.11

جملگی بر خواب و خور دارد اساس آن چراغ شش فتیلۀ این حواس  19.12

با خور و با خواب، نزید نیز هم بی خور و بی خواب نزید نیم دم  19.13

با فتیل و روؼن او هم بی وفابی فتیل و روؼنش نبود بقا  19.14

چون زید؟ كه روز روشن مرگ اوست زانكه نور علتی اش مرگ جوست  19.15

زانكه پیش نور روز حشر الست جمله حسهای بشر هم بی بقاست  19.16

نیست كلی فانی و ال چون گیانور حّس جان بی پایان ما  19.17

جمله محوند از شعاع آفتاب لیك مانند ستاره و ماهتاب  19.18

محو گردد چون در آید مار الیك آنچنان كه سوز و درد زخم ِ  َكیك  19.19

تا در آب از زخم زنبوران بَرست آنچنان كه عور اندر آب َجست  19.20

چون بر آرد سر، ندارندش معاؾ میكند زنبور بر باال طواؾ  19.21

هست یاد این فالنه و آن فالن آب ذكر حق و، زنبور این زمان  19.22

گرت زآِب ذکر حق باید دمیزین فالن و آن فالن بگذر همی*   19.23

تا رهی از فكر و وسواس كهن دم بخور در آِب ذكر و صبر كن  19.24

خود بگیری، جملگی سر تا به پابعد از آن، تو طبع آن آب صفا  19.25

می گریزد، از تو هم گیرد حذرآن چنان کز آب، آن زنبور ِ شر  19.26

كه به سّر هم، طبع آبی خواجه تاش بعد از آن خواهی تو دور از آب باش  19.27

ال نیند و، در صفات آؼشته اندپس كسانی كز جهان بگذشته اند  19.28

همچو اختر پیش آن خور، بی نشان در صفات حق، صفات جمله شان  19.29

از کمال قرب معنی همنشینبی نشان از خویش و با آن دلنشین*   19.30

زندۀ جاوید در کوی قدممرده از خود پیش آن شه زنده دم*   19.31

" جمیع هم لدینا محضرون"خوان گر ز قرآن نقل خواهی ای حرون  19.32

تا بقای روحها دانی یقین محضرون معدوم نبود، نیك بین  19.33

روح ِ واصل، در بقا پاك از حجاب روح ِ محجوب از بقایش در عذاب  19.34

گفتمت هان تا نجوئی اتحادزین چراغ حس حیوان، المراد  19.35

زود با ارواح قدس سالكان روح خود را متصل كن ای فالن  19.36

باش فارغ، چون یگانه نیستندصد چراؼت گر ُمرند، ار بیستند  19.37

جنگ كس نشنید اندر انبیازآن همه جنگند این اصحاب ما  19.38

نور حس ما، چراغ و شمع و دودزانكه نور انبیا خورشید بود  19.39

یك بود پژمرده، دیگر با فروزیك بمیرد، یك بماند تا به روز  19.40

هم بمیرد او به هر نیك و بدی جان حیوانی بود حی از ؼذی  19.41

خانۀ همسایه مظلم كی شود ؟گر بمیرد این چراغ و طی شود  19.42



پس چراغ حس هر خانه ُجداست نور آن خانه چو بی این هم به پاست  19.43

نی مثال جان ربانی بوداین مثال جان حیوانی بود  19.44

بر سر هر روزنی نوری فتادباز از هندوی شب چون ماه زاد  19.45

كه نماند نور آن بی این دگرنور آن صد خانه را تو یك شمر  19.46

هست در هر خانه نور او قنق تا بود خورشید تابان بر افق  19.47

نور جملۀ خانه ها زایل شودباز چون خورشید جان آفل شود  19.48

مر تو را هادی، عدو را ره زنی این مثال نور آمد، مثل نی  19.49

پرده های گنده را بر بافد اوبر مثال عنكبوِت زشت خو  19.50

دیدۀ ادراك خود را كور كرداز لعاب خویش پردۀ نور كرد  19.51

ور بگیرد پاش، بستاند لگدگردن اسب ار بگیرد، بر خورد  19.52

عقل و دین را پیشوا كن، والسالم كم نشین بر اسب توسن بی لگام  19.53

كاندر این ره صبر و شّق انفس است اندر این آهنگ منگر ُسست و پست  19.54

بقیۀ قصۀ بنای مسجد اقصی در دست سلیمان علیه السالم. 20

با سلیمان نبّی نیک خوباز گرد و قصۀ مسجد بگو   20.1

پاك چون كعبه، همایون چون منی چون سلیمان كرد آؼاز بنا   20.2

نی فسرده چون بناهای دگردر بنایش دیده میشد كّر و فر   20.3

برتر آمد از ستاره و از سماچون به امر حق بنا کرد آن بنا*    20.4

جن و انس اندر مدد کاری ُبدشاز زمین و آسمان یاری ُبدش*    20.5

همی گفت از نخست " سیرو ابی"فاش در بنا هر سنگ كز  ُكه می سكست   20.6

نور ز آهك پاره ها تابان شده همچو از آب و گل آدم كده   20.7

و آن در و دیوارها زنده شده سنگ بی حمال آینده شده   20.8

خاک آن آب روان را بنده بود* از زمین، آب روان زآینده بود*    20.9

واندر آن ِگل صورِت دل می سرشتآب و خاک از خویشتن ِگل می سرشت*   20.10

آمد وصل او" نفخت روحی"وز همچو آدم کز ِگل آمد اصل او*   20.11

آن در و دیوار جان ارزان ُبدشچون در و دیوار جنت جان ُبدش*   20.12

نیست چون دیوارها بی جان و زشت دیوار بهشت: حق همی گوید كه  20.13

زنده باشد خانه، چون شاهنشهیست چون در و دیوار تن، با آگهیست  20.14

با بهشتی در حدیث و در مقال هم درخت و میوه، هم آب زالل  20.15

بلكه از اعمال و نّیت بسته اندزانكه جنت را، نه ز آلت بسته اند  20.16

و آن بنا از طاعت زنده شدست این بنا، ز آب و ِگل مرده ُبَدست  20.17

و آن به اصل خود كه علم است و عمل این به اصل خویش ماند ُپر ِخلل  20.18

با بهشتی در سإال و در جواب هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب  20.19

خانه بی مكناس روبیده شودفرش بی فّراش پیچیده شود  20.20

حلقه و در، مطرب و قوال شدتخت او سیار بی حمال شد  20.21

بی كناس از توبه ای روبیده شدخانۀ دل بین ز ؼم ژولیده شد  20.22

در زبانم چون نمی آید، چه سود ؟هست در دل زندگی دار الخلود  20.23



ز اهتمامات سلیمان والسالمچونکه گشت آن مسجد اقصی تمام*   20.24

مسجد اندر، بهر ارشاد عبادچون سلیمان در شدی هر بامداد  20.25

گه به فعل اعنی ركوع  با نیازپند دادی، گه به گفت و لحن و ساز  20.26

كاو رسد در جان ِ هر بیگوش و كرپنِد فعلی، خلق را جذاب تر  20.27

در حشم، تاثیر آن محكم بودواندر آن، وهم امیری كم بود  20.28

چون خالفت یافت بشتابید تفت قصۀ عثمان كه بر منبر برفت   21.1

رفت بوبكر و دوم پایه نشست منبر مهتر كه سه پایه ُبَدست   21.2

از برای حرمت اسالم و كیش بر سوم پایه عمر، در دور خویش   21.3

بر شد و بنشست آن محمود بخت دور عثمان آمد او باالی تخت   21.4

كان دو ننشستند بر جای رسول پس سإالش كرد شخصی بو الفضول   21.5

چون به ُرتبت تو از ایشان كمتری پس تو چون ُجستی از ایشان برتری ؟   21.6

وهم مثلّی عمرتان میشدی اگر جایم سیم پایه ُبدی: گفت   21.7

مثل ابوبکر است او: گفتئیور دوم پایه شدم من جای جو   21.8

وهم مثلی نیست با آن شه مراهست این باال مقام مصطفی   21.9

تا به قرب عصر لب خاموش بودبعد از آن بر جای خطبه آن ودود  21.10

یا برون آید ز مسجد آن زمان هین بخوان: زهره نی كس را كه گوید  21.11

ُپر شده از نور یزدان صحن و بام هیبتی بنشسته ُبد بر خاص و عام  21.12

كور را زآن تاب هم گرمی فزود هر كه بینا، ناظر آن نور بود  21.13

كه بر آمد آفتابی بس منیرتا ز گرمی  فهم كردی آن ضریر  21.14

تا ببیند عین هر بشنیده رالیك این گرمی  گشاید دیده را  21.15

ز آن تبش دل را گشادی فسحتی گرمی اش را ضجرتی و حالتی  21.16

من بینا شدم : از فرح گوید كهكور چون شد گرم از نور قَدم  21.17

پاره ای راه است تا بینا شدن سخت خوش مستی، ولی ای بو الحسن  21.18

صد چنین، وهللا اعلم بالصواب این نصیب كور باشد ز آفتاب  21.19

شرح او، كی كار بو سینا بود ؟وآنكه او این نور را بینا بود  21.20

كاو بجنباند به كؾ پردۀ عیان ور شود صد تو كه باشد این زبان  21.21

تیػ اللهی كند دستش جداوای بر وی گر بساید پرده را  21.22

آن سری كز جهل سرها می كنددست چه بود؟ خود سرش را بر كند  21.23

ور نه خود دستش كجا و این كجا ؟این به تقدیر سخن گفتم تو را  21.24

این به تقدیر آمدست ار او بدی خاله را خایه ُبدی، خالو ُبدی  21.25

صد هزاران سال گویم، اندك است از زبان تا چشم، كاو پاك از شك است  21.26

حق چو خواهد، میرسد در یك زمان هین مشو نومید، نور از آسمان  21.27

میرساند قدرتش در هر زمان صد اثر در كانها از اختران  21.28

اختر حق، در صفاتش راسخ است اختر گردون ظلم را ناسخ است  21.29

قصۀ آغاز خالفت عثمان و خطبۀ وی در بیان آنكه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به . 21
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در اثر نزدیك آمد با زمین چرخ ِ پانصد ساله راه، ای مستعین  21.30

دم به دم خاصیتش آرد عمل سه هزاران سال و پانصد تا زحل  21.31

طول سایه چیست پیش آفتاب ؟درهمش آرد چو سایه در ایاب  21.32

سوی اخترهای گردون میرسدوز نفوس پاك اختروش مدد  21.33

باطن ما گشته قّوام سماظاهر آن اختران قّوام ما  21.34

پس به معنی عالم كبری توئی پس به صورت عالم صؽری توئی   22.1

باطنا بهر ثمر شد شاخ هست ظاهر آن شاخ اصل میوه است   22.2

كی نشاندی باؼبان هر سو شجر ؟گر نبودی میل و امید ثمر   22.3

گر به صورت از شجر بودش والدپس به معنی آن شجر از میوه زاد   22.4

خلؾ من باشند در زیر لواكادم و انبیا: مصطفی زین گفت   22.5

" نحن االخرون السابقون"رمز بهر این فرموده است آن ذوفنون   22.6

من به معنی جّد جّد افتاده ام گر به صورت من ز آدم زاده ام   22.7

وز پی من رفت بر هفتم فلك كز برای من ُبدش سجدۀ ملك   22.8

پس ز میوه زاد در معنی شجرپس ز من زائید در معنی پدر   22.9

خاصه فكری كاو بود وصؾ ازل اّول فكر آخر آمد در عمل  22.10

میرود می آید ایدر كاروان حاصل اندر یك زمان از آسمان  22.11

كی مفازه زفت آید با مفاز ؟نیست بر این كاروان این ره دراز  22.12

جسم طبع دل بگیرد ز امتنان دل به كعبه میرود در هر زمان  22.13

چه دراز و كوته آنجا كه خداست ؟این دراز و كوتهی مر جسم راست  22.14

رفتنش بی فرسخ و بی میل كردچون خدا مر جسم را تبدیل كرد  22.15

عاشقانه، ای فتی، خّل الكالم صد امید است این زمان، بردار گام  22.16

در سفینه خفته ای، ره می كنی گر چه پیلۀ چشم بر هم میزنی  22.17

همچو كشتی ام به طوفان زمن بهر این فرمود پیؽمبر كه من   23.1

هر كه دست اندر زند یابد فتوح ما و اصحابیم چون كشتی نوح   23.2

روز و شب سّیاری و در كشتیی چونكه با شیخی، تو دور از زشتیی   23.3

خفته در کشتّی و در ره میروی در پناه جان جان بخشی قوی   23.4

تكیه كم كن بر فن و بر كام خویش مگسل از پیؽمبر ایام خویش   23.5

همچو روبه در ضاللی و ذلیل گر چو شیری، چون روی ره بی دلیل   23.6

تا ببینی عون ِ لشكرهای شیخ هین مپر، اال كه با پرهای شیخ   23.7

آتش قهرش دمی حّمال توست یك زمانی موج لطفش بال توست   23.8

آدمی عالم كبری : آدمی عالم صغری است و حكمای الهی گویند: در بیان آن كه حكما گویند. 22

است زیرا که آن علم حكما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حكما در حقیقت حقیقت آدمی 

موصول بود

تفسیر این حدیث كه مثل امتی كمثل سفینة نوح من تمسك بها نجا و من تخلف عنها غرق. 23



اتحاد هر دو بین اندر اثرقهر او را ضد لطفش كم ِشَمر   23.9

یك زمان پر باد و گبزت میكندیك زمان چون خاك سبزت میكند  23.10

تا بر او روید گل و نسرین شادجسم ِ عارؾ را دهد وصؾ جماد  23.11

جز به مؽز پاك ندهد خلد بولیك او بیند، نبیند ؼیر او  23.12

تا كه ریحان یابد از گلزار یارمؽز را خالی كن از انكار یار  23.13

چون محمد، بوی رحمن از یمن تا بیابی بوی خلد از یار من  23.14

چون ُبراقت پر گشاید، نیستی در صؾ معراجیان گر بیستی  23.15

بلكه چون معراج كلكی تا شكرنی چو معراج زمینی تا قمر  23.16

بل چو معراج جنینی تا نها نی چو معراج بخاری تا سما  23.17

سوی هستی آردت، گر بیستی خوش ُبراقی گشت، خنگ نیستی  23.18

تا جهان ِ حّس را پس میكندكوه و دریاها ُسمش َمس میكند  23.19

چون سوی معشوق ِ جان ِ جان روان پا بكش در كشتی و می رو  روان  23.20

آنچنان كه تاخت جانها از عدم دست نی و پای نی رو تا قدم  23.21

گر نبودی سمع سامع را نعاس بردریدی در سخن پردۀ قیاس  23.22

از جهان او جهانا شرم دارای فلك بر گفِت او گوهر ببار  23.23

جامدت بیننده و گویا شودگر بباری، گوهرت صد تا شود  23.24

چون كه هر سرمایۀ تو صد شودپس نثاری كرده باشی بهر َخود  23.25

قصۀ هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه السالم. 24

بر سلیمان میفرستاد، ای کیاهمچو آن هدیه که بلقیس از سبا*    24.1

بار آنها جمله خشت زر ُبدست هدیۀ بلقیس چل استر ُبدست   24.2

فرش آن را جمله زّر ِ  پخته دیدچون به صحرای سلیمانی رسید   24.3

تا كه زر را در نظر، آبی نماندبر سر زر تا چهل منزل براند   24.4

سوی مخزن، ما چه بیگار اندریم ؟ زر را وابریم: بارها گفتند   24.5

زر به هدیه بردن آنجا ابلهی است عرصه ای كش خاك زر ِ ده، دهی است   24.6

عقل، آنجا كمتر است از خاِك راه ای ببرده عقل، هدیه تا اله   24.7

شرمساریشان همی واپس كشیدچون كساد هدیه آنجا شد پدید   24.8

چیست بر ما؟ بنده فرمانیم ماار كساد و، ار روا: باز گفتند   24.9

امر فرمانده، بجا آوردنیست گر زر و گر خاك، ما را بردنیست  24.10

هم به فرمان، تحفه را باز آوریدواپس برید: گر بفرمایند كه  24.11

تا بدانجا هدیه را باید کشیدامر و فرمان را همی باید شنید*   24.12

تا به تخت آن سلیمان جهانپس روان گشتند هدیه آوران  24.13

كز شما من كی طلب كردم مزید ؟خندش آمد چون سلیمان آن بدید  24.14

الیق هدیه شوید: بلكه گفتممن نگفتم که به هدیه استم امید  24.15

كه بشر آن را نیارد نیز خواست كه مرا از ؼیب، نادر هدیه هاست  24.16

رو به او آرید، كاو اختر كندمیپرستید اختری، كاو زر كند  24.17

خوار كرده جان عالی نرخ رامیپرستید آفتاب چرخ را  24.18



ابلهی باشد، كه گوئیم او خداست آفتاب، از امر حق طباخ ِ ماست  24.19

آن سیاهی زو، تو چون بیرون كنی ؟آفتابت گر بگیرد چون كنی ؟  24.20

كه سیاهی را ببر، واده شعاع نی به درگاه خدا آری صداع ؟  24.21

تا بنالی، یا امان خواهی از اوگر  ُكشندت نیم شب، خورشید كو ؟  24.22

و آن زمان معبود تو ؼائب بودحادثات اؼلب به شب واقع شود  24.23

وا رهی از اختران، َمحرم شوی سوی حق، گر ز آستانه  َخم شوی  24.24

تا ببینی آفتاب نیم شب چون شوی َمحرم، گشایم با تو لب  24.25

در طلوعش روز و شب را فرق نی جز روان پاك او را شرق نی  24.26

شب نماند چونکه او بارق شودروز آن باشد كه او شارق شود  24.27

خور چنان باشد در آن انوار و تاب چون نماید ذره پیش آفتاب ؟   24.28

دیده پیشش  ُكند و حیران میشودآفتابی را كه رخشان میشود  24.29

پیش نور بی حِد موفور عرش همچو ذره بینی اش در نور ِ عرش  24.30

دیده را قّوت شده از كردگاربینی اش مسكین و خوار و بی قرار  24.31

بر دخان افتاد، گشت آن اختری كیمیائی كه از او یك مؤثری  24.32

بر ظالمی زد، بكردش آفتاب نادر اكسیری، كه از وی نیم تاب  24.33

بست چندین خاصیت را َبّر ُزَحل بوالعجب میناگری، كز یك عمل  24.34

هم بر این مقیاس، ای طالب بدان باقی ُدرهای جان و اختران  24.35

دیدۀ ربانئی جوی و بیاب دیدۀ حسی، زبون ِ آفتاب  24.36

شعشعات آفتاب با شررتا زبون گردد به پیش آن نظر  24.37

نار پیش نور، بس تاری بودكان نظر نوری و، این ناری بود*   24.38

كرامات و نور شیخ عبد هللا مغربی قدس سره. 25

شصت سال از شب ندیدم من شبی گفت عبد هللا شیخ مؽربی   25.1

نی به روز و نی به شب نی ز اعتالل من ندیدم ظلمتی در شصت سال   25.2

شب همی رفتیم در دنبال اوصوفیان گفتند، صدق ِ قال او   25.3

او چو ماه بدر ما را پیش رودر بیابانهای ُپر از خار و گو   25.4

هین گو آمد، میل كن در سوی چپ روی پس ناكرده میگفت او به شب   25.5

میل كن، زیرا كه خاری پیش پاست سوی راست: باز گفتی بعد یك دم   25.6

زآنکه بودی پاکش از ِگل، هر دو پاروز گشتی پای بوسش گشته ما   25.7

گشته پاهایش چو پاهای عروس روز گشتی پاش را ما پای بوس*    25.8

نه از خراش خار و آسیب حجرنی ز خاك و، نی ز ِگل بر وی اثر   25.9

كرده مؽرب را چو مشرق نور زای مؽربی را مشرقی كرده خدای  25.10

روز خاص و عام را او حارس است نور این شمس شموسی فارس است  25.11

كه هزاران آفتاب آرد پدیدچون نباشد حارس آن نور مجید ؟  25.12

در میان اژدها و كژدمان تو به نور او همی رو، در امان  25.13

میكند هر رهزنی را چاك چاك پیش پیشت میرود آن نور ِ پاك  25.14

بخوان " یسعی بین ایدیهم"نور یوم ال یخزی النَّبی را راست دان  25.15



از خدا اینجا بخواهید آزمون گر چه گردد در قیامت آن فزون  25.16

نور ِ جان، وهللا اعلم بالبالغ كاو ببخشد هم به میػ و هم به ماغ  25.17

زر شما را، دل به من آرید، دل باز گردید ای رسوالن خجل   26.1

كوری تن فرج استر را دهیداین زر من، بر سر آن زر نهید   26.2

زر ِ عاشق، روی زرد اصفر است فرج استر الیق حلقۀ زر است   26.3

كز نظر انداز خورشید است، كان كه نظرگاه خداوند است آن   26.4

كو نظرگاه خداوند لباب ؟كو نظرگاه شعاع آفتاب ؟   26.5

گر چه اكنون هم گرفتار منیداز گرفت من، ز جان اسپر كنید   26.6

پر گشاده، بستۀ دام است اومرغ فتنۀ دانه، بر بام است او   26.7

ناگرفته، مر و را بگرفته دان چون به دانه داد او دل را به جان   26.8

آن گره دان، كاو به پا بر میزندآن نظرها كه به دانه می كند   26.9

من همی دزدم ز تو صبر و مقرگر تو میدزدی نظر: دانه گوید  26.10

پس مدان از خویشتن ؼافل مراچون گشایند آن نظر این سو تو را  26.11

پس بدانی كز تو من ؼافل نی ام چون كشیدت آن نظر اندر پی ام*   26.12

تا خرد ابلوج قند خاص زفت پیش عطاری یكی  ِگل خوار رفت   27.1

موضع سنگ ترازو بود ِگل پس َبر ِ عطار، طّرار دو دل   27.2

هست نیکو بی تکلؾ بی سخنای جوان، ابلوج من: گفت عطار*    27.3

گر تو را میل شكر بخریدن است لیک ِگل، سنگِ  ترازوی من است   27.4

سنگِ میزان، هر چه خواهد، باش گوهستم در مهمی قند جو: گفت   27.5

سنگ چه بود؟ ِگل نكوتر از زر است پیش آنكه ِگلخور است: گفت با خود   27.6

نو عروسی یافتم بس خوب فرای پسر: همچو آن دالله كاو گفت   27.7

كان ستیره، دختر حلواگر است سخت زیبا، لیك هم یك چیز هست   27.8

دختر او چرب و شیرین تر بودبهتر، این چنین خود گر بود: گفت   27.9

این به و، به  ِگل مرا، قوِت  دل است گر نداری سنگ و، سنگت از ِگل است  27.10

او بجای سنگ آن ِگل را نهاداندر آن كفۀ ترازو ز اعتداد  27.11

هم به قدر آن شكر را می شكست پس برای كفۀ دیگر به دست  27.12

مشتری را منتظر آنجا نشاندچون نبودش تیشه ای، او دیر ماند  27.13

گل از او پوشیده دزدیدن گرفت رویش آن سو بود،  ِگلخور ناشگفت  27.14 ِِ
چشم او بر من فتد از امتحان ترس ترسان، كه نیاید ناگهان  27.15

كه فزون تر دزد از این، ای روی زرددید عطار آن و خود مشؽول كرد  27.16

رو كه هم از پهلوی خود میخوری گر بدزدی، و ز  ِگل، من میبری  27.17

باز گردانیدن سلیمان علیه السالم رسوالن بلقیس را با آن هدیه ها كه آورده بودند سوی . 26

بلقیس و دعوت كردن سلیمان بلقیس را به ایمان و ترك آفتاب پرستی

قصۀ عطاری كه سنگ ترازوی او ِگل سر شوی بود و دزدیدن مشتری ِگلخوار، از آن گل . 27

هنگام سنجیدن شكر و دیدن عطار و نادیده کردن مر ورا



من همی ترسم كه تو كمتر خوری تو همی ترسی ز من، لیك از خری  27.18

پس بدانی کاحمق و ؼافل كه بودچون ببینی تو شكر را، ز آزمود  27.19

كه شكر افزون كشی تو از نی ام گر چه مشؽولم، چنان احمق نیم  27.20

دانه هم از دور، راهش میزندمرغ از آن دانه نظر خوش میكند  27.21

نی كباب از پهلوی خود میخوری ؟گر ز راه چشم حظی میبری  27.22

عشقت افزون میشود، صبر تو كم این نظر از دور، چون تیر است و سّم  27.23

ُملك عقبی، دام مرؼان شریؾ مال دنیا، دام مرؼان ضعیؾ  27.24

در شكار آیند مرؼان شگرؾ تا بدین ُملكی كه او دامیست ژرؾ  27.25

بلكه من  ِبرهانم از هر َهلكتان من سلیمان، می نخواهم ملكتان  27.26

مالِك ُملك، آنكه او بجهید ز هلك كاین زمان هستید خود مملوك ملك  27.27

نام خود كردی امیر این جهان باژگونه، ای اسیر این جهان  27.28

چند گوئی خویش را خواجۀ جهان ؟ای تو بندۀ این جهان، محبوس جان  27.29

رّد من بهتر شما را، از قبول ای رسوالن، میفرستمتان رسول   28.1

باز گوئید از بیابان ذهب پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب   28.2

وز چنین هدیه خجل چون میشدیدکه چهل منزل به روی زر ُبدید*    28.3

ما زر، از زر آفرین آورده ایم تا بداند كه به زر طامع نه ایم   28.4

سر به سر زر گردد و ُدّر ثمین آنكه، گر خواهد، همه خاك زمین   28.5

روز محشر این زمین را نقره گین حق برای آن كند، ای زر گزین   28.6

خاكیان را سر به سر زرین كنیم فارؼیم از زر كه ما بس ُپر فنیم   28.7

ما شما را كیمیاگر میكنیم از شما كی كدیۀ زر میكنیم ؟   28.8

كه برون ِ آب و ِگل، بس ملكهاست ترك آن گیرید، گر ملك سباست   28.9

صدر پنداری و، بر در مانده ای تخته بند است آنكه تختش خوانده ای  28.10

پادشاهی چون كنی بر نیك و بدپادشاهی نیستت بر ریش َخود  28.11

شرم دار از ریش خود، ای كژ امیدبی مراد تو شود ریشت سپید  28.12

بی جهان ِ خاك صد ملكش دهدمالك الملك است هر كش سر نهد  28.13

خوشتر آید از دو صد دولت تو رالیك ذوق سجده ای پیش خدا  28.14

ملك آن سجده مسلم كن مراپس بنالی كه نخواهم ملكها  28.15

بو نبردند از شراب بندگی پادشاهان جهان، از بد رگی  28.16

ملك را بر هم زدندی بیدرنگ ور نه ادهم وار، سر گردان و دنگ  28.17

ُمهرشان بنهاد بر چشم و دهان لیك حق بهر ثبات این جهان  28.18

که ستانیم از جهان داران خراج تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج  28.19

آخر آن از تو بماند مرده ریگ از خراج ار جمع آری زر چو ریگ  28.20

زر بده، سرمه ستان بهر نظرهمره جانت نگردد ملك و زر  28.21

یوسفانه آن رسن آری به چنگ تا ببینی كاین جهان چاهیست تنگ  28.22

دل داری كردن و نواختن سلیمان علیه السالم مر آن رسوالن را و دفع وحشت و آزار از دل . 28

ایشان و عذر قبول ناكردن هدیه شرح كردن با ایشان



" یا بشری، لی هذا ؼالم: "جان كهتا بگوید، چون ز چاه آئی به بام  28.23

كمترین آنكه نماید سنگ زرهست در چاه انعكاسات نظر  28.24

مینماید آن خزفها، زر و مال وقت بازی، كودكان را ز اختالل  28.25

تا كه شد كانها َبر ِ ایشان نژندعارفانش، كیمیاگر گشته اند  28.26

خضریان را من بدیدم، خواب درآن یكی درویش گفت اندر سمر   29.1

از كجا نوشم كه نبود آن وبال روزی حالل: گفتم ایشان را كه   29.2

میوه ها ز آن بیشه می افشاندندمر مرا سوی كهستان راندند   29.3

در دهان تو به همتهای ماكه خدا شیرین بكرد آن میوه را   29.4

بی صداع و نقل و باال و نشیب هین بخور پاك و حالل و بی حسیب   29.5

ذوق ِ گفِت من، خردها میربودپس مرا ز آن رزق، نطقی رو نمود   29.6

بخششی ده از همه خلقان نهان این فتنه است، ای رب جهان: گفتم   29.7

چون انار از ذوق می بشكافتم شد سخن از من، دل خوش یافتم   29.8

ؼیر این شادی كه دارم در سرشت ار چیزی نباشد در بهشت: گفتم   29.9

زین نپردازم به خورد نیشكرهیچ نعمت آرزو ناید دگر  29.10

دوخته در آستین ِ ُجبه ام مانده بود از كسب، یك دو حبه ام  29.11

خسته و مانده، ز بیشه در رسیدآن یكی درویش هیزم میكشید   30.1

زین سپس از بهر رزقم نیست ؼم من ز روزی فارؼم: پس بگفتم   30.2

رزق خاصی جسم را آمد به دست میوۀ مكروه بر من خوش شدست   30.3

حبه ای چند است، این بدهم بدوچونكه من فارغ شدستم از گلو   30.4

تا دو سه روزك شود از قوت َخوش بدهم این زر را بدین تكلیؾ كش   30.5

زانكه سمعش داشت نور از شمع هوخود ضمیرم را همی دانست او   30.6

چون چراؼی در درون شیشه ای بود پیشش سّر هر اندیشه ای   30.7

بود بر مضمون دلها او امیرهیچ پنهان می نشد از وی ضمیر   30.8

در جواب فكرتم آن بو العجب پس همی منگید با خود زیر لب   30.9

كیؾ تلقی الرزق، ان لم یرزقوك ؟كاین بود اندیشه ات بهر ملوك ؟  30.10

بر دلم می زد عتابش نیك نیك من نمی كردم سخن را فهم لیك  30.11

تنگ هیزم را نهاد از پشت زیرسوی من آمد به هیبت همچو شیر  30.12

لرزه ای بر هر هفت عضو من فتادپرتو حالی كه او هیزم نهاد  30.13

كه مبارك دعوت و فّرخ پی اندیا رب، گر ترا خاصان هی اند: گفت  30.14

این زمان، این تنگ هیزم، زر شودلطؾ تو خواهم كه میناگر شود  30.15

دیدن درویشی جماعت مشایخ را در خواب و در خواست كردن روزی حالل، بی مشغول شدن . 29

به كسب و از عبادت ماندن، و ارشاد ایشان او را به میوه های تلخ و ترش كوهی بر وی شیرین 

شدن به داد آن مشایخ

نیت كردن او، كه این زر بدهم بدان هیزم كش چون من روزی یافتم به كرامات مشایخ و . 30

رنجیدن آن هیزم كش از ضمیر و نیت او



همچو آتش بر زمین می تافت َخوش در زمان دیدم كه زر شد هیزمش  30.16

چونكه با خویش آمدم من از وله من در آن بی خود شدم، تا دیرگه  30.17

بس ؼیورند و گریزان ز اشتهارای خدا، گر آن كبار: بعد از آن گفت  30.18

بی توقؾ، هم بر آن حالی كه بودباز این را بنِد هیزم ساز زود  30.19

مست شد در كار او عقل و نظردر زمان هیزم شد آن اؼصان زر  30.20

سوی شهر، از پیش من، او تیز و تفت بعد از آن برداشت هیزم را و رفت  30.21

پرسم از وی مشكالت و، بشنوم خواستم تا از پی آن شه روم  30.22

پیش خاصان، ره نباشد عامه رابسته كرد آن هیبت او مر مرا  30.23
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بر لب دریای یزدان، ُدر بچین خیز بلقیسا بیا و ُملك بین   44.1
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بر مثلها و بیان ذاكران ریش خندی كرده اند آن منكران  45.37

چند خواهی زیست؟ ای مردار، چند ؟تو اگر خواهی ُبكن هم ریش خند  45.38

بر همین در، كه شود امروز بازشاد باشید ای محبان در نیاز  45.39

در میان باغ از سیر و كبرهر حویجی باشدش كردی دگر  45.40

از برای پختگی نم میخوردهر یكی با جنس خود در كرِد َخود  45.41

باش و، آمیزش مكن با دیگران تو كه كرد زعفرانی، زعفران  45.42

زعفرانی، اندر آن حلوا رسی آب می خور زعفرانا تا رسی  45.43

كه نگردد با تو او هم طبع و كیش در مكن در كرد شلؽم پوز خویش  45.44

زآنكه ارض هللا آمد واسعه تو به كردی، او به كردی مودعه  45.45

در سفر گم میشود دیو و پری خاصه آن ارضی كه از پهناوری  45.46



منقطع میگردد اوهام و خیال اندر آن بحر و بیابان و جبال  45.47

همچو اندر بحر پر، یك تار مواین بیابان در بیابانهای او  45.48

تازه تر خوشتر ز جوهای روان آب استاده كه  ِسیر استش نهان  45.49

سیر پنهان دارد و پای روان كاو درون خویش چون جان و روان  45.50 ِِ
ای خطیب، این نقش كم كن تو بر آب مستمع خفته است، كوته كن خطاب  45.51

بقیۀ دعوت سلیمان بلقیس را که فرصت غنیمت است. * 46

زین خسیسان ِ ِكساد افكن گریزخیز بلقیسا كه بازاریست تیز   46.1

پیش از آن كه مرگ آرد گیر و دارخیز بلقیسا كنون با اختیار*    46.2

در نگر شاهی و ملک بی ِخللخیز بلقیسا بیا پیش از عجل*    46.3

اندر این درگه، نیاز آور، نیازخیز بلقیسا به جاه خود مناز*    46.4

ورنه مرگ آید کشد گوش تو راخیز بلقیسا و مسته با قضا*    46.5

كه چو دزد آئی به شحنه، جان كنان بعد از آن گوشت كشد مرگ آن چنان   46.6

گر همی دزدی، بیا و لعل ُدزدزین خران، تا چند باشی نعل ُدزد ؟   46.7

تو گرفته ُملكت كور و كبودخواهرانت یافته ملك خلود   46.8

كه اجل، این ملك را، ویران گر است ای خنك آنجان كز این ملكت بجست   46.9

ملكت شاهان و سلطانان دین خیز بلقیسا بیا باری ببین  46.10

ظاهرا حادی میان دوستان ِشسته در باطن میان گلستان  46.11

لیك آن از خلق پنهان می شودبوستان با او روان، هر جا رود  46.12

كز من بَخور: آب حیوان آمدهكه از من بچر: میوه ها البه كنان  46.13

همچو خورشید و چو بدر و چون هالل طوؾ می كن بر فلك بی پّر و بال  46.14

می خوری صد لوت و، لقمه خای نی چون روان باشی، روان و پای نی  46.15

نی پدید آید ز مردن زشتی ات نی نهنگ ؼم زند بر كشتی ات  46.16

هم تو نیكو بخت باشی، هم تو بخت هم تو شاه و، هم تو لشكر، هم تو تخت  46.17

بخت ؼیر توست، روزی بخت رفت گر تو نیكو بختی و سلطان زفت  46.18

دولت خود هم تو باش، ای مجتبی تو بماندی چون گدای بی نوا  46.19

پس تو كه بختی، ز خود كی گم شوی ؟چون تو باشی بخت خود، ای معنوی  46.20

چون كه عین تو، تو را شد ملك و مال تو ز خود كی گم شوی؟ ای خوش خصال  46.21

بر سلیمان، آن نبّی نیک بختبعد از آن آمد ندا از پیش تخت   47.1

لشكر بلقیس آمد در نمازای سلیمان، مسجد اقصی بساز   47.2

جن و انس آمد، بدن در كار دادچونكه او بنیاِد آن مسجد نهاد   47.3

همچنانكه در ره طاعت، عبادیك گروه از عشق و، قومی بی مراد   47.4

می كشدشان سوی دكان و ؼله خلق دیوانند و، شهوت سلسله   47.5

تو مبین این خلق را بی سلسله هست این زنجیر از خوؾ و وله*    47.6

نیستند این خلق بی بنِد نهانهست آن بند و کمند آن خوفشان   47.7

بقیۀ قصۀ عمارت كردن سلیمان علیه السالم مسجد اقصی را، به تعلیم و وحی خدا جهت . 47

حكمتها كه او داند و معاونت مالئكه و دیو و پری و آدمی آشكارا



می كشدشان سوی كانها و بحارمی كشاندشان سوی كسب و شكار   47.8

فی جیدها حبل المسد: گفت حقمی كشدشان سوی نیك و سوی بد   47.9

و اتخذَنا الحبل ِمن اخالِقهم قد جعلنا الحبل فی اعناقهم  47.10

قط اال طائره فی عنقه لیس من مستقذر مستنقه  47.11 ِِ
اخگر از رنگِ خوش ِ آتش خوش است حرص تو در كار َبد، چون آتش است  47.12

چونكه آتش شد، سیاهی شد عیان آن سواد ِ فحم، در آتش نهان  47.13

حرص چون شد، ماند آن فحم تباه اخگر از حرص تو شد فحم سیاه  47.14

آن نه ُحسن كار، نار حرص بودآن زمان، آن فحم، اخگر مینمود  47.15

حرص رفت و، ماند كار تو كبودحرص، كارت را بیارائیده بود  47.16

پخته پندارد كسی كه هست گول ؼوله ای را كه بیارائید ؼول  47.17

كند گردد ز آزمون دندان اوآزمایش چون نماید جان او  47.18 ُِ

عكس ؼول حرص و، آن خود دام بوداز هوس، آن دام دانه مینمود  47.19

چون نماند حرص، ماند نؽز اوحرص، اندر كار دین و خیر جو  47.20

تاب حرص ار رفت، ماند تاب خیرخیرها نؽزند، نی از عكس ؼیر  47.21

فحم باشد مانده از اخگر به تفت تاب حرص از كار دنیا چون برفت  47.22

تا شوند از ذوق دل دامن سواركودكان را حرص میآرد ؼرار  47.23

بر دگر اطفال خنده آیدش چون ز كودك رفت آن حرص بدش  47.24

خل ز عكس حرص بنمود انگبین كه چه می كردم؟ چه میدیدم در این؟  47.25

الجرم پیوسته رونقها فزودآن بنای انبیا بی حرص بود  47.26

لیك نبود مسجد اقصاش نام ای بسا مسجد بر آورده كرام  47.27

آن ز اخالصات ابراهیم بودكعبه را، كش هر دمی عّزی فزود  47.28

لیك در بّناش حرص و جنگ نیست فضل آن مسجد ز خاك و سنگ نیست  47.29

نی مساجدشان نه كسب و خان و مان نی  ُكتب شان چون كتاب دیگران  47.30

نی نعاس و، نی قیاس و، نی مقال نه ادبشان، نه ؼضبشان، نی نكال  47.31

صد هزاران حشمت و هم مکرمتهر یکی را داده حق ده مرتبت*   47.32

مرغ جانشان طائر از پّری دگرهر یكیشان را یكی فّری دگر  47.33

قبلۀ افعال ما، افعالشان دل همی لرزد ز ذكر حالشان  47.34

نیم شب جانشان، سحرگه بین شدست مرؼشان را، بیضه ها زرین ُبده ست  47.35

نقص گفتم، گشته ناقص گوی ِ قوم هر چه گویم من به جان نیكوی ِ قوم  47.36

كه سلیمان باز آمد والسالم مسجد اقصی بسازید ای كرام  47.37

جمله را امالك در چنبر كشندور ازین دیوان و پریان سر كشند  47.38

تازیانه آیدش بر سر چو برق دیو یكدم كژ رود از مكر و زرق  47.39

سنگ ُبّرند از پی ایوان توچون سلیمان شو، كه تا دیوان ِ تو  47.40

تا تو را فرمان برد جنّی و دیوچون سلیمان باش، بی وسواس و ریو  47.41

تا نگردد دیو را خاتم شكارخاتم تو این دل است و، هوش دار  47.42

دیو ِ با خاتم، حذر كن، والسالم پس سلیمانی كند بر تو مدام  47.43



در سر و سرت سلیمانی كنیست آن سلیمانی دال منسوخ نیست  47.44

لیك هر جوالهه اطلس كی تند ؟دیو هم وقتی سلیمانی كند  47.45

در میان هر دوشان فرقیست نیك دست جنباند چو دست او، و لیك  47.46

یک حکایت بشنو اندر مثنویدر بیان این حدیث معنوی*   47.47

قصۀ شاعر و  صله دادن شاه و مضاعف كردن آن وزیر بو الحسن نام. 48

بر امید خلعت و اكرام و جاه شاعری آورد شعری پیش شاه   48.1

از زر سرخ و كرامات و نثارشاه مكرم بود و فرمودش هزار   48.2

ده هزارش هدیه وا ده، تا روداین اندك بود: پس وزیرش گفت   48.3

ده هزاری هم كه گفتم اندك است از چون او شاعر پس از تو بحر دست   48.4

تا بر آمد عشر خرمن از كفه قصه گفت آن شاه را و فلسفه   48.5

خانۀ شكر و ثنا گشت آن سرش ده هزارش داد و خلعت در خورش   48.6

شاه را اهلیِت من كی نمود ؟پس تفحص كرد، كاین سعی كه بود ؟   48.7

آن حسن نام و، حسن خلق و ضمیرفالن الدین وزیر: پس بگفتندش   48.8

بر نوشت و سوی خانه رفت بازدر ثنای او یكی شعری دراز   48.9

مدح شه میگفت و خلعتهای شاه بی زبان و لب همان نعمای شاه  48.10

شاعر از فقر و عوز محتاج گشت بعد سالی چند بهر رزق و كشت   49.1

جست و جوی آزموده بهتر است وقت فقر و تنگّی دو دست: گفت   49.2

حاجت نو را همان جانب برم درگهی را كازمودم از كرم   49.3

یولهون فی الحوائج هم لدیه معنی هللا گفت آن سیبویه   49.4

و التمسناها وجدناها لدیك الهنا فی حوایجنا الیك: گفت   49.5

جمله ناالن، پیش آن دیان فردصد هزاران عاقل، اندر وقت درد   49.6

بر بخیلی عاجزی كدیه تند ؟هیچ دیوانۀ فلیوی این كند ؟   49.7

عاقالن كی جان كشیدندیش پیش ؟گر ندیدندی هزاران بار بیش   49.8

جملۀ پّرندگان بر اوجهابلكه جملۀ ماهیان در موجها   49.9

ذوق و شوقش را عیان اندر عیانبلکه جمله موجها بازی کنان*   49.10

اژدهای زفت و مور و مار نیزپیل و گرگ و حیدر و اشكار نیز  49.11

مایه زو یابند، هم دی هم بهاربلكه خاك و آب و باد و هم شرار  49.12

كه فرو مگذارم، ای حق، یك زمان هر دمش البه كند این آسمان  49.13

جمله مطوی یمین آن دو دست استن من، عصمت و حفظ تو است  49.14

ای كه بر آبم تو كردی استواردارم برقرار: وین زمین گوید كه  49.15

دادن حاجت از او آموختندجملگان كیسه از او بر دوختند  49.16

استعینوا منه صبرا او صالت هر نبیی زو بر آورده برات  49.17

آب در یم جو، مجو در خشك جوهین از او خواهید، نی از ؼیر او  49.18

باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن شاه بر قاعدۀ . 49

این سخت بسیار است و ما را خرجهاست و : خویش و گفتن وزیر نو، هم حسن نام، شاه را كه

خزینه خالی است و من او را به ده یك این زر خشنود كنم



بر كؾ میلش سخا هم، او نهدور بخواهی از دگر هم، او دهد  49.19

رو بدو آری به طاعت، چون كند ؟آنكه ُمعرض را ز زر قارون كند  49.20

رو بسوی آن شه محسن نهادبار دیگر شاعر از سودای داد  49.21

پیش محسن آرد و بنهد گروهدیۀ شاعر چه باشد؟ شعر نو  49.22

زر نهاده شاعران را منتظرمحسنان با صد عطا و جود و بّر  49.23

خاصه شاعر كاو گهر آرد ز قعرپیششان شعری به از صد  ُتنگِ َشعر  49.24

زانكه قوِت نان ستون جان بودآدمی اول حریص نان بود  49.25

جان نهاده بر كؾ از حرص و امل سوی كسب و، سوی ؼصب و، صد حیل  49.26

عاشق نام است و مدح شاعران چون به نادر گشت مستؽنی ز  نان  49.27

در بیان فضل او منبر نهندتا كه اصل و نسل او را  َبر دهند  49.28

همچو عنبر بو دهد در گفت وگوتا كه كّر و فّر و زر بخشی او  49.29

وصِؾ ما از وصِؾ او گیرد سبق خلق ِ ما بر صورت خود كرد حق  49.30

آدمی را، مدح جوئی نیز خوست چونكه آن خالق، شكر و حمد جوست  49.31

ُپر شود ز آن باد، چون مشک درست خاصه مرد حق، كه در فضل است ُچست  49.32

خیك بدریده ست، كی گیرد فروغ ؟ور نباشد اهل، ز آن باِد دروغ  49.33

سرسری مشنو، چو اهلی و مفیق این مثل از خود نگفتم، ای رفیق  49.34

كه چرا فربه شود احمد به مدح ؟این پیمبر گفت، چون بشنید قدح  49.35

شعر اندر شكر احسان، كان نمردرفت شاعر سوی آن شاه و ببرد  49.36
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گر نبودی ؼیرت و رشك خداكردمی من شرح این بس جان فزا  52.18

تا بگویم شرح این وقتی دگرهم قناعت كن، تو بپذیر این قدر  52.19

روی پوشی میكند بر هر صبی نام خود كرده سلیمان نبی  52.20

از لقب و ز نام در معنی گریزدر گذر از صورت و از نام، خیز  52.21

در میان حّد و فعل او را بجوپس بپرس از حّد او، و ز فعل او  52.22

مسجد اقصی بساز و کن تمامکار هر کس نیست هین، درکش زمام*   52.23

ُبد سلیمان زائر و مسجد مزورشد تمام القصه مسجد نی فتور*   52.24

ساخت مسجد را و فارغ شد تمامچون سلیمان نبی شاه انام   53.1

کامدی در مسجد اقصی شدیهر صباح او را وظیفه این ُبدی   53.2

نام و نفع خود بگو: پس بگفتینو گیاهی ُرسته بودی اندر او   53.3

تو، زیان و سود تو، گو بر كی است؟ تو چه داروئی؟ چه ای؟ نامت چی است؟   53.4

كه من آن را جانم و، این را حمام می بگفتی هر گیاهی فعل و نام   53.5

نام من این است بر لوح قدرمن مر آن را زهرم و، این را شكر   53.6

شرح کردی ضّر و نفعش، ای کیاپس سلیمان با حکیمان زآن گیا*    53.7

عالم و دانا شدند و مقتداآن طبیبان از سلیمان، زآن گیا   53.8

جسم را از رنج میپرداختندتا  ُكتبهای طبیبی ساختند   53.9

عقل و حس را سوی بیسوره كجاست این نجوم و طب، وحی انبیاست  53.10

جز پذیرای فن و، محتاج نیست عقل جزوی، عقل ِ استخراج نیست  53.11

، تعلیمش دهد"صاحب وحی"لیك قابل تعلیم و فهم است این خرد  53.12

اول ِ او، لیك عقل آن را فزودجمله  ِحرفتها یقین از وحی بود  53.13

تاند او آموختن بی اوستا ؟هیچ  ِحرفت را ببین، كاین عقل ما  53.14

هیچ پیشه رام بی ا ُستا نشدگر چه اندر مكر، موی اشكاؾ ُبد  53.15

پیشۀ بی اوستا حاصل شدی دانش پیشه از این عقل ار ُبدی  53.16

آموختن پیشۀ گوركنی قابیل از زاغ پیش از آنكه در عالم حرفه گوركنی و گور بود. 54

كی ز فكر و حیله و اندیشه بود ؟كندن گوری، كه كمتر پیشه بود   54.1

كی نهادی بر سر او هابیل را ؟گر ُبدی این فهم مر قابیل را   54.2

این به خون و خاك در آؼشته را ؟كه كجا ؼائب كنم این كشته را ؟   54.3

بر گرفته در هوا گشته پران دید زاؼی، زاغ ِ مرده در دهان   54.4

از پی تعلیم، او را گور كن از هوا زیر آمد و شد او به فن   54.5

زود زاغ مرده را در گور كردپس به چنگال از زمین انگیخت گرد   54.6

زاغ از الهام حق ُبد علمناك دفن كردش پس بپوشیدش به خاك   54.7

كه بود زاؼی ز من افزون به فن آه،  ُشه، بر عقل من: گفت قابیل   54.8

عقل جزوی می كند هر سو نظر"ما زاغ ُ البصر"عقل  ُكل را گفت    54.9

عقل، زاغ استاِد گور مرده دان عقل ما زاغ است، نور خاصگان  54.10

در آمدن سلیمان علیه السالم هر روز در مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد . 53

عابدان و معتكفان و رستن عقاقیر در مسجد
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این پشیمانی بهل، حق را پرست این پشیمانی قضای دیگر است  54.40
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تو ز عیب آن حجابی اندری همچنین هر آرزو كه میبری  54.50

خود رمیدی جان تو ز آن جستجوور نمودی علِت آن آرزو  54.51
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سوی این آثار رحمت آر روانظروا: امر حق بشنو كه گفتست   55.4
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كه اجل آمد، سفر خواهد نمودپس سلیمان آن زمان دانست زود   56.8
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كه بخر این را، به جای ناؾ ُمشك پیش بینا برده ای سرگین خشك   86.4

زیر ِ بینی بنهی و، گوئی كه اُخ بعر را، ای گنده مؽز ِ گنده ُمخ   86.5
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چون رسید اینجا، قلم در هم شكست چون رسید اینجا، سخن لب در ببست  87.44
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گوش و بینی، چشم می داند شدن پس بدانی، چونكه رستی از بدن 102.21

چشم گردد مو به موی عارفان راست گفتست آن شه شیرین زبان 102.22

در رحم بود او جنین ِ گوشتین جسم را چشمی نبود اول یقین 102.23

ور نه، خواب اندر، ندیدی كس صورعلت دیدن مدان پیه، ای پسر 102.24

نیست اندر دیدگان هر دو پیه آن پری و دیو می بیند شبیه 102.25

نسبتش بخشید خالق ودودنور را با پیه خود نسبت نبود 102.26

جنی است از نار، بی هیچ اشتراك آدم است از خاك، كی ماند به خاك ؟ 102.27

گر چه اصلش اوست، چون می بنگرینیست خود مانند آتش آن پری 102.28

نامناسب را، خدا نسبت بدادمرغ از باد است، كی ماند به باد ؟ 102.29

هست بی چون، گر چه دادش وصلهانسبت این فرعها با اصلها 102.30

این پسر را با پدر نسبت كجاست ؟آدمی چون زادۀ خاك و هباست 102.31

هست بی چون و، خرد كی پی برد ؟نسبتی گر هست، مخفی از خرد 102.32

فرق چون میكرد اندر قوم عاد ؟باد را بی چشم، اگر بینش نداد 102.33

چون همی دانست می را از كدو ؟چون همی دانست مومن از عدو ؟ 102.34

با خلیلش چون تجشم كردنیست ؟آتش ِ نمرود را گر چشم نیست 102.35

از چه قبطی را ز سبطی می گزید ؟گر نبودی نیل را آن نور و دید 102.36

پس چرا داود را او یار شد ؟گر نه كوه و سنگ با دیدار شد 102.37

از چه قارون را فرو خورد آن چنان ؟این زمین را گر نبودی چشم جان 102.38

چون بدیدی هجر آن فرزانه را ؟گر نبودی چشم، دل ِ حنانه را 102.39

چون گواهی دادی اندر مشت در ؟سنگ ریزه گر نبودی دیده ور 102.40

سوره بر خوان، زلزلت زلزالهاای خرد، بر كش تو پر و بالها 102.41



كی ز نادیده گواهیها دهد ؟در قیامت این زمین بر نیك و َبد 102.42

تظهر االرض لنا اسرارهاكی تحدث حالها و اخبارها ؟ 102.43

هست ُبرهانی كه شد مرسل خبیراین فرستادن مرا پیش تو میر 102.44

هست در خور، از پی میسور راكاین چنین دارو، چنان ناسور را 102.45

كه خدا خواهد مرا كردن گزین واقعاتی دیده بودی پیش از این 102.46

شاخ ِ گستاخ ِ تو را خواهم شكست من عصا و نور بگرفته به دست 102.47

گونه گونه مینمودت رب دین واقعات سهمگین از بهر این*  102.48

تا بدانی كاوست در خورد آن تودر خور سّر ِ َبد و طؽیان تو*  102.49

مصلح ِ امراض ِ درمان ناپذیرتا بدانی كاو حكیم است و خبیر 102.50

كور و كر، كاین هست از خواِب گران تو به تاویالت می گشتی از آن 102.51

دید تعبیرش بپوشید از طمع و آن طبیب و آن منجم در لمع 102.52

كه در آید ؼصه در آگاهی ات دور از دولت و از شاهی ات: گفت 102.53

طبع شوریده همی بیند منام از ؼذای مختلؾ یا از طعام 102.54

تند و خونخواری و، مسكین خو، نه ای زانكه دید او كه نصیحت جو،  نه ای 102.55

لیك رحمتشان فزون است از عنت پادشاهان خون كنند از مصلحت 102.56

رحمت او سبق دارد بر ؼضب شاه را باید كه باشد خوی رب 102.57

بی ضرورت خون كند از بهر ریونی ؼضب ؼالب بود مانند دیو 102.58

كه شود زن روسپی ز آن و كنیزنی حلیمّی ِ مخنث وار نیز 102.59

قبله ای سازیده بودی كینه رادیو خانه، كرده بودی سینه را 102.60

نك عصایم شاخ ِ شوخت را شكست شاخ ِ تیزت، بس جگرها را كه َخست 102.61

جانب قلعه و دژ روحانیان حمله بردند اسپه جسمانیان  103.1

تا كسی ناید از آن سو پاك جیب تا فرو گیرند بر در بنِد ؼیب  103.2

كافران بر عكس حمله آورندؼازیان حملۀ ؼزا چون كم برند  103.3

حمله ناوردند بر تو زشت كیش ؼازیان ِ ؼیب، چون از ِحلم خویش  103.4

تا نیایند این طرؾ مردان ِ ؼیب حمله بردی سوی در بندان ِ ؼیب  103.5

تا كه شارع را بگیری، از بدی چنگ در صلب و رحمها در زدی  103.6

بر گشادست از برای انتسال چون بگیری شه َرهی كه ذو الجالل  103.7

كوری تو، كرد سرهنگی خروج سد شدی در بندها را، ای لجوج  103.8

نك به نامش نام و ننگت بشكنم نك منم سرهنگ و، هنگت بشكنم  103.9

چند گاهی بر سبال خود بخندتو هال در بندها را سخت بند 103.10

"كالقدر یعمی الحذر"تا بدانی سبلتت را بر كند یك یك، قدر 103.11

كه همی لرزید از دمشان بالدسبلت تو تیزتر، یا آن ِ عاد ؟ 103.12

كه نیامد مثل ایشان در وجودتو ستیزه روی تر، یا آن ثمود ؟ 103.13

بشنوی و، ناشنوده آوری صد از اینها گر بگویم، تو كری 103.14

حمله بردن این جهانیان بر آن جهانیان و تاخت بردن تا سینور ذر و نسل كه سر حد غیب . 103

است و غفلت ایشان از كمین كه چون غازی به غزا نرود كافر تاختن آورد



بی سخن من داروت آمیختم توبه كردم از سخن كانگیختم 103.15

یا بسوزد ریش خامت، تا ابدكه نهم بر ریش خامت تا پزد 103.16

میدهد هر چیز را در خورِد اوتا بدانی كاو خبیر است، ای عدو 103.17

كه ندیدی الیقش در پی اثركی نکو كردی و، كی كردی تو شر ؟ 103.18

نیكئی كز پی نیامد مثل آن كی فرستادی دمی بر آسمان ؟ 103.19

هر دمی بینی جزای کار، توگر مراقب باشی و بیدار تو 103.20

حاجتت ناید، قیامت آمدن چون مراقب باشی و گیری رسن 103.21

حاجتش ناید كه گویندش صریح آنكه رمزی را بداند او صحیح 103.22

كه نكردی فهم ِ نكته و رمزهااین بال از كودنی آید تو را 103.23

فهم كن، اینجا نشاید خیره شداز بدی، چون دل سیاه و تیره شد 103.24

در رسد در تو جزای خیرگی ور نه خود تیری شود آن تیرگی 103.25

نه پی نادیدن آالیش است ور نیاید تیرت، از بخشایش است 103.26

كز پی هر فعل چیزی زایدت هین مراقب باش گر دل بایدت 103.27

از مراقب كار باالتر رودور ازین افزون تو را همت بود 103.28

صیقلی كن، صیقلی كن، صیقلی پس چو آهن، گرچه تیره هیكلی  104.1

اندر او، هر سو، ملیحی سیم َبرتا دلت آیینه گردد ُپر صور  104.2

صیقلی، آن تیرگی از وی زدودآهن ار چه تیره و بی نور بود  104.3

تا كه صورتها توان دید اندر اوصیقلی دید آهن و، خوش كرد رو*   104.4

صیقلش كن، زآنكه صیقل گیره است گر تن خاكی ؼلیظ و تیره است  104.5

عكس حوری و ملك در وی جهدتا در او اشكال ؼیبی رو دهد  104.6

كه بدان روشن شود دل را ورق صیقل عقلت بدان دادست حق  104.7

و آن هوا را كرده ای دو دست بازصیقلی را بسته ای، ای بی نماز  104.8

صیقلی را دست بگشاده شودگر هوا را بند بنهاده شود  104.9

جمله صورتها در او مرسل شدی آهنی، كایینۀ ؼیبی ُبدی 104.10

"یسعون فی االرض الفساد"این بود تیره كردی، زنگ دادی در نهاد 104.11

تیره كردی آب، از این افزون مكن تا كنون كردی چنین، اكنون مكن 104.12

و اندر او بین ماه و اختر در طواؾ برمشوران، تا شود این آب صاؾ 104.13

چون شود تیره، نبینی قعر اوزآنكه مردم هست همچون آِب جو 104.14

هین مكن تیره، كه هست آن صاؾ و حرقعر جو، ُپر گوهر است و ُپر ز ُدر 104.15

چون به  َگرد آمیخت، شد پردۀ سماجان مردم هست مانند هوا 104.16

چونكه  َگردش رفت، شد صافی و ناب مانع آید او ز دید آفتاب 104.17

صیقلی، وهللا اعلم بالصدورحاصل آنکه کم مکن ای بی سرور*  104.18

بیان آنكه تن خاكی آدمی، همچون آهن نیكو جوهر، قابل آیینه شدن است، تا در او، هم در . 104

دنیا، بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید نه بر طریق خیال



مینمودت تا روی راه نجات با كمال تیرگی، حق واقعات  105.1

واقعاتی كه در آخر خواست بودز آهن تیره، به قدرت مینمود  105.2

آن همی دیدی و بدتر میشدی تا كنی كمتر تو آن ظلم و بدی  105.3

میرمیدی ز آن و، آن نقش تو بودنقشهای بد که در خوابت نمود  105.4

روی خود را زشت و، بر آیینه ریدهمچو آن زنگی، كه در آیینه دید  105.5

زشتیم آن ِ تو است، ای كور ِ خس چو زشتی، الیق اینی و بس: كه  105.6

نیست بر من، زآنكه هستم روشنی این جفا، بر روی زشتت میكنی  105.7

گه دهان و چشم ِ تو بر دوخته گاه میدیدی لبانت سوخته  105.8

گه َسر ِ خود را به دندان ِ َدِده گاه حیوانی به قصدت آمده  105.9

گه ؼریق ِ سیل ِ خون آمیز ِ تیزگه نگون اندر میان آب ریز 105.10

گاه در اشکنجه و، بسته دو دستگه ز بامی اوفتاده، گشته پست*  105.11

گاه بر مؽزت زدندی، چون ُدهلگاه دیده خویش، در زنجیر و ؼل*  105.12

كه شقیّی و شقیّی و شقی گه ندات آمد از این چرخ ِ نقی 105.13

" اصحاِب الشمال"كه برو، هستی ز گه ندات آمد صریحا ً از جبال 105.14

"تا ابد فرعون در دوزخ فتاد"گه ندا می آمدت از هر جماد 105.15

"گشت مطروِد ابد فرعون ِ مات"گه خطاب آمد تو را از هر نبات*  105.16

تا نگردد طبع معكوس تو گرم زین بترها كه نمیگویم ز شرم 105.17

ز اندكی دانی كه هستم من خبیراندكی گفتم به تو، ای ناپذیر 105.18

تا نیندیشی ز خواب و واقعات خویشتن را كور میكردی و مات 105.19

كوری ادراِك  مكر اندیش توچند بگریزی؟ نك آمد پیش تو 105.20

كه ز بخشایش در ِ توبه ست بازهین مكن زین پس، فراگیر احتراز 105.21

در ِ توبه باز است: بیان آنكه. 106

باز باشد تا قیامت بر وری توبه را از جانب مؽرب دری  106.1

باز باشد آن در، از وی رو متاب تا ز مؽرب بر زند سر آفتاب*   106.2

یك در توبه است ز آن هشت، ای پسرهست جنت را ز رحمت هشت در  106.3

و آن در توبه، نباشد جز كه بازآن همه، گه باز باشد، گه فراز  106.4

رخت آنجا كش، به كوری حسودهین ؼنیمت دار، در باز است زود  106.5

بعد از آن زارّی تو کس نشنودپیش از آن کز قهر در بسته شود*   106.6

تا نگردی از شقاوت رّد ِ بابباز گرد از کفر و، این در باز یاب*   106.7

پس ز من بستان عوض آن را چهارهین ز من بپذیر یك چیز و بیار  107.1

شرح كن با من از آن یك، اندكی ای موسی، كدام است آن یكی ؟: گفت  107.2

باز گفتن موسی علیه السالم، اسرار فرعون را، و واقعات او را ظهر الغیب، تا به خبیری . 105

حق ایمان آورد یا گمان برد

از من یك پند قبول كن و چهار فضیلت، عوض : گفتن موسی علیه السالم فرعون را كه. 107

بستان



كه خدائی نیست ؼیر از كردگارآن یك، كه بگوئی آشكار: گفت  107.3

مردم و دیو و پری و مرغ راخالق افالك و انجم بر عال  107.4

ُملكت او بی حد و، او بی شبیه خالق دریا و کوه و دشت و تیه  107.5

رازق هر جانور اندر جهانحافظ هر چیز و هر کس هر مکان*   107.6

هم پدید آرندۀ  ُگل از گیاهم نگهدارندۀ ارض و سما*   107.7

حاکم و جبار بر گردن کشانمطلع او بر ضمیر بندگان*   107.8

حکم او را یفعل هللا ما یشااوست بر هر پادشاهی پادشا*   107.9

كه عوض بدهی مرا، بر گو، بیارای موسی كدام است آن چهار ؟: گفت 107.10

سست گردد چهار میخ ِ كفر من تا بود كز لطِؾ آن وعدۀ حسن 107.11

بر گشاید قفل ِ كفر ِ صد َمَنم بو كه ز آن خوش وعده های مؽتنم 107.12

شهد گردد در تنم، این زهر ِ كین بو كه از تاثیر جوی انگبین 107.13

پرورش یابد دمی عقل اسیریا ز عكس ِ جوی ِ آن پاكیزه شیر 107.14

مست گردم، بو برم از ذوق امریا بود كز عكس ِ آن جوهای َخمر 107.15

تازگی یابد تن ِ شورۀ خراب یا بود كز لطِؾ آن جوهای آب 107.16

خار زارم جنِت ماوی شودشوره ام را سبزه ای پیدا شود 107.17

جان شود از یاری حق، یار جوبو كه از عكس بهشت و، چار جو 107.18

آتش و، در قهر حق آؼشته ام آنچنان كز عكس دوزخ گشته ام 107.19

گشته ام بر اهل جنت، زهر بارگه ز عكس نار ِ دوزخ، همچو مار*  107.20

آب ظلمم كرده خلقان را رمیم گه ز عكس جوشش آب حمیم 107.21

یا ز عكس آن سعیرم چون سعیرمن ز عكس زمهریرم، زمهریر 107.22

وای آن كاو یابمش ناگه زبون دوزخ درویش و مظلومم كنون 107.23

وز فضیلتهات گردم با خبرموسیا، باشد که بگشائیم در*  107.24

وا رهم از کثرت ما و منیموسیا، باشد که یابم مؤمنی*  107.25

که عوض خواهیم دادن، بر شمارهین بگو با من، کدام است آن چهار ؟*  107.26
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صحتی باشد تنت را پایداركاولین آن چهار: گفت موسی  108.1

دور باشد از تنت ای ارجمنداین عللهائی كه در طب گفته اند  108.2

كه اجل دارد ز عمرت احترازثانیا ً باشد تو را عمر دراز  108.3

كه به ناكام از جهان بیرون روی وین نباشد بعد عمر ِ مستوی  108.4

نه ز رنجی كان تو را دارد اسیربلكه خواهان اجل، چون طفل شیر  108.5

بلكه بینی در خراِب خانه گنج مرگ جو باشی، ولی نه از عجز و رنج  108.6

میزنی بر خانه بی اندیشه ای پس به دست خویش گیری تیشه ای  108.7

مانع صد خرمن، این یك دانه راكه حجاب گنج بینی خانه را  108.8

پیش گیری، پیشۀ مردانه راپس در آتش افكنی این دانه را  108.9

تا مهت آید برون از زیر ِ میػبرکنی این خانۀ تن بی دریػ 108.10

همچو كرمی، برگش از  َرز رانده ایای به یك برگی، ز باؼی مانده ای 108.11



اژدهای جهل را این ِكرم َخوردچون  َكَرم، این ِكرم را بیدار كرد*  108.12

این چنین تبدیل گردد نیك بخت ِكرم، ِكرمی  شد پر از میوه و درخت 108.13

صد هزاران خانه شاید ساختن خانه بر كن، كه از عقیق این َیَمن 108.14
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پس ز هدم خانه مندیش و مؤیست گنج زیر خانه است و چاره نیست  109.1

میتوان کردن  عمارت بی ز رنج كه هزاران خانه از یك نقد گنج  109.2

گنج از زیرش یقین عریان شودعاقبت این خانه خود ویران شود  109.3

مزد ویران كردن استش، آن فتوح لیك آن ِ تو نباشد، ز آنكه روح  109.4
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این چنین ماهی ُبد اندر زیر میػ كای دریػ: دست خائی بعد از آن تو  109.6

گنج رفت و خانه و، دستم تهی من نكردم آنچه گفتند از بهی  109.7

مانع صد خرمن، این یک دانه بودحایل گنج و حجاب، این خانه بود*   109.8

نیست ملك تو به بیعی یا شری خانۀ اجرت گرفتی و  ِكری  109.9
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با خود آ، زین پاره دوزی ننگ دارای ز نسل پادشاه كامیار 109.16

تا بر آرد َسر به پیش تو،  دو  كان پاره ای بر كن از این قعر دكان 109.17

آخر آید، بر نخورده، زو بری پیش از آن، كاین مهلِت خانۀ كری 109.18

وین دكان را بر كند از روی كان پس تو را بیرون كند صاحب دكان 109.19

گاه ریش خام خود بر می كنی تو ز حسرت گاه بر سر می زنی 109.20

كور بودم، بر نخوردم زین مكان كای دریؽا، آن ِ من بود این دكان 109.21

آب حیوان را به خاک انباشتمای دریؽا گنج را بگذاشتم*  109.22

تا ابد یا حسرتا شد للعبادای دریؽا، بوِد ما را، ُبرد باد 109.23

ماه من پنهان بماند زیر میػای دریؽا، ای دریؽا، ای دریػ*  109.24

بودم اندر عشق ِ خانه، بی قراردیدم اندر خانه من نقش و نگار  110.1

البد از معنی شدم من عور و زارماندم اندر خانه حیران و نزار*   110.2

الجرم از گنج ماندم دور و فردعشق خانه در دل من کار کرد*   110.3

ور نه دستنبوی من بودی تبربودم از گنج نهانی بی خبر  110.4

این زمان ؼم را تبّرا دادمی آه، گر داد تبر را دادمی  110.5

همچو طفالن، عشقها می باختم چشم را بر نقش می انداختم  110.6
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كه تو طفلی، خانه پر نقش و نگار:پس نكو گفت آن حكیم كامیار*   110.7

كه بر آر از دودمان خویش، گرددر الهی نامه بس اندرز كرد  110.8

كه دل من ز اضطرابش گشت گم بس كن ای موسی، بگو وعدۀ سوم  110.9

دو جهانی خالص از خصم و عدوآن سوم ملك دو تو: گفت موسی 110.10

كان ُبد اندر جنگ و، این در آشتی بیشتر ز آن ملك كاكنون داشتی 110.11

بنگر اندر صلح، خوانت چون نهدآنكه در جنگت چنان ُملكی دهد 110.12

در وفا بنگر چه باشد افتقادآن كرم، كاندر جفا اینهات داد 110.13

باز گو، صبرم شد و، حرصم فزودچهارم چیست؟ زود: گفت ای موسی 110.14

موی همچون قیر و، رخ چون ارؼوان چارم، آنكه مانی تو جوان: گفت 110.15

لیك تو پستی، سخن كردیم پست رنگ و بو، در پیش ما، بس كاسد است 110.16

هست شادی و فریب كودكان افتخار، از رنگ و بو و از مكان 110.17

هم زبان كودكان باید گشادچونكه با كودك سر و كارم فتاد  111.1

یا مویز و جوز و فستق آورم كه ُبرو كتاب، تا مرؼت خرم  111.2

این جوانی را بگیر ای خر شعیرجز شباب تن نمی دانی بگیر  111.3

تازه ماند آن شباب فّرخت هیچ آژنگی نیفتد بر ُرَخت  111.4

نی قِد چون سرو ِ تو گردد دو تونی نشان پیریت آید به رو  111.5

نی به دندانها خللها، یا الم نی شود زور ِ جوانی از تو كم  111.6

كه زنان را آید از ضعفت مالل نه كمی در شهوت و طمث و  ِبعال  111.7
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كه گشود آن مژده بر عكاشه باب آنچنان بگشایدت فّر ِ شباب  111.9
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در ربیع ِ اول آید بی جدال احمِد آخر زمان را انتقال  112.1

عاشق آن وقت گردید او به عقل چونکه واقؾ شد دلش از وقِت نقل  112.2

كه پس ِ این ماه  می سازم سفرچون صفر آمد، بشد شاد از صفر  112.3

او رفیق راه اعلی میزدی هر شبی تا روز، زین شوق هدی  112.4

چون صفر پای از جهان بیرون نهدهر كس كه مرا مژده دهد: گفت  112.5

مژده ور باشم مر او را و شفیع كه صفر بگذشت و، شد ماه ربیع  112.6

گشت پیدا بر فلک با تاب و ضوچون صفر بر بست بار و، ماِه نو*   112.7

كه جنت تو را، ای شیر ِ زفت : گفتعكاشه صفر بگذشت و رفت: گفت  112.8

عكاشه ببرد از مژده بر: گفتبگذشت این صفر: دیگری آمد كه*   112.9
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شادمان مانی، نگردی ناتوانهر چه خواهی یابی از بخِت جوان*  112.14
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میرسیدی در هر دو عالم بهره ات زهره ات ندرید؟ تا ز آن زهره ات 113.10

چون شهیدان از دو عالم بر خوردزهره ای، كز بهر حق او بر درد 113.11

تا نپرد زود سرمایه ز دست ؼافلی هم حكمت است و نعمت است 113.12

تا بماند، لیك تا این حد چرا ؟ؼافلی هم حكمت است و این عمی 113.13

زهر ِ جان و عقل رنجوری شودلیك نی چندان كه ناسوری شود 113.14

كه به یك  ُگل میخری گلزار راخود كه یابد این چنین بازار را ؟ 113.15

حبه ای را آمدت صد كان عوض دانه ای را، صد درختستان عوض 113.16
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هست شد ز آن هوی رّب پایدارزانكه این هوی ضعیؾ بی قرار 113.18

گشت باقی دائم و هرگز نمردهوی فانی چونكه خود با او سپرد 113.19
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بر چنین انعام عام، ای بیخبرهللا هللا تو گمان ِ َبد مبر*  113.31

تا نگردی در ؼلط بینی فناهللا هللا زود دریاب ای فتی*  113.32

چونکه خواندستت برو ای معتمدهللا هللا ترک کن هستی َخود*  113.33



بر فروز از این اشارت، بی ُسُخنهللا هللا زود تر، تعجیل کن*  113.34

گردن اندر معصیت افراختیهللا هللا تا کنون کج باختی*  113.35

بی توقؾ در وی آمیز، ای عنیدهللا هللا چون عنایت در رسید*  113.36

درنمیمالد به رویت، شکر گوهللا هللا، چونکه عصیانهای تو*  113.37

سر به خاک پای او باید نهادهللا هللا چون ز فضلت راه داد*  113.38

چون قبولت میکند اکرام او؟هللا هللا با چنین کفر دو تو*  113.39

كاسفلی بر چرخ هفتم میرودلطؾ اندر لطؾ این گم میشود 113.40

هیچ طالب این نیابد در طلب هین كه یك بازی فتادت، بوالعجب 113.41

تا ببینی در عوض صد عّز و سوددرپذیر این چار خلعت، زود زود*  113.42

شاه را الزم بود رأی وزیربا هامان بگویم ای ستیر: گفت 113.43

كور كمپیری چه داند باز را ؟با هامان مگو این راز را: گفت 113.44

قصۀ باز پادشاه و كمپیر زن. 114

او بُبرد ناخنش بهر ِ َبهی باز ِ اسپیدی به كمپیری دهی  114.1

كور كمپیرك ببرد كور وارناخنی كه اصل كار است و شكار  114.2

ناخنان زین سان دراز است؟ ای كیاكجا بودست مادر تا تو را: كه  114.3

وقِت مهر این میكند زال ِ پلیدناخن و منقار و پّرش را ُبرید  114.4

خشم گیرد، مهرها را بر دردچونكه تتماجش دهد، او كم خورد  114.5

تو تكبر می نمایی و عتو ؟چنین تتماج پختم بهر تو: كه  114.6

نعمت و اقبال كی سازد تو را ؟تو سزائی در همان رنج و بال  114.7

گر نمی خواهی كه نوشی ز آن فطیركاین را بگیر: آب تتماجش دهد  114.8

زال بترنجد، شود خشمش درازآب تتماجش نگیرد طبع ِ باز  114.9

زن فرو ریزد، شود  َكل مؽفرش از ؼضب آن آش ِ سوزان بر سرش 114.10

یاد آرد لطؾ شاه با فروزاشك از آن چشمش فرو ریزد ز سوز 114.11

كه ز چهرۀ شاه دارد صد كمال ز آن دو چشم نازنین با دالل 114.12

چشم نیك، از چشم بد، با درد و داغ شده ُپر زخم ِ زاغ" ما زاؼش"چشم ِ  114.13

هر دو عالم می نماید تار موچشم دریا بسطتی كز بسط او 114.14

همچو چشمه پیش قلزم گم شودگر هزاران چرخ در چشمش رود 114.15

یافته از ؼیب بینی بوسه هاچشم بگذشته از این محسوسها 114.16

نكته ای گویم از آن چشم حسن خود نمی یابم یكی گوشی كه من 114.17

می ربودی قطره اش را جبرئیل می چكید آن آب محمود جلیل 114.18

گر دهد دستوری اش، آن خوب كیش تا بمالد در َپر و منقار خویش 114.19

فّر و نور و صبر و علمم را نسوخت خشم كمپیر ار فروخت: باز گوید 114.20

زخم بر ناقه، نه بر صالح زندباز ِ جانم، باز صد صورت تند 114.21

صد چنان ناقه بزاید متن ِ كوه صالح از یك دم كه آرد باشكوه 114.22

ور نه درانید ؼیرت پود و تارخموش و هوش دار: دل همی گوید 114.23

ور نه سوزیدی به یك دم صد جهان ؼیرتش را هست صد حلم نهان 114.24



تا دل خود را، ز پند، او کرد  َبندنخوت شاهی گرفتش جای پند 114.25

كاوست پشِت ملك و قطب مقدرت كه كنم با رای هامان مشورت*  114.26

رای زن بو جهل را شد بو لهب مصطفی را رای زن، صدیق ِ رّب 114.27

كان نصیحتها به پیشش گشت سردِعرق جنسیت چنانش جذب كرد 114.28

بر خیالش بندها را بر دردجنس سوی جنس، صد َپّره َپَرد 114.29

شد بر ناودان طفلی مرا: گفتیك زنی آمد به پیش مرتضی  115.1

ور هلم ترسم كه افتد او به پست گرش می خوانم، نمی آید به دست  115.2

كز خطر سوی من آ: گر بگویمنیست عاقل، تا كه دریابد چو ما  115.3

ور بداند نشنود، این هم َبد است هم اشارت را نمیداند به دست  115.4

او همی گرداند از من چشم و روبس نمودم شیر و پستان را به او  115.5

دستگیر این جهان و آن جهان از برای حق شمائید، ای مهان  115.6

كه به درد از میوۀ دل بگسلم زود درمان كن كه میلرزد دلم  115.7

تا ببیند جنس خود را آن ؼالم طفلی را بر آور هم به بام: گفت  115.8

جنس بر جنس است، عاشق جاودان سوی جنس آید سبك ز آن ناودان  115.9

جنس خود، خوش خوش بدو آورد روزن چنان كرد و، چو دید آن طفل او 115.10

جاذب هر جنس را هم جنس دان سوی بام آمد ز متن ناودان 115.11

وارهید او از فتادن سوی ِسفل ؼژؼژان آمد به سوی طفل، طفل 115.12

تا به جنسیت رهند از ناودان ز آن شدستند از بشر پیؽمبران 115.13

تا به جنس آیند و، كم گردند  ُگم پس، بشر فرمود خود را، مثلكم 115.14

جاذبش جنس است هر جا طالبیست زآنكه جنسیت، عجایب جاذبیست 115.15

با مالیك چونكه هم جنس آمدندعیسی و ادریس بر گردون شدند*  115.16

جنس تن بودند، ز آن زیر آمدندباز آن هاروت و ماروت از بلند 115.17

جانشان شاگرد شیطانان شده كافران هم جنس شیطان آمده*  115.18

دیده های عقل و دل بر دوخته صد هزاران خوی بد آموخته 115.19

آن حسد كه گردن ابلیس زدكمترین خو شان ُبدستی این حسد 115.20

كه نخواهد خلق را ملك ابدز آن سگان آموخته حقد و حسد 115.21

از حسد قولنجش آمد، درد خاست هر كه را دید او كمال، از چپ و راست 115.22

می نخواهد شمع كس افروخته زآنكه هر بد بخِت خرمن سوخته 115.23

از كمال دیگران نفتی به ؼم هین كمالی دست آور، تا تو هم 115.24

تا خدایت وارهاند زین جسداز خدا می خواه دفع این حسد 115.25

كه نپردازی از آن سوی برون مر تو را مشؽولئی بخشد درون 115.26

كه بدو، مست از دو عالم میرهدجرعۀ می را خدا آن میدهد 115.27

كاو زمانی میرهاند از خودیش خاصیت بنهاده در كّؾ ِ حشیش 115.28

كز دو عالم فكر را بر می كندخواب را یزدان بدان سان می كند 115.29

قصۀ آن زن كه طفل آن بر سر ناودان خزید و خطر افتادن بود و از علی مرتضی چاره . 115

جست



كاو بشناسد عدو از دوستی كرد مجنون را ز عشق ِ پوستی 115.30

كه بر ادراكات تو بگمارد اوصد هزاران این چنین میدارد او 115.31

كه ز ره بیرون برد آن نحس راهست می های شقاوت نفس را 115.32

كه بیابد منزل ِ بی نقل راهست می های سعادت عقل را 115.33

بر كند ز آن سو بگیرد راه پیش خیمۀ گردون ز سر مستی خویش 115.34

هست عیسی مسِت حق، خر مسِت جوهین به هر مستی، دال، ؼره مشو 115.35

مستی اش نبود ز كوته دنبهااین چنین می را بخور زین خنبها 115.36

آن یكی َدرد و، دگر صافی چو ُدرزآنكه هر معشوق چون خنبیست ُپر 115.37

تا  می ای  یابی، منزه ز اختالطمی شناسا، هین بچش با احتیاط 115.38

آن می صافی کز آن گردی خُمشمی شناسا، هین بچش، ای رو تُرش*  115.39

مستی ات آرد كشان تا رّب دین هر دو مستی میدهندت، لیك این 115.40

بی ِعقال ِ عقل در رقص الجمل تا رهی از فكر و وسواس و ِحَیل 115.41

مر ملك را جذب كردند از فلك انبیا چون جنس روحند و ملك 115.42

كه بود آهنگ هر دو بر علوباد جنس آتش است و یار ِ او 115.43

در میان حوض یا جویی نهی چون ببندی تو سر كوزۀ تهی 115.44

كه دلش خالیست، در وی باد هست تا قیامت آن فرو ناید به پست 115.45

ظرؾ خود را هم سوی باال كشدمیل بادش چون سوی باال بود 115.46

سوی ایشان كش كشان چون سایه هاست باز آن جانها كه جنس انبیاست 115.47

عقل جنس آمد، به خلقت با ملك زآنكه عقلش ؼالب است و بی ز شك 115.48

نفس جنس اسفل آمد شد بدوو آن هوای نفس ؼالب بر عدو 115.49

بود سبطی جنس موسّی كلیم بود قبطی جنس فرعون ذمیم 115.50

بر گزیدش برد تا صدر ِ سرابود هامان، جنس مر فرعون را 115.51

كه ز جنس دوزخند آن دو پلیدالجرم از صدر تا قعرش كشید 115.52

هر دو چون دوزخ، ز نور دل نفورهر دو سوزنده چو دوزخ، ضد نور 115.53

از زبان دوزخ" جریا مإمن فان نورک اطفا ناری"در بیان حدیث . * 116

بر گذر، كه نورت آتش را ربودای مومن تو زود: زآنكه دوزخ گوید  116.1

آتشم را، چونكه دامن می كشدبگذر ای مومن كه نورت می ُكشد  116.2

زآنكه طبع دوزخ استش، ای صنم می رمد آن دوزخی از نور هم  116.3

كه گریزد مومن از دوزخ به جان دوزخ از مومن گریزد آن چنان  116.4

ضد نار آمد حقیقت، نور جوزآنكه جنس نار نبود نور او  116.5

چون امان خواهد ز دوزخ از خدادر حدیث آمد كه مومن در دعا  116.6

خدایا دور دارم از فالن : كهدوزخ از وی هم امان خواهد به جان  116.7

كه تو جنس كیستی از كفر و دین جاذبۀ جنسیت است، اكنون ببین  116.8

ور به موسی مایلی، سبحانئی گر به هامان مایلی، هامانئی  116.9

نفس و عقلی، هر دوان آمیخته ور به هر دو مایلی انگیخته 116.10

تا شود بر نفس، ؼالب عقل و هوش هر دو در جنگند، هان و هان بكوش 116.11



تا شود ؼالب معانی بر نقوشساؼر صدق از کؾ موسی بنوش*  116.12

كه ببینی بر عدو هر دم شكست در جهان ِ جنگ، شادی این بس است 116.13

گرچه فرعون دنی این نشنودجهد کن تا خصمت اشکسته شود*  116.14

باز گو اضالل فرعون و مشیراین حدیث آمد دراز ای ناگزیر*  116.15

مشورت كردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السالم. 117

گفت با هامان برای مشورت آن ستیزه رو به سختی عاقبت  117.1

گفت و َمحَرم ساخت آن گمراه راوعده های آن كلیم هللا را  117.2

َجست هامان و گریبان بردریدگفت با هامان، چو تنهایش بدید  117.3

كوفت دستار و كله را بر زمین بانگها زد، گریه ها كرد آن لعین  117.4

این چنین گستاخ آن حرِؾ تباه ؟چگونه گفت اندر روی ِ شاه ؟: كه  117.5

كار را با بخت چون زر كرده توجمله عالم را ُمَسخر كرده تو  117.6

سوی تو آرند سلطانان خراج از مشارق، و ز مؽارب بی لجاج  117.7

بر ستانۀ خاك تو، ای كیقبادپادشاهان لب همی مالند شاد  117.8

رو بگرداند گریزد بی عصااسب یاؼی، چون ببیند اسب ما  117.9

بوده ای، گردی كمینۀ بندگان ؟تا كنون معبود و مسجود جهان 117.10

كه خداوندی شود بنده پرست در هزار آتش شدن، زین خوشتر است 117.11

تا نبیند چشم من بر شاه این نی، بكـُش اول مرا، ای شاه هین 117.12

تا نبیند این مذلت چشم ِ من خسروا، اول مرا گردن بزن 117.13

كه زمین گردون، شود گردون زمین خود نبودست و مبادا این چنین 117.14

بی دالن مان، دل خراش ما شوندبندگان مان، خواجه تاش ما شوند 117.15

گشت ما را، پس گلستان قعر گور ؟چشم روشن دشمنان و، دوست كور*  117.16

تزییف سخن هامان. 118

نرد را كورانه، كژ می باخت اودوست از دشمن همی نشناخت او  118.1

بی گناهان را مگو دشمن، به كین دشمن تو، جز تو نبود، ای لعین  118.2

است " لت"اول و، آخر " دو"كه دوا پیش تو، این حالت بد، دولت است  118.3

این بهارت را همی آید خزان گر از این دولت نتازی خز خزان  118.4

كه سر ِ ایشان ز تن ببریده اندمشرق و مؽرب چو تو بس دیده اند  118.5

چون كنند آخر كسی را پایدار ؟مشرق و مؽرب، كه نبود برقرار  118.6

چاپلوست گشت مردم، روز چندتو بدان فخر آوری، كز ترس و بند  118.7

زهر اندر جان ِ او می آکنندهر كه را مردم سجودی میكنند  118.8

داند او كان زهر بود و مإبدش چون كه بر گردد از او آن ساجدش  118.9

وای آن كز سركشی شد، چون كه اوای خنك آن را كه ذلت نفسُه 118.10

از می ُپر زهر شد، او گیج و مست این تكبر زهر قاتل دان كه هست*  118.11

خّم ُپر زهر است هین، کم نوش از آناین تکبر، زهر قاتل دان عیان 118.12

از طرب یك دم بجنباند سری چون می ِ ُپر زهر نوشد مدبری 118.13

زهر در جانش كند داد و ستدبعد یك دم، زهر بر جانش فتد 118.14
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بر دریده پرده های منكران صد هزاران زین رهان، اندر قران 123.39

در دوام معجزات و در جواب چون گرو بستند، ؼالب شد صواب 123.40

در حدوث چرخ، پیروز است و حق فهم كردم، كان كه دم زد از سبق 123.41



یك نشان بر صدق آن انكار كو ؟حجت منكر هماره زرد رو 123.42

كو در این عالم؟ كه تا باشد نشان یك مناره، در ثنای منكران 123.43

سکۀ احمد ببین تا مستقرسکۀ شاهان همی گردد دگر*  123.44

یاد آرد روزگار منكری منبری كو كه بر آن جا مخبری ؟ 123.45

تا قیامت میدهد از حق نشان روی دینار و درم از نامشان 123.46

سکه ای بنما به نام منکران بر رخ ِ سیم و زری اندر جهان 123.47

 الكتاب"صد زبان و، نام او خود بگیر این معجزه چون آفتاب 123.48 " أُمُّ

یا بدزدد یا فزاید در بیان زهره نی كس را، كه یك حرفی از آن 123.49

یار مؽلوبان مشو هین، ای ؼوی یار ِ ؼالب شو كه تا ؼالب شوی 123.50

ؼیر این ظاهر نمی بینم وطن حجت منكر همین آمد كه من 123.51

آن ز حكمتهای پنهان، مخبری است هیچ نندیشد كه هر جا ظاهریست 123.52

همچو نفع اندر دواها كامن است فایدۀ هر ظاهری خود باطن است 123.53

تا بدانند اهل عرفان در جهاناین تفاوت حق نهاد اندر زمان 123.54

مر کبوتر را چه باشد زآن به دست؟عمر کرکس سه هزار و پانصد است 123.55

مرگ کرکس را نبینند آشکارمی بمیرد از کبوتر صد هزار 123.56

نی ؼلط کردند، یک کس باقی استجمله پندارند کرکس باقی است 123.57

می نبینند از َعمی نه پس نه پیشچونکه ظاهر بین شدند از جهل خویش 123.58

کل شیٍء هالک اال وجه هومی نماند در جهان یک تار ِ مو 123.59

باطنش بنگر، بر این ظاهر مؤیستهر چه پیدا کرد، بهر معنئیست*  123.60

بی امید نفع، بهر عین ِ نقش ؟هیچ نقاشی نگارد زین ِ نقش؟  124.1

كه به  ُفرجه وارهند از اندهان بلكه بهر میهمانان و کهان  124.2

دوستان ِ رفته را از نقش ِ آن شادی بچگان و یاِد دوستان  124.3

بهر عین كوزه، نی از بهر آب ؟هیچ كوزه گر  كند كوزه شتاب ؟  124.4

بهر عین كاسه، نی بهر طعام ؟هیچ كاسه گر  كند كاسۀ تمام ؟  124.5

بهر عین خط، نه بهر خواندن ؟هیچ خطاطی نویسد خط به فن ؟  124.6

و آن برای ؼائب دیگر ببست نقش ظاهر، بهر نقش ؼایب است  124.7

این فواید را، به مقدار نظرتا سوم چارم، دُهم، بر می شَمر  124.8

فایدۀ هر لعب، در تالی نگرهمچو بازیهای شطرنج، ای پسر  124.9

و آن برای آن و، آن بهر فالن این نهاده بهر آن لعب نهان 124.10

در پی هم، تا رسی در ُبرد و مات همچنین می بین جهات اندر جهات 124.11

كه شدن بر پایه های نردبان اول از بهر دوم باشد، چنان 124.12

تا رسی تو پایه پایه تا به بام و آن دوم بهر سوم میدان تمام 124.13

و آن منی از بهر نسل و روشنی شهوت خوردن ز بهر آن منی 124.14

عقل او بی سیر، چون نبِت زمین كند بینش، می نبیند ؼیر این 124.15

مواِت َو اأْلَْرَض َو ما َبیَنُهما إاِلَّ بِاْلَحِق"تفسیر آیه کریمه كه . 124 نیافریدمشان بهر " ما َخلَْقَنا السَّ

همین كه شما می بینید بلكه بهر معنی و حكمت باقیه كه شما نمی بینید آن را



هست پای او به ِگل درمانده ای َنبت را چه خوانده، چه ناخوانده ای 124.16

تو به َسر جنبانی اش ؼّره مشوگر َسَرش جنبد به سیر باد رو 124.17

پای او گوید عصینا خلناسمعنا ای صبا: آن سرش گوید 124.18

بر توكل می نهد چون كور، گام چون نداند سیر، میراند چو عام 124.19

چون توكل كردن اصحاب َنردبر توكل، تا چه آید در نبرد 124.20

جز رونده و جز درندۀ پرده نیست و آن نظرهایی كه آن افسرده نیست 124.21

این زمان بیند به چشم خویشتن آنچه در ده سال خواهد آمدن 124.22

ؼیب و مستقبل ببیند، خیر و شرهمچنین هر كس به اندازۀ نظر 124.23

شد گزاره چشم و، لوح ؼیب خواندچون كه سّد ِ پیش و، سّد ِ پس نماند 124.24

آخر و آؼاز ِ هستی رو نمودچون نظر پس كرد تا بدو وجود 124.25

در خلیفه كردن بابای مابحث امالك زمین با كبریا 124.26

آنچه خواهد بود تا محشر پدیدچون نظر در پیش افكند، او بدید 124.27

پیش می بیند عیان تا روز ِ فصل پس، ز پس می بیند او تا اصل ِ اصل 124.28

ؼیب را بیند به قدر صیقلی هر كسی ز اندازۀ روشن دلی 124.29

بیشتر آمد بر او صورت پدیدهر كه صیقل پیش كرد، او بیش دید 124.30

نیز این توفیق صیقل ز آن عطاست كان صفا فضل ِ خداست: گر تو گوئی 124.31

لیَس لِْلْنسان ِ إاِل ما سعی قدر همت باشد آن جهد و دعا 124.32

همِت شاهی ندارد هیچ خس واهب همت، خداوند است و بس 124.33

مانع طوع و مراد و اختیارنیست تخصیص خدا، كس را به كار 124.34

او گریزاند به كفران رخت رالیك چون رنجی دهد بد بخت را 124.35

رخت را نزدیكتر وا مینهدنیكبختی را، چو حق رنجی دهد 124.36

كرده اسباب هزیمت اختیاربد دالن از بیم جان در كارزار 124.37

حمله كرده سوی صؾ دشمنان ُپر دالن در جنگ هم از بیم جان 124.38

هم ز ترس، آن َبد دل، اندر خویش ُمردرستمان را، ترس و ؼم وا پیش برد 124.39

ز آن پدید آید شجاع از هر جبان چون محك آمد، بال و بیم جان 124.40

از قضا هم، در قضا باید گریختحاصل آن کز وسوسه هر سو گریخت*  124.41

كای گـُزیده، دوست میدارم تو راگفت موسی را به وحی دل خدا  125.1

موجب آن، تا من آن افزون كنم چه خصلت بود ای ذو الكرم ؟: گفت  125.2

وقت قهرش، دست هم در وی زده چون طفلی، به پیش والده: گفت  125.3

هم از او مخمور و، هم از اوست مست خود نداند كه جز او دیار هست  125.4

هم به مادر آید و بر وی تندمادرش گر سیلیی بر وی زند  125.5

اوست جمله شّر او و خیر اواز كسی یاری نخواهد ؼیر او  125.6

التفاتش نیست با جای دگرخاطر تو هم، ز ما، در خیر و شر  125.7

گر صبی و، گر جوان و، گر شیوخ ؼیر من پیشت چو سنگ است و كلوخ  125.8

ای موسی، من كه خالقم تو را دوست میدارم: وحی كردن حقتعالی به موسی علیه السالم كه. 125



" ال نستعین"در بال، از ؼیر تو در حنین" ایاَك َنْعُبد"همچنانك   125.9

در لؽت، آن از پی نفی ریاحصر را" إِیاَك َنْعُبد"هست این  125.10

حصر كرده استعانت را و قصرهم بهر حصر" إِیاَك َنْسَتِعین"هست  125.11

طمع یاری هم، ز تو داریم و بس كه عبادت مر تو را آریم و بس 125.12

خواست تا از وی بر آرد دود و گردپادشاهی بر ندیمی خشم كرد  126.1

تا زند بر وی جزای آن خالؾ كرد شه شمشیر بیرون از ؼالؾ  126.2

یا شفیعی بر شفاعت بر تندهیچ كس را زهره نی تا دم زند  126.3

در شفاعت مصطفی وارانه خاص جز عماد الملك نامی، از خواص  126.4

در زمان شه تیػ ِ قهر از كؾ نهادبر جهید و زود در سجده فتاد  126.5

ور بلیسی كرد، من پوشیدمش اگر دیو است، من بخشیدمش: گفت  126.6

راضیم، گر كرد مجرم صد زیان چونكه آمد پای تو اندر میان  126.7

كه تو را آن فضل و آن مقدار هست صد هزاران خشم را تانم شكست  126.8

زآنكه البۀ تو، یقین البۀ من است البه ات را هیچ نتوانم شكست  126.9

ز انتقام، این مرد بیرون نامدی گر زمین و آسمان بر هم زدی 126.10

او نبردی این زمان از تیػ سرور شدی ذره به ذره البه گر 126.11

لیك شرح عزت توست، ای ندیم بر تو می ننهیم ِمّنت، ای كریم 126.12

ای صفاتت در صفات ما دفین این نكردی تو، كه من كردم یقین 126.13

زآنكه محمول منی، نی حاملی تو در این مستعملی، نی عاملی 126.14

خویشتن در موج، چون كؾ هشته ای ما َرَمیَت إِذَرَمیَت گشته ای 126.15

كه هم اسیری هم امیر! ای عجبخانه گیر" اال"شدی، پهلوی " ال" 126.16

اوست پس، هللا اعلم بالرشادآنچه دادی، تو ندادی، شاه داد 126.17

زین شفیع آزرد و، برگشت از والوآن ندیم رسته از زخم و بال 126.18

رو به حایط كرد، تا نارد سالم دوستی ببرید ز آن مخلص تمام 126.19

زین تعجب، خلق در افسانه شدزآن شفیع خویشتن بیگانه شد 126.20

از كسی كه جان ِ او را واخرید ؟گر نه مجنون است، یاری چون ُبرید ؟ 126.21

خاِك نعل ِ پاش بایستی شدن واخریدش آن دم از گردن زدن 126.22

با چنین دل دار، كین داری گرفت باژگونه رفت و، بیزاری گرفت 126.23

كاین جفا چون میكنی با مصلحی ؟ پس مالمت كرد او را ناصحی 126.24

آن دم، از گردن زدن، كردت خالص جان تو بخرید، آن دل دار ِ خاص 126.25

خاصه نیكی كرد آن یار حمیدگر جفا كردی، نبایستی رمید 126.26

او چرا آید شفیع اندر میان ؟بهر شاه مبذول است جان: گفت 126.27

نبی مجتبی " ال یسع فیه"وقت بود آن دم مرا" لی مع هللا" 126.28

من نخواهم ؼیر آن شه را پناه من نخواهم رحمتی جز زخم شاه 126.29

خشم كردن پادشاه بر ندیم و شفاعت كردن شفیع آن مغضوٌب علیه را و از پادشاه . 126

چرا شفاعت كردی؟: درخواستن، و پادشاه شفاعت او قبول كردن، و رنجیدن ندیم از شفیع كه



كه به سوی شه  تَوال كرده ام ؼیر شه را، بهر آن ال كرده ام 126.30

شاه بخشد شصت جان دیگرم گر بُبرد او به قهر خود سرم 126.31

كار شاهنشاه ما سر بخشی است كار من سربخشی و بی خویشی است 126.32

ننگ آن سر كه به ؼیری سر َبَردفخر آن سر، كه كؾ شاهش ُبرد 126.33

ننگ دارد زو، هزاران روز ِ عیدشب، كه شاه از قهر در قیرش كشید 126.34

فوق قهر و لطؾ و كفر و دین بودخود طواؾ آنكه او شه بین بود 126.35

بس نهان است و، نهان است و، نهان زآن نیامد یك عبارت در جهان 126.36

از ِگالبۀ آدمی آمد پدیدزآنكه این اسما و الفاِظ حمید 126.37

لیك نی اندر لباس عین و الم ُبد آدم را امام" َعلـََم االسما" 126.38

گشت آن اسمای جانی رو سیاه چون نهاد از آب و ِگل بر سر كاله 126.39

تا شود بر آب و ِگل معنی پدیدكه نقاب حرؾ و َدم در خود كشید 126.40

لیک هم شه شد مرا حقا مناصگر چه از خشم ِ شهم کرد او خالص 126.41

لیك از ده وجه، پرده و مكنؾ است گر چه از یك وجه منطق كاشؾ است 126.42

من نخواهم در بال او را دلیل من خلیل وقتم و او جبرئیل 126.43

كه بپرسید از خلیل ِ حق مراداو ادب ناموخت از جبریل راد  127.1

ور نه بگریزم، سبكباری كنم كه مرادت هست تا یاری كنم ؟  127.2

واسطه زحمت بود، بعد العیان نی، رو از میان: گفت ابراهیم  127.3

مإمنان را زآنكه هست او واسطه بهر این دنیاست مرسل رابطه  127.4

حرؾ و صوتی كی ُبدی اندر جهان ؟هر دل ار سامع ُبدی وحی نهان  127.5

لیك كار من از آن نازكتر است گر چه او محو حق است و بی سر است  127.6

پیش ضعفم َبد نمایندست نیك كردۀ او، كردۀ شاه است، لیك  127.7

قهر شد بر نازنینان ِ كرام آنچه عین لطؾ باشد بر عوام  127.8

عامه را، تا فرق را تانند دیدبس بال و رنج می باید كشید  127.9

پیش واصل، خار باشد، خار، خاركاین حروؾ واسطه، ای یار ِ ؼار 127.10

تا رهد آن روح صافی از حروؾ بس بال و رنج بایست و وقوؾ 127.11

باز بعضی صافی و برتر شدندلیك بعضی زین بال، کژتر شدند 127.12

بر سعید آن آب و، خون بر اشقیاهمچو آب نیل آمد این بال 127.13

جدتر او كارد، كه افزون برد َبرهر كه پایان بین تر، او مسعود تر 127.14

هست بهر محشر و برداشتن زآنكه داند كاین جهان كاشتن 127.15

بلكه از بهر مقام ربح و سودهیچ عقدی بهر عین ِ خود نبود 127.16

منكری اش بهر عین منكری هیچ نبود منكری، گر بنگری 127.17

منکری را، منکریش از بهر آنهیچ نبود پس چو بینی در جهان 127.18

یا فزونی جستن و، اظهار َخودبل برای قهر خصم، اندر حسد 127.19

بی معانی چاشنی ندهد صورو آن فزونی هم پی طمعی دگر 127.20

جوابش داد كه " هل لك حاجة ؟"گفتن جبرئیل علیهما السالم مر خلیل علیه السالم را که . 127
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كه صور زیت است و، معنی روشنی چرا این می كنی ؟: ز آن همی پرسی 127.21

چونكه صورت بهر عین صورتیست از بهر چیست ؟" چرا"ور نه این گفتن  127.22

بد است " چرا گفتن"جز برای این، سإال از مقصد است" چرا گفتن"این  127.23

چون بود فایدۀ این، خود همین از چه رو فایده جوئی؟ ای امین 127.24

نیست حكمت كه بود بهر همین پس نقوش آسمان، و اهل زمین 127.25

ور حكیمی هست، چون فعلش تهیست ؟ گر حكیمی نیست، این ترتیب چیست ؟ 127.26

جز پی قصد صواب و ناصواب كس نسازد نقش گرمابه و خضاب 127.27

هست بهر معنیّی و حکمتیهر چه بینی در جهان از آیتی*  127.28

نقش كردی، باز چون كردی خراب ؟ ای خداوند حساب: گفت موسی  128.1

و آنگهان ویران كنی آنرا، چرا ؟نّر و ماده نقش كردی جان فزا  128.2

نیست از انكار و ؼفلت، و ز هوادانم كه این پرسش تو را: گفت حق  128.3

بهر این پرسش تو را آزردمی ور نه تؤدیب و عتابت كردمی  128.4

باز جوئی حكمت و سّر  بقالیك میخواهی كه در افعال ما  128.5

پخته گردانی بدین هر خام راتا از آن واقؾ كنی مر عام را  128.6

بهر ِ عامه، لیک تو ز آن واقفی قاصدا، سائل شدی در كاشفی  128.7

هر برونی را نباشد این مجال زآنكه نیم علم آمد این سإال  128.8

همچنان كه خار و  ُگل، از خاك و آب هم سإال از علم خیزد، هم جواب  128.9

همچنان كه تلخ و شیرین از نداهم ضالل از علم خیزد، هم هدی 128.10

وز ؼذای خوش بود سقم و قوی ز آشنایی خیزد این بؽض و وال 128.11

تا عجمیان را كند زآن سّر علیم مستفید اعجمی شد آن كلیم 128.12

پاسخش آریم چون بیگانه پیش ما هم از وی اعجمی سازیم خویش 128.13

تا كلید قفل آن عقد آمدندخر فروشان خصم همدیگر شدند 128.14

چون بپرسیدی، بیا بشنو جواب ای ذو لباب: پس بفرمودش خدا 128.15

تا تو خود هم وادهی انصاؾ این موسیا تخمی بكار اندر زمین 128.16

خوشه هایش یافت، خوبی و نظام چون كه موسی ِكشت و شد ِكشتش تمام 128.17

پس ندا از ؼیب در گوشش رسیدداس بگرفت و مر آنها را ُبرید 128.18

چون كمالی یافت آن را می ُبری ؟كه چرا ِكشتی كنی و پروری ؟ 128.19

كه در اینجا دانه هست و كاه هست یا رب، ز آن كنم ویران و پست: گفت 128.20

كاه در انبار، گندم هم تباه دانه الیق نیست در انبار كاه 128.21

فرق، واجب می كند در بیختن نیست حكمت این دو را آمیختن 128.22

نور این شمع از کجا افروختی ؟ این دانش ز كه آموختی ؟: گفت 128.23

پس تمییز، چون نبود مرا ؟: گفتتمییزم تو دادی، ای خدا: گفت 128.24

روحهای تیرۀ  ِگلناك هست در خالیق روحهای پاك هست 128.25

در یكی ُدّر است و در دیگر شبه این صدفها نیست در یك مرتبه 128.26

و جواب " لم خلقت خلقا و اهلكتهم؟"مطالبه كردن موسی علیه السالم از حضرت عزت كه . 128
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همچنانك اظهار گندمها ز كاه واجب است اظهار این نیك و تباه 128.27

تا نماند گنج ِ حكمتها نهان بهر اظهار است این خلق جهان 128.28

جوهر خود گم مكن، اظهار شوشنو" مخفیا"گفت " كنت كنزا" 128.29

همچو طعم روؼن اندر طعم دوغ جوهر صدقت خفی شد در دروغ  129.1

راستت آن جان ربانی بودآن دروؼت این تن فانی بود  129.2

روؼن جان اندر او فانی و الش سالها این دوغ ِ تن، پیدا و فاش  129.3

دوغ را در خمره جنباننده ای تا فرستد حق رسولی، بنده ای  129.4

تا بدانم من، كه پنهان بود، من تا بجنباند به هنجار و به فن  129.5

در رود در گوش آن كاو وحی جوست یا كالم بنده ای كان جزو اوست  129.6

آنچنان گوشی قرین داعی است اذن مومن وحی ما را واعی است  129.7

ُپر شود، ناطق شود او در كالم آنچنان كه گوش ِ طفل، از گفت مام  129.8

گفِت مادر نشنود، ُگنگی شودور نباشد طفل را گوش ِ رشد  129.9

ناطق آن كس شد، كه از مادر شنوددائما هر كّر ِ اصلی گنگ بود 129.10

زآنکه در گوشش رسیده علتیست* وانكه گوشش كّر و گنگ از آفتیست 129.11

الجرم مر نطق را تسلیم نیست* او پذیرای دم و تعلیم نیست 129.12

كه صفات او ز علتها جداست آنكه بی تعلیم ُبد ناطق، خداست 129.13

بی حجاب مادر و دایه ورایا چو آدم كرده تلقینش خدا 129.14

در والدت ناطق آمد در وجودیا مسیحی كه به تعلیم ودود 129.15

كه نزاده ست از زنا و از فساداز برای دفع تهمت، در والد 129.16

تا كه دوغ، آن روؼن از دل باز دادجنبشی بایست اندر اجتهاد 129.17

دوغ در هستی بر آورده علم روؼن اندر دوغ باشد چون عدم 129.18

وآنكه فانی مینماید، اصل اوست آنكه هستت مینماید، هست پوست 129.19

تا بنگزینی بنه خرجش مكن دوغ ِ روؼن ناگرفته است و كهن 129.20

تا نماید آنچه پنهان كرده است هین بگردانش به دانش دست دست 129.21

البۀ مستان دلیل ساقی است زآنكه این فانی دلیل باقی است 129.22

هر چه میسازی تو اش، آن میشودروؼن اندر دوغ پنهان میشود*  129.23

مثال دیگر هم در این معنی. 130

مخبری از بادهای مكتتم هست بازیهای آن شیر علم  130.1

شیر مرده كی بَجستی در هوا ؟گر نبودی جنبش آن بادها  130.2

یا دبور است، این بیان آن خفاست ز آن شناسی باد را، گر آن صباست  130.3

فكر می جنباند او را، دم به دم این بدن مانند آن شیر َعلم  130.4

وآنكه از مؽرب، دبور با وباست فكر، كان از مشرق آید، آن صباست  130.5

مؽرب این باِد فكرت ز آن سر است مشرق این باِد فكرت دیگر است  130.6

جان ِ جان ِ جان بود شرق فإادخور، جماد است و، بود شرقش جماد  130.7

بیان آنكه روح حیوانی و عقل جزوی و وهم و خیال بر مثال دوغند و روح وحیی كه باقی . 129
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قشر و عكس آن بود خورشیِد روزشرق ِ خورشیدی كه شد باطن فروز  130.8

پیش او، نه روز بنماید نه شب زآنكه چون مرده بود، تن بی لهب  130.9

بی شب و بی روز دارد انتظام ور نباشد آن، چو این باشد تمام 130.10

بی مه و خورشید، ماه و آفتاب همچنانكه چشم می بیند به خواب 130.11

زین برادر، آن برادر را بدان ، ای فالن"اخ الموت"نوم ما، چون شد  130.12

مشنو آن را، ای مقلد، بی یقین هست آن فرع این: ور بگویندت كه 130.13

كه به بیداری نبینی بیست سال می ببیند خواب جانت وصِؾ حال 130.14

می دوی سوی شهان ِ با دهادر پی تعبیر آن، تو عمرها 130.15

فرع گفتن این چنین ِسّر را، سگیست بگو این خواب را تعبیر چیست ؟: كه 130.16

باشد اصل اجتبا و اختصاص خواب عام است این و، خود خواِب خواص 130.17

خواب بیند خطۀ هندوستان پیل باید تا چو ُخسبد اوستان 130.18

خر ز هندستان نكردست اؼتراب خر نبیند هیچ هندستان به خواب 130.19

تا به خواب او هند تاند رفت، تفت جان همچون پیل باید، نیك زفت 130.20

پس مصور گردد آن ذكرش به شب ذكر هندستان كند پیل از طلب 130.21

بر پای هر قالش نیست " اْرِجِعی"، كار هر اوباش نیست"اذُكُروا هللا" 130.22

ور نه پیلی، در پی تبدیل باش لیك تو آیس مشو، هم پیل باش 130.23

بشنو از میناگران هر دم طنین كیمیا سازان ِ گردون را ببین 130.24

كارسازانند بهر لی و لك نقش بندانند در جو فلك 130.25

بنگر ای شب كور این آسیب راگر نبینی خلق مشكین جیب را 130.26

نبت نو نو ُرسته بین از خاِك توهر دم آسیبیست بر ادراك تو 130.27

بسِط هندستان دل را بی حجاب زین سبب ادهم به ناگه دید خواب 130.28

مملكت برهم زد و شد ناپدیدالجرم زنجیرها را بر درید 130.29

كه جهد از خواب و دیوانه شوداین نشان ِ دیِد هندستان بود 130.30

میدراند حلقۀ زنجیرهامی فشاند خاك بر تدبیرها 130.31

جملگی بر هم زند بی درد سر َترک گیرد ملک دنیا سر به سر* 130.32

كه نشانش آن بود اندر صدورآنچنانكه گفت پیؽمبر ز نور 130.33

هم انابت آرد از دار السروركه تجافی آرد از دار الؽرور 130.34

داستانی بشنو ای یار صفابهر شرح این حدیِث مصطفی 130.35

ِه . 131 حكایت آن پادشاه زاده كه پادشاهی حقیقی به وی روی نمود، یْوَم یفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخیِه َو أُمِّ

َو أَبِیِه نقد وقت او شد، پادشاهی این خاك تودۀ كودك طبعان كه قلعه گیری نام كنند، آن كودك كه 

چیره آید بر سر خاك توده بر آید و الف زند كه قلعه مراست كودكان دیگر بر وی رشك برند كه 

من این خاكهای رنگین را : التراب ربیع الصبیان، آن پادشاه زاده چو از قید رنگها برست گفت

من از این اكسون َرستم و به یك سون . همان خاِك دون میگویم زر و اطلس و اكسون نمی گویم

جستم، َو آَتیناهُ اْلُحْكَم َصبِیا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیست در قدرت ُكْن َفیُكوُن هیچ كس 

سخن قابلیت نگوید



باطن و ظاهر مزّین از هنرپادشاهی داشت یك ُبرنا پسر  131.1

صافی عالم بر آن شه گشت دردخواب دید او، كان پسر ناگه بُمرد  131.2

كه نماند از تِؾ آتش اشك اوخشك شد از تاب آتش مشك او  131.3

كه نمی یابید در وی، آه، راه آنچنان ُپر شد ز دود و درد شاه  131.4

عمر مانده بود، شه بیدار شدخواست مردن، قالبش بی كار شد  131.5

كه ندیده بود اندر عمر ِ خویش شادئی آمد ز بیداریش پیش  131.6

بس مطّوق آمد این جان با بدن تا ز شادی خواست هم فانی شدن  131.7

و ز دم شادی بمیرد اینت الغ از دم ؼم می بمیرد این چراغ  131.8

این مطوق شكل جای خنده است در میان این دو مرگ او زنده است  131.9

ؼم شود حاصل، زهی کار ِ عجب شادی را سبب: شاه با خود گفت 131.10

و آن ز یك روی دگر احیا و برگ این عجب یك چیز از یك روی مرگ 131.11

باز هم آن سوی دیگر امتساك آن یكی نسبت بدان حالت، هالك 131.12

سوی روز عاقبت نقص و زوال شادی تن سوی دنیاوی كمال 131.13

گریه گوید با دریػ و آندهان خنده را در خواب هم تعبیر خوان 131.14

هست در تعبیر، ای صاحب، مرح گریه را در خواب شادی و فرح 131.15

لیك جان از جنس این َبد ظن بگشت كاین ؼم خود گذشت: شاه اندیشید 131.16

كه رود  ُگل، یادگاری بایدم ور رسد خاری چنین اندر قدم*  131.17

یادگاری بایدم گر او رودچشم زخمی زین مبادا که شود 131.18

پس كدامین راه را بندیم ما ؟چون فنا را شد سبب بی منتها 131.19

می كند اندر  ُگشادن، ژیػ ژیػ صد دریچه و در، سوی مرگ لدیػ 131.20

نشنود گوش حریص، از حرص برگ ژیػ ژیػ ِ تلخ آن درهای مرگ 131.21

و ز سوی خصمان، جفا بانگ در است از سوی تن، دردها بانگ در است 131.22

نار علتها نظر كن ُملتهب جان من، بر خوان دمی فهرست ِطب*  131.23

تا شمار ریگ بینی رنجهاهین برو برخوان کتاب طب را 131.24

هر دو گامی ُپر ز كژدمها َچه است ز آن همه بر من در این خانه ره است 131.25

زو بگیرانم چراغ دیگری باد تند است و چراؼم ابتری 131.26

گر به بادی، آن چراغ از جا رودتا بود كز هر دو یك وافی شود 131.27

شمع ِ دل افروخت از بهر فراغ همچو عارؾ، كو از این ناقص چراغ 131.28

پیش چشم خود نهد او شمع جان تا كه روزی كاین بمیرد ناگهان 131.29

شمع فانی را به فانیی دگراو نكرد این فهم، پس داد از ؼَرر 131.30

نیست بیرون رفتنی: گفت با خودچاره اندیشید لیکن، چاره نی 131.31

عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. 132

تا نماید زین تزّوج نسل اوپس عروسی خواست باید بهر او  132.1

فرخ او گردد ز بعد باز، بازگر رود سوی فنا این باز، باز*   132.2

معنی او در ولد باقی بودصورت این باز، گر ز ینجا رود  132.3

الولد ِسّر ابیه : مصطفی كهبهر این فرمود آن شاه نبیه  132.4



می بیاموزند طفالن را هنر بهر این معنی همه خلق ای پدر  132.5

چون شود آن قالب ایشان نهان تا بماند آن معانی در جهان  132.6

بهر رشد هر صؽیر ُمستعدحق به حكمت حرصشان دادست و جد  132.7

جفت خواهم پور خود را، خوب كیش من هم از بهر دوام نسل خویش  132.8

نی ز نسل پادشاهی، طالحی دختری خواهم ز نسل صالحی  132.9

نی اسیر حرص فرج است و گلوست شاه، خود آن صالح است، آزاده اوست 132.10

عكس، چون كافور، نام آن سیاه مر اسیران را لقب كردند شاه 132.11

نیك بخت، آن پیس را كردند عام شد مفازه بادیۀ خون خواره، نام 132.12

بر نوشته میر، یا صدر اجل بر اسیر شهوِت حرص و امل 132.13

نام، امیران اجل، اندر بالدآن اسیران اجل را عام داد 132.14

جان او بسته است، یعنی جاه و مال صدر خواندندش، كه در صّؾ ِ نعال 132.15

این خبر در گوش خاتونان رسیدشاه چون با زاهدی خویشی گزید  133.1

بود در عقل و نقل " كفوّیت"شرط :مادر شهزاده گفت از نقص عقل  133.2

تا ببندی پوز ما را بر گداتو ز  ُشح و ُبخل خواهی و ز دها  133.3

از داِد خداست " ؼنی القلب"كاو صالح را گدا گفتن خطاست: گفت  133.4

نه از لئیمی و كسل، همچون گدادر قناعت میگریزد از  ُتقی   133.5

آن ز فقر و  ِقلِت دونان جداست قلتی كان از قناعت وز  ُتقاست  133.6

وین ز گنج زر به همت میجهدحّبه ای آن گر بیابد، سر نهد  133.7

میكند، او را گدا گوید همام شه كه او از حرص، قصِد هر حرام  133.8

یا نثار گوهر و دینار نیز ؟كو شهر و قالع، او را جهیز ؟: گفت  133.9

باقی ؼمها خدا از وی ُبریدرو، هر كاو ؼم دین بر گزید: گفت 133.10

از نژاد صالحی خوش جوهری ؼالب آمد شاه و دادش دختری 133.11

چهره اش تابان تر از خورشیِد چاشت در مالحت خود نظیر خود نداشت 133.12

كز نكوئی می نگنجد در بیان ُحسن دختر این، خصالش آنچنان 133.13

ُحسن و مال و جاه و بخِت منتَفع صید دین كن تا رسد اندر تبع 133.14

در تبع دنیاش همچون پشك و موآخرت، قطار اشتر دان عمو 133.15

ور بود اشتر، چه قیمت پشم راپشم بگزینی، شتر نبود تو را 133.16

با نژاد صالحان و اولیاچون بر آمد این نكاح آن شاه را 133.17

عاشق شهزادۀ با ُحسن و جوداز قضا كمپیرك جادو كه بود 133.18

كه برد ز آن رشك، سحر بابلی جادوئی كردش عجوز كابلی 133.19

تا عروس و آن عروسی را بهشت شه بچه شد عاشق كمپیر زشت 133.20

گشت بر شهزاده ناگه رهزنی یك سیه رو، دیو كابولی زنی 133.21

گشت آن شهزاده مدهوش و نزارزآن سیه روی خبیث نابکار*  133.22

نه خرد هشت آن پسر را و نه ضمیراین نود ساله عجوز گنده پیر 133.23

اختیار كردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض كردن اهل پرده و . 133

ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش



بوسه جایش، نعل كفش گنده پیرتا به سالی بود شهزاده اسیر 133.24

تا ز كاِهش، نیم جانی مانده بودصحبت كمپیر او را میدرود 133.25

او ز ُسكر ِ سحر، از خود بی خبردیگران از ضعِؾ وی، با درد سر 133.26

وین پسر بر گریه شان خندان شده این جهان بر شاه چون زندان شده 133.27

روز و شب میكرد قربان و زكات شاه بس بیچاره شد در ُبرد و مات 133.28

عشق كمپیرك همی شد بیشترزآنكه هر چاره كه میكرد آن پدر 133.29

چاره او را بعد از این البه گریست پس یقین گشتش كه مطلق، آن سریست 133.30

ؼیر حق، بر ُملِك حق، فرمان كه راست ؟فرمانت رواست: سجده می كرد او كه 133.31

دست گیرش ای رحیم و ای ودودلیك این مسكین همی سوزد چو عود 133.32

مستجاب شدن دعای پادشاه در خالص پسرش از جادوی كابلی. 134

ساحری اُستاد پیش آمد ز راه تا ز یارب یارب و، افؽان ِ شاه  134.1

كه اسیر پیر زن گشت آن پسرکاو شنیده بود از دور این خبر  134.2

بی نظیر و ایمن از مثل و دوئی كان عجوزه بود اندر جادوئی  134.3

در فن و در زور، تا ذات خدادست بر باالی دست است ای فتی  134.4

بحر، بی شك منتهای جویهاست منتهای دستها دسِت خداست  134.5

هم بدو باشد نهایت سیل راهم از او گیرند مایه ابرها  134.6

اینك آمدم درمان ِ زفت : گفتكاین پسر از دست رفت: گفت شاهش  134.7

جز من داهی رسیده ز آن كران نیست همتا زال را زین ساحران  134.8

نك بر آرم من ز ِسحر او دمارچون كؾ موسی به امر كردگار  134.9

نی ز شاگردی ِ ِسحر مستخؾ كه مرا این علم آمد زآن طرؾ 134.10

تا نماند شاهزاده زرد روآمدم تا بر گشایم ِسحر او 134.11

پهلوی دیوار هست اسپید گورسوی گورستان برو، وقت سحور 134.12

تا ببینی قدرت و صنع خداسوی قبله، باز كاو آن گور را 134.13

زبده را گویم، رها كردم فضول بس دراز است این حكایت، تو ملول 134.14

گور را آن شاه، آن دم برگشودسوی گورستان برفت آن شاه زود*  134.15

صد گره بر بسته بر یکتار موجادوئیها دید پنهان اندر او*  134.16

پس ز محنت پور شه را راه دادآن گرههای گران را بر گشاد 134.17

سوی تخت شاه، با صد امتحان آن پسر با خویش آمد، شد دوان 134.18

در بؽل كرده پسر تیػ و كفن سجده كرد و بر زمین میزد ذقن 134.19

و آن عروس ِ ناامید بی مرادشاه آئین بست و اهل شهر شاد 134.20

ای عجب آن روز روز، امروز روزعالم از سر زنده گشت و ُپر فروز 134.21

كه ُجالب و قند ُبد پیش سگان یك عروسی كرد شاه او را چنان 134.22

روی و خوی زشت با مالك سپردجادوی كمپیر، از ؼصه بمرد 134.23

كز من او عقل و بصر چون در ربود ؟شاهزاده در تعجب مانده بود 134.24

كه همی زد بر ملیحان راِه ُحسن نو عروسی دید همچون ماه ُحسن 134.25

تا سه روز از جسم او گم شد فإادگشت بیهوش و به رو اندر فتاد 134.26



تا كه خلق از ؼّش او ُپر جوش گشت سه شبان روز، او ز خود بی هوش گشت 134.27

اندك اندك فهم گشتش نیك و بداز گالب و از عالج آمد بَخود 134.28

وز مزح یاد آر آن یار كهن بعد سالی گفت شاهش در سخن 134.29

تا بدین حد بی وفا و مر مباش یاد آور ز آن ضجیع و ز آن فراش 134.30

وارهیدم از َچه دار الؽروررو، من یافتم دار السرور: گفت 134.31

سوی نور حق، ز ظلمت روی تافتهمچنان باشد، چو مومن راه یافت 134.32

تا بدانی مقصد خود، والسالم مخلص ِ این قسه برگفتم تمام*  134.33

بهر راه راست آماده توئی ای برادر دان كه شه زاده توی  135.1

كرده َمردان را اسیر رنگ و بوكابلی، ساحرۀ دنیاست، كاو  135.2

دم به دم میخوان و می دم، قُْل أعوذچون در افكندت در این آلوده روذ  135.3

استعاذت خواه از رب الفلق تا رهی زین جادوئی و این قلق  135.4

كاو به افسون، خلق را در َچه نشاندز آن نبی دنیات را سّحاره خواند  135.5

كرده شاهان را دم ِ گرمش اسیرهین فسون گرم دارد گنده پیر  135.6

ُعقده های سحر را اثبات اوست در درون سینه نّفاثات اوست  135.7

حّل سحر او به پای عامه نیست ساحرۀ دنیا قوی دانا زنیست  135.8

انبیا را كی فرستادی خدا ؟ور گشادی عقِد او را عقلها  135.9

"یْفَعُل هللا ما یشاء"راز دان ِ هین طلب كن خوش دمی، عقده گشا 135.10

شاه زاده ماند سالی و تو شصت همچو ماهی بسته استت او به شست 135.11

نی خوشی نی بر طریق ُسنتی شصت سال از شست او در محنتی 135.12

نی رهیده از وبال و از ذنوب فاسقی بد بخت، نی دنیات خوب 135.13

پس طلب كن نفخۀ خالق فردنفخ او این ُعقده ها را سخت كرد 135.14

برتر آ: وا رهاند زین و گویدتا َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی، تو را 135.15

نفخ قهر است این و، آن دم نفخ مهرجز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر 135.16

سابقی خواهی، برو سابق بجورحمت او سابق است از قهر او 135.17

كای شه مسحور اینک مخرجت تا رسی اندر نفوس زّوَجت 135.18

در شبیكه و در بر آن پر دالل با وجود زال ناید آن حالل 135.19

این جهان و آن جهان را ضّرتان نی بگفتست آن سراج امتان ؟ 135.20

صحت این تن، سقام جان بودپس وصال این، فراق آن بود 135.21

پس فراق آن مقر دان سخت ترسخت می آید فراق این ممر 135.22

فرقت نقاش صد چندان بدانچون فراق نقش سخت است، ای جوان 135.23

صبر چون داری ز حق، ای دوست، چون ؟ای كه صبرت نیست از دنیای دون 135.24

چون صبوری داری از چشمۀ اله ؟چون كه صبرت نیست زین آب سیاه 135.25

چون ز ابر آری جدا، و ز یشربون ؟چونكه بی این شرب، كم داری سكون 135.26

در بیان آنكه شهزاده، آدمی بچه است و خلیفۀ خداست پدرش، آدم صفی خلیفۀ حق مسجود . 135

مالیك، و آن كمپیر كابلی دنیاست كه آدمی بچه را از پدر ببرید به سحر، و انبیا و اولیا آن طبیب 

تدارك كننده اند



اندر آتش افكنی جان و وجودگر ببینی یك نفس ُحسن ودود 135.27

چون ببینی كّر و فّر ِ قرب راجیفه بینی بعد از آن، این ُشرب را 135.28

پس برون آری ز پا، تو خار خویش همچو شهزاده رسی در یار خویش 135.29

زودتر، وهللا اعلم بالصواب جهد كن در بیخودی، خود را بیاب 135.30

هر زمان، چون خر، در آب و ِگل میفت هر زمانی هین مشو با خویش جفت 135.31

كه نبیند شیب و باال  را چهاراز قصور چشم باشد آن عثار 135.32

زآنكه بویش چشم روشن می كندبوی پیراهان یوسؾ كن سند 135.33

كرده چشم انبیا را دور بین صورت پنهان آن نور جبین 135.34

هین مشو قانع به نور مستعارنور ِ آن رخسار برهاند ز نار 135.35

جسم و عقل و روح را گرگین كندچشم را این نور، حالی بین كند 135.36

گر ضیا خواهی، دو دست از وی بدارصورتش نور است و در تحقیق نار 135.37

دیده و جانی كه حالی بین بوددم به دم در رو فتد هر جا رود 135.38

همچنانكه دور دیدن خواب دردور بیند، دور بین بی هنر 135.39

میدوی سوی سراب اندر طلب خفته باشی بر لب جو خشك لب 135.40

عاشق آن بینش خود میشوی دور می بینی سراب و میدوی 135.41
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" العقُل عقال: "خود به خود گوئی کهبس بكوشّی و، به آخر از كالل  141.7

عقل را میدید بس بی بال و برگ همچو آن مرِد مفلسؾ روز ِ مرگ  141.8

كز ذكاوت، راندْیم، اسب از گزاؾ بی ؼرض می كرد آن دم اعتراؾ  141.9

آ  ِشنا كردیم در بحر ِ خیال از ؼروری سر كشیدیم از رجال 141.10

نیست اینجا چاره جز كشتی نوح آ   ِشنا هیچ است اندر بحر روح 141.11

تا طمع در نوح و کشتی دوختیکاشکی کاو آ  ِشنا ناموختی 141.12

منم كشتی در این دریای  ُكل : كهاین چنین فرمود آن شاه ِ  ُرُسل 141.13

شد خلیفۀ راستین بر جای من یا كسی كاو در بصیرتهای من 141.14

رو نگردانی ز كشتی ای فتی كشتی نوحیم در دریا، كه تا 141.15

شنو" ال عاِصَم الیْوَم "از ُنبی همچو كنعان، سوی هر كوهی مرو 141.16

می نماید كوه فكرت، بس بلندمی نماید پست این كشتی ز بند 141.17

بنگر آن فضل ِ خدا پیوست راپست منگر، هان و هان، این پست را 141.18

كه یكی موجش كند زیر و زبردر بلندی ِ كوه ِ فكرت كم نگر 141.19

گر دو صد چندین نصیحت پرورم گر تو كنعانی، نداری باورم 141.20

كه بر او ُمهر خدای است و ختام گوش كنعان كی پذیرد این كالم ؟ 141.21

كی بگرداند حدث حكم َسَبق ؟كی گذارد موعظه بر ُمهر حق ؟ 141.22

بر امید آنكه تو كنعان نه ای لیك میگویم حدیث خوش پیی 141.23

هم ز اول، روز آخر را ببین آخر، این اقرار خواهی كرد، هین 141.24

چشم آخر بینت را كور و ُكُهن می توانی دید آخر را، مكن 141.25

نبودش هر دم به َره رفتن عثارهر كه آخر بین بود مسعود وار 141.26

كن ز خاك پای مردی، چشم تیزگر نخواهی هر دمی این خفت و خیز 141.27 ُِ

تا بیندازی سر ِ اوباش راكحل دیده ساز، خاِك پاش را 141.28

سوزنی باشی، شوی تو ذو الفقاركه از این شاگردی و زین افتقار 141.29

هم بسوزد، هم بسازد دیده راُسرمه كن تو، خاك این بگزیده را 141.30

ُموا َبیَن یَدی هللا َو َرُسولِِه صلی هللا علیه و آله"بیان آیه کریمه . 141 یا أَیَها الَِّذیَن آَمُنوا، ال ُتَقدِّ

چون كه سلطان نه ای، رعیت باش--- چون نبی نیستی، ز اّمت باش 

و از خودی رای زحمتی متراش--- پس رو خاموشان خامش باش 



تا ببینی ز ابتدا تا انتهاچشم روشن کن ز خاک اولیا*  141.31

كاو خورد از بهر نور ِ چشم، خارچشم اشتر ز آن بود بس نور بار  142.1

چشم تو روشن شود، جان با صفاخار خور، تا  ُگل برویاند تو را*   142.2

چشم جان را حق ببخشد روشنیخار را از چشم دل گر َبرکنی*   142.3

چونكه با او جمع شد در آخوری گفت روزی استری با اشتری  142.4

در گریوه و راه و، در بازار و كومن بسیار می افتم به رو: گفت*   142.5

در ره هموار و ناهموار، من ؟کز چه در رو می فتم بسیار من؟  142.6

در سر آیم، هر زمانی از شكوه خاصه از باالی  ُكه، تا زیر كوه  142.7

یا مگر خود جان پاكت دولتیست كم همی افتی تو در رو، بهر چیست ؟  142.8

پوز و زانو ز آن خطا ُپر خون كنم در سر آیم هر دم و زانو زنم  142.9

و ز مكاری هر زمان زخمی خورم كژ شود پاالن و رختم بر سرم 142.10

بشكند توبه به هر دم، در گناه همچو كم عقلی، كه از عقل ِ تباه 142.11

از ضعیفی رای، آن توبه شكن سخرۀ ابلیس گردد در َزَمن 142.12

كه بود بارش گران و، راه، سنگ در سر آید هر زمان چون اسِب لنگ 142.13

از شكست توبه، آن ادبار خومیخورد از ؼیب، بر سر زخم، او 142.14

دیو در دم، باز توبه اش را سكست باز توبه میكند با رای ُسست 142.15

كه به خواری بنگرد در واصالن ضعؾ اندر ضعؾ و، كبرش آنچنان 142.16

كم ِفتی در رو و، كم  بینی زنی ای شتر، كه تو مثال مإمنی 142.17

بی ِعثاری و، كم اندر رو فتی تو چه داری كه چنین بی آفتی ؟ 142.18

در میان ما و تو، بس فرقهاست گر چه هر سعادت از خداست: گفت 142.19

بینش عالی، امان است از گزندسربلندم من، دو چشم من بلند 142.20

من گو و هموار را بینم عیان از سر هر كوه تا پایان آن 142.21

پیش كار خویش تا روز اجل همچنان كه دید آن صدر اجل 142.22

داند اندر حال، آن نیكو خصال آنچه خواهد بود بعد بیست سال 142.23

بلكه حال مؽربی و مشرقیحال ِ خود تنها ندید آن متقی 142.24

بهر چه سازد؟ پی ُحب الوطن نور در چشم و دلش سازد َسكن 142.25

كه سجودش كرد ماه و آفتاب همچو یوسؾ، كاو بدید اول به خواب 142.26

آنچه یوسؾ دیده ُبد، بر كرد سراز پس ده سال، بلكه بیشتر 142.27

نور ِ ربانی بود گردون شكاؾ گزاؾ"  ینظر بنور هللا"نیست آن  142.28

گرو" حس ِ حیوانی"هستی اندر نیست اندر چشم تو آن نور، رو 142.29

تو ضعیؾ و، هم ضعیفت، پیشواتو ز ضعؾ چشم، بینی پیش ِ پا 142.30

كاو ببیند جای را، ناجای راپیشوا چشم است، دست و پای را 142.31

دیگر آنكه، خلقت من اطهر است دیگر آنكه، چشم من روشن تر است 142.32

نی ز اوالِد زنا، و اهل ضالل زآنكه هستم من ز اوالد حالل 142.33

من بسیار در رو می افتم در راه رفتن و تو كم در روی می : قصۀ شكایت استر با شتر كه. 142

آئی، حکمت این چیست؟، و جواب گفتن ِ شتر او را



تیر كژ پرد، چو کژ باشد كمانتو ز اوالد زنائی، بی گمان 142.34

همچنان کآمد ز فرعون ِ عنودَبد بیاید جمله را، َبد در وجود*  142.35

فایده نبود چو َبد اصل است و حیز گر چه صد طاعت کند ابلیس نیز*  142.36

این بگفت و، چشم كرد از اشك ُپرراست گفتی ای شتر: گفت استر  143.1

ای ُبگزیدۀ رّب العباد: گفتساعتی بگریست، در پایش فتاد  143.2

در پذیری تو مرا در بندگی ؟چه زیان دارد، گر از فرخندگی ؟  143.3

هم به فضل خود مرا معذور دارفضل تو بر من فزون است از شمار*   143.4

رو كه رستی از بالهای َزَمن چون اقرار كردی پیش من: گفت  143.5

تو عدو بودی، شدی ز اهل والچون شدی منصؾ، رهیدی از بال  143.6

كز بد اصلی، نیاید جز جحودخوی َبد، در ذاِت تو، اصلی نبود  143.7

آرد اقرار و شود او توبه جوآن َبد عاریتی باشد كه او  143.8

ال جرم اندر زمان توبه نمودهمچو آدم، ذلتش عارّیه بود  143.9

ره نبودش جانب توبۀ نفیس چونكه اصلی بود جرم آن بلیس 143.10

وز زبانۀ نار و، از دندان ِ َددرو كه َرستی از خود و از خوی َبد 143.11

در فکندی خود به بخت سرمدی رو كه اكنون دست در دولت زدی 143.12

دریافتی " ادخلی فی جنتی"یافتی" فی عبادی"تو، " ادخلی" 143.13

رفتی اندر خلد، از راه خفادر عبادش، راه كردی خویش را 143.14

دست تو بگرفت و ُبردت تا نعیم "صراط مستقیم"گفتی " ِاهدنا" 143.15

ؼوره بودی، گشتی انگور و مویزنار بودی، نور گشتی ای عزیز 143.16

شاد باش، هللا اعلم بالصواب اختری بودی، شدی تو آفتاب 143.17

شهِد خویش اندر فکن در حوض ِ شیرای ضیاء الحق حسام الدین بگیر 143.18

یابد از بحر ِ مزه، تكثیر طعم تا رهد آن شیر، از تؽییر ِ طعم 143.19

چونكه شد دریا، ز هر تؽییر َرست "أ لَْست"متصل گردد بدان بحر ِ  143.20

آفتی را نبود اندر وی عمل منفذی یابد در آن بحر ِ عسل 143.21

تا رود آن ُؼره بر هفتم طبق ُؼره ای كن شیروار، ای شیر حق 143.22

كی شناسد موش ؼرۀ شیر را ؟چه خبر جان ِ ملول ِ سیر را ؟ 143.23

بهر هر دریا دلی نیكو گهربر نویس احوال ِ خود با آب زر 143.24

یا َربش، در چشم قبطی خون نماآب ِ نیل است این حدیث جان فزا 143.25

از عطش اندر وثاق ِ سبطیی می شنیدم كه در آمد قبطیی  144.1

تصدیق كردن استر جواب اشتر را، و اقرار آوردن به فضل او بر خود، و از او استعانت . 143

خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق، و نواختن شتر او را، و راه نمودن و یاری دادن پدرانه و 

شاهانه

البه كردن ِ قبطی سبطی را كه یك سبو به نیت خویش از نیل ُپر كن و بر لب من نه، تا . 144

بخورم به حّق دوستی و برادری، سبوئی كه شما سبطیان بهر خود پر می كنید از نیل، آب صاف 

است و سبو كه ما قبطیان پر می كنیم خون صاف است



گشته ام امروز حاجتمنِد توهستم یار و خویشاونِد تو: گفت  144.2

تا كه آِب نیل ِ ما را كرد خون زآنكه موسی جادوئی كرد و فسون  144.3

پیش قبطی، خون شد آب، از چشم بندسبطیان زآن، آِب صافی میخورند  144.4

از پی ادبار خود، یا َبد رگی قبطیان نك میمرند از تشنگی  144.5

تا خورد از آبت این یار كهن بهر خود، یك طاس را ُپر آب كن  144.6

خون نباشد، آب باشد پاك و ُحرچون برای خود كنی این طاس ُپر  144.7

كه طفیلی در تبع بجهد ز ؼم من طفیل ِ تو، بنوشم آب هم  144.8

پاس دارم، ای دو چشم ِ روشنم ای جان ِ جهان، خدمت كنم: گفت  144.9

بندۀ تو باشم، آزادی كنم بر مراد تو روم شادی كنم 144.10

بر دهان بنهاد و نیمی را بخوردطاس را از نیل او ُپر آب كرد 144.11

بخور تو هم، شد آن خون ِ سیاه : كهطاس را كژ كرد سوی آب خواه 144.12

قبطی اندر خشم و اندر تاب شدباز آن سو كرد كژ، خون آب شد 144.13

ای صمصام زفت : بعد از آن گفتش كهساعتی بنشست تا خشمش برفت 144.14

این را آن خورد، كاو متقی است : گفتای برادر، این گره را چاره چیست ؟ 144.15

از ره فرعون و، موسی وار شدمتقی آن است كاو بیزار شد 144.16

صلح كن با مه، ببین مهتاب راقوم موسی شو، بخور این آب را 144.17

بر عباد هللا، اندر چشم ِ توصد هزاران ظلمت است از خشم ِ تو 144.18

عبرت از یاران بگیر، استاد شوخشم بنشان، چشم بگشا، شاد شو 144.19

چون تو را كفری است همچون كوه ِ قاؾ كی طفیل من شوی در اؼتراؾ ؟ 144.20

جز مگر آن کوه، برگ  َکه شودكوه در سوراخ ِ سوزن كی رود ؟ 144.21

جام مؽفوران بگیر و خوش بكش كوه را  َكه كن به استؽفار ِ خوش 144.22

چون حرامش كرد حق بر كافران تو بدین تزویر، چون نوشی از آن ؟ 144.23

كی خرد؟ ای مفترّی مفتراخالق تزویر، تزویر تو را 144.24

حیله ات باد تهی پیمود نیست آل ِ موسی شو، كه حیلت سود نیست 144.25

گردد و، با كافران آبی  ُكند ؟َزهره دارد آب كز امر صمد ؟ 144.26

بگذرد، کفار را بخشد صفا ؟َزهره دارد آب کز امر خدا ؟ 144.27

َزهر ِ مار و كاهش جان میخوری یا تو پنداری كه تو نان میخوری 144.28

كاو دل از فرمان جانان بر كند ؟نان كجا اصالح آن جانی كند ؟ 144.29

چون بخوانی، رایگانش بشنوی ؟یا تو پنداری كه حرِؾ مثنوی ؟ 144.30

اندر آید سهل در گوش ِ کهان؟ یا كالم ِ حكمت و ِسّر نهان ؟ 144.31

پوست بنماید، نه مؽز و دانه هااندر آید، لیك چون افسانه ها 144.32

رو نهان كرده ز چشمت، دلبری در سر و در رو كشیده چادری 144.33

همچنان باشد كه قرآن، از عتوشاهنامه یا كلیله، پیش تو 144.34

كه كند كحل عنایت، چشم بازفرق آنگه باشد، از حق و مجاز 144.35

هر دو یكسان است، چون نبود شمی ور نه پشك و مشك، پیش اخشمی 144.36

باشدش قصد، از كالم ذو الجالل خویشتن مشؽول كردن، از مالل 144.37



ز آن سخن بنشاند و سازد دواكاتش وسواس را و ؼصه را 144.38
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تا عزیز خلق شد، یعنی كه زرآنچنان كه داد سنگی را هنر 144.60
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نیست ما را روی ایراد سخن كانچه ما كردیم، ای سلطان مكن  148.3

من به عّزت خو گرم، سختم مگیرپاره پاره گردمت، فرمان پذیر  148.4

تا ببندد این دهان آتشین هین بجنبان لب به رحمت، ای امین  148.5

می فریبد او فریبیدۀ تو رایا رب، می فریبد او مرا: گفت  148.6

تا بداند اصل را، آن فرع كش بشنوم، یا من دهم هم خدعه اش  148.7

هر چه بر خاك است، اصلش بر سماست كاصل هر مكری و حیلت پیش ماست  148.8



پیش سگ انداز از دور استخوان آن سگ نیرزد هم، بدان: گفت حق  148.9

وا دهد هر چه ملخ كردش هباهین بجنبان آن عصا تا خاكها 148.10

تا ببیند خلق تبدیل اله و آن ملخها در زمان گردد سیاه 148.11

آن سبب بهر حجاب است و ِؼطاكه سببها نیست حاجت مر مرا 148.12

تا منجم رو به استاره كندتا طبیعی خویش بر دارو زند 148.13

سوی بازار آید از بیم كسادتا منافق از حریصی بامداد 148.14

لقمۀ دوزخ بگشته لقمه جوی بندگی ناكرده و ناشسته روی 148.15

همچو آن برۀ چرنده از ُحطام آكل و مؤكول آمد جان عام 148.16

كاو برای ما چرد برِگ مرادمی چَرد آن بره و قصاب شاد 148.17

بهر او خود را تو فربه می كنی كار دوزخ می كنی در خوردنی 148.18

تا شود فربه دل با كّر و فركار خود كن روزی حكمت بخور 148.19

جان چو بازرگان و تن چون ره زن است خوردن تن، مانع این خوردن است 148.20

كه بود ره زن چو هیزم سوخته شمع ِ تاجر آنگه است افروخته 148.21

كه تو آن هوشی و باقی هوش پوش خویشتن را گم مكن یاوه مكوش  148.22

پردۀ هوش است و ؼافل زوست دنگ دان كه هر شهوت چو خمر است و چو َبنگ 148.23

هر چه شهوانیست، بندد چشم و گوش خمر تنها نیست سر مستّی هوش 148.24

دان که شهوت باز بندد چشم و گوشترک شهوت کن، اگر خواهی تو هوش*  148.25

مست بود او از تكبر و از جحودآن بلیس از خمر خوردن دور بود 148.26

زر نماید آنچه مّس و آهنیست مست آن باشد كه آن بیند كه نیست 148.27

دعا کردن موسی علیه السالم و سبز شدن ِ کشت. 149

لب بجنبان تا برون آید گیااین سخن پایان ندارد، موسیا  149.1

سبز گشت از سنبل و حّب ثمین همچنان كرد و، هم اندر دم زمین  149.2

قحط دیده مرده از جوع البقراندر افتادند در لوت آن نفر  149.3

آن دمّی و آدمّی و چار پاچند روزی سیر خوردند از عطا  149.4

و آن ضرورت رفت، پس طاؼی شدندچون شكم ُپر گشت و بر نعمت زدند  149.5

تا نیارد یاد از آن كفر كهن نفس، فرعون است، هان سیرش مكن  149.6

تا نشد آهن چو اخگر، هین مكوب بی تِؾ آتش، نگردد نفس خوب  149.7

آهن سرد است، میكوبی بدان بی مجاعت نیست تن جنبش كنان  149.8

او نخواهد شد مسلمان، هوش دارگر بگرید، ور بنالد زار زار  149.9

پیش موسی سر نهد البه كنان او چو فرعون است در قحط آنچنان 149.10

خر چو بار انداخت اسكیزه زندچون كه مستؽنی شد او طاؼی شود 149.11

كار او، از آه و زاریهای خویش پس فراموشش شود، چون رفت پیش 149.12

یك زمان كش چشم در خوابی رودسالها مردی كه در شهری بود 149.13

هیچ در یادش نیاید شهر َخودشهر دیگر بیند او ُپر نیك و بد 149.14

نیست آن ِ من، در اینجایم گرومن آنجا بوده ام، این شهر نو: كه 149.15

هم در این شهرش ُبَدست ابداع و خوبل چنان داند كه خود پیوسته او 149.16



كه ُبَدستش مسكن و میالد پیش چه عجب گر روح موطنهای خویش 149.17

می فرو پوشد، چو اختر را سحاب می نیارد یاد، كاین دنیا چو خواب 149.18

خواب دنیا را همان بین ز ابتالچند نوبت آزمودی خواب را*  149.19

گردها از درك او ناروفته خاصه چندین شهرها را كوفته 149.20

دل شود صاؾ و ببیند ماجرااجتهاد گرم ناكرده كه تا 149.21

اطوار و منازل خلقت آدمی از ابتدا. 150

اول و آخر ببیند چشم بازسر برون آرد دلش از بحر راز  150.1

و ز جمادی در نباتی اوفتادآمده اول به اقلیم جماد  150.2

وز جمادی یاد ناورد از نبردسالها اندر نباتی عمر كرد  150.3

نامدش حال نباتی هیچ یادو ز نباتی چون به حیوان اوفتاد  150.4

خاصه در وقت بهار و ضیمران جز همان میلی كه دارد سوی آن  150.5

ِسّر میل خود نداند در لبان همچو میل كودكان با مادران  150.6

سوی آن پیر جوان بخِت مجیدهمچو میل مفرِط هر نو مرید  150.7

جنبش این سایه ز آن شاخ ِ ُگل است جزو عقل ِ این، از آن عقل كل است  150.8

پس بداند ِسّر میل و جستجوسایه اش فانی شود آخر در او  150.9

كی بجنبد گر نجنبد این درخت ؟سایۀ شاخ درخت ای نیك بخت 150.10

می كشید آن خالقی كه دانی اش باز از حیوان سوی انسانی اش 150.11

تا شد اكنون عاقل و دانا و زفت همچنین اقلیم تا اقلیم رفت 150.12

هم از این عقلش تحول كردنیست عقلهای اولینش یاد نیست 150.13

صد هزاران عقل بیند بوالعجب تا رهد زین عقل ُپر حرص و طلب 150.14

كی گذارندش در آن نسیان ِ خویش ؟گر چه خفته گشت و ناسی شد ز پیش 150.15

كه كند بر حالت خود ریشخندباز از آن خوابش به بیداری ِكشند 150.16

چون فراموشم شد احوال صواب ؟كه چه ؼم بود آنكه میخوردم به خواب ؟ 150.17

فعل ِ خواب است و فریب است و خیال چون ندانستم كه آن ؼم و اعتالل ؟ 150.18

خفته پندارد، كه این خود دائم است هم چنین، دنیا كه حلم نائم است 150.19

وارهد از ظلمت ظّن و دؼل تا بر آید ناگهان صبح اجل 150.20

چون ببیند ُمستقر و جای خویش خنده اش گیرد از آن ؼمهای خویش 150.21

روز محشر یك به یك پیدا شودهر چه تو در خواب بینی نیك و بد 150.22

گرددت هنگام بیداری عیان آنچه كردی اندر این خواب جهان 150.23

اندر این خواب و تو را تعبیر نیست تا نپنداری كه این بد كردنیست 150.24

روز تعبیر، ای ستمگر بر اسیربلكه این خنده بود گریه و زفیر 150.25

شادمانی دان به بیداری خودگریه و درد و ؼم و زاری خود 150.26

گرگ برخیزی از این خواب گران ای دریده پوستین یوسفان 150.27

میدرانند از ؼضب اعضای توگشته گرگان یك به یك خوهای تو 150.28

تو مگو كه میرم و یابم خالص خون نخسبد بعد مرگت در قصاص 150.29

پیش زخم آن قصاص، این بازی است این قصاص نقد، حیلت سازی است 150.30



كاین جزا لعبیست پیش آن جزاخوانده ست دنیا را خدا" لعب"زین  150.31

آن چو اخصاء است، وین چون ختنه است این جزا تسكین جنگ و فتنه است 150.32

هین رها كن این خران را در گیااین سخن پایان ندارد موسیا  151.1

هین كه گرگانند ما را خشم مندتا همه ز آن خوش علؾ فربه شوند  151.2

این خران را طعمۀ ایشان كنیم نالۀ گرگان ِ خود را موقنیم  151.3

از لب تو خواست كردن آدمی این خران را كیمیای خوش دمی  151.4

آن خران را طالع و روزی نبودتو بسی كردی به دعوت لطؾ و جود  151.5

تا بردشان زود خواِب ؼفلتی پس فرو پوشان لحاؾ نعمتی  151.6

شمع ُمرده باشد و، ساقی شده تا چو بجهند از چنین خواب، این رده  151.7

پس بنوشند از جزا هم حسرتی داشت طؽیانشان تو را در حیرتی  151.8

وز جزا هر زشت را در خور دهدتا كه عدل ما قدم بیرون نهد  151.9

بود با ایشان نهان اندر معاش كان شهی كه می ندیدندیش فاش 151.10

گر چه زو قاصر بود این دیدنت چون خرد با توست مشرؾ بر تنت 151.11

از سكون و جنبشت در امتحان نیست قاصر دیدن او ای فالن 151.12

با تو باشد در سکون و نقل نیزچه عجب گر خالق آن قوم نیز 151.13

بعد آن عقلش مالمت میكنداز خرد ؼافل شود، بر َبد تند 151.14

كز حضور استش مالمت كردنی تو شدی ؼافل ز عقلت، عقل نی 151.15

در مالمت كی تو را سیلی زدی ؟ گر نبودی حاضر و ؼافل َبدی 151.16

كی چنان كردی جنون و تفس تو ؟ور از او ؼافل نبودی نفس ِ تو 151.17

زان بدانی قرِب خورشیِد وجودپس تو را عقلت چو اصطرالب بود 151.18

نیست از پیش و پس و ُسفل و ُعلوقرب بیچون است عقلت را به تو 151.19

كه نیابد بحِث عقل آن راه راقرب بیچون چون نباشد شاه را 151.20

پیش اصبع، یا پسش، یا چپ و راست نیست آن جنبش كه در اصبع تو راست 151.21

وقِت بیداری قرینش میشودوقِت خواب و مرگ از وی میرود 151.22

كاصبعت بی او ندارد منفعت از چه ره می آید اندر اصبعت ؟ 151.23

از چه ره آمد؟ بؽیر شش جهت نور چشم و مردمك در دیده ات 151.24

عالم خلق است با سوی و جهات بی جهت دان عالم امر و صفات  151.25

بی جهت تر باشد آمر الجرم بی جهت دان عالم امر، ای صنم 151.26

عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان بی جهت دان عقل و عالم البیان 151.27

آن تعلق هست بیچون، ای عموبی تعلق نیست مخلوقی بدو 151.28

ؼیر فصل و وصل نندیشد گمان ز آنكه فصل و وصل نبود در روان 151.29

ر از دلیل 151.30 َِ لیك پی بردن نیندیشد علیل ؼیر فصل و وصل پی َب

تا رگ مردیت آرد سوی وصل پی پیاپی میبر از دوری ز اصل 151.31

بستۀ فصل است و، وصل است این خرداین تعلق را ِخرد چون پی َبَرد 151.32

در بیان آنكه خلق دوزخ گرسنگانند و ناالنند و از حق خواهان كه روزیهای ما را فربه . 151

گردان و زود زاد به ما برسان كه ما را صبر نماند



بحث كم جوئید در ذاِت خدازین وصیت كرد ما را مصطفی 151.33

در حقیقت آن نظر در ذات نیست آنكه در ذاتش تفكر كردنیست 151.34

صد هزاران پرده آمد تا اله هست آن پندار او زیراِب راه 151.35

وهم او آن است، كان خود عین اوست هر یكی در پرده ای موصول جوست 151.36

تا نباشد در ؼلط سودا پز اوپس پیمبر دفع كرد این وهم از او 151.37

بی ادب را سر نگونی داد رب زآنکه کرد از وهم او ترِك ادب 151.38

میرود، پندارد او كه هست چیرسر نگونی آن بود كاو سوی زیر 151.39

كه نداند آسمان را از زمین زآنكه حّد مست باشد این چنین 151.40

از عظیمی، و ز مهابت،  ُگم شویددر عجبهایش به فكر اندر روید 151.41

حّد خود دانید، آنگه تن زنیدچون ز صنعش، ریش و سبلت گم كند 151.42

كز شمار و حّد برون است این بیان جز كه ال احصی نگوید او ز جان 151.43

بحث کم کن، پیش او کم زن نفسچون بیانش بیحد است، ای بوالهوس*  151.44

دید ُکه را كز زمرد بود صاؾ رفت ذو القرنین سوی كوه قاؾ  152.1

ماند حیران اندر آن خلق ِ بسیطگرِد عالم حلقه گشته او محیط  152.2

كه به پیش عظم تو باز ایستندتو كوهی، دگرها چیستند ؟: گفت  152.3

مثل من نبوند، در ُحسن و بهارگهای من اند آن كوهها: گفت  152.4

بر عروقم بسته اطراؾ جهان من به هر شهری رگی دارم نهان  152.5

جنبان عرق را: امر فرماید کهحق چو خواهد زلزلۀ شهری، مرا  152.6

كه بدان رگ متصل گشته ست شهرپس بجنبانم من آن رگ را به قهر  152.7

ساكنم، و ز روی فعل اندر تگم بس، شود ساكن رگم: چون بگوید  152.8

چون خرد ساكن، و ز او جنبان سُخن همچو مرهم ساكن و بس كار ُكن  152.9

زلزله هست از بخاراِت زمین نزد آنكس كه نداند عقلش این 152.10

ز امر حق است و از آن کره گراناین بخارات زمین نبود بدان*  152.11

گفت با موری دگر این راز هم موركی بر كاؼذی دید او قلم  153.1

همچو ریحان و، چو سوسن زار و، وردكه عجائب نقشها آن كلك كرد  153.2

وین قلم در فعل فرع است و اثراصبع است آن پیشه ور: گفت آن مور  153.3

كه اصبع الؼر، ز زورش نقش بست كز بازو است: گفت آن مور سیم  153.4

مهتر موران فطن بود اندكی همچنین میرفت باال تا یكی  153.5

ای كوه قاف از عظمت صفت حق : رفتن ذو القرنین به كوه قاف و درخواست كردن كه. 152

صفت عظمت حق به تقریر در نیاید كه پیش آن ادراكها فنا : تعالی ما را بگو، و گفتن كوه قاف كه

شود، و البه كردن ذو القرنین كه از صنایعش كه در خاطر داری و بر تو گفتن آن آسانتر بود 

بگوی

موری بر كاغذی می رفت، نوشتن قلم دید، قلم را ستودن گرفت، موری دیگر كه چشم . 153

ستایش انگشتان را كن كه این هنر از ایشان می بینم، موری دیگر كه از هر دو : تیزتر بود گفت

ستایش بازو کن كه انگشتان فرع وی اند، الی آخره: چشم روشن تر بود گفت



كان به خواب و مرگ گردد بی خبركز صورت مبینید این هنر: گفت  153.6

جز به عقل و جان نجنبد نقشهاصورت آمد چون لباس و چون عصا  153.7

بی ز تقلیب خدا، باشد جمادبی خبر بود او، كه آن عقل و فإاد  153.8

عقل زیرك ابلهی ها میكندیك زمان از وی عنایت َبر َكند  153.9

باز التماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنعی از صنایع حقتعالی کند. 154

چونش ناطق یافت، ذو القرنین گفت چونكه كوه قاؾ ُدّر ِ  ُنطق ُسفت   154.1

از صفات حق بكن با من بیان كای سخن گوی ِ خبیر ِ راز دان  154.2

كه بیان بر وی تواند ُبرد دست رو، كان وصؾ از آن هایل تر است: گفت  154.3

بر نویسد بر صحائؾ ز آن خبریا قلم را َزهره باشد كه به سر  154.4

از صنایعهاش، ای حبر نكوكمتر داستانی باز گو: گفت  154.5

كوههای برؾ پر كرده ست شاه اینك دشِت سیصد ساله راه: گفت  154.6

می رسد در هر زمان برفش مددكوه بر ُكه، بی شمار و بی عدد  154.7

می رساند برؾ سردی تا ثری كوه برفی می زند بر دیگری  154.8

دم به دم ز انبار بی حّد و شگرؾ كوه برفی می زند بر كوِه برؾ  154.9

تّؾ دوزخ محو كردی مر مراگر نبودی این چنین وادی، شها 154.10

تا نسوزد پرده های عاقالن ؼافالن را كوههای برؾ دان 154.11

سوختی از نار ِ شوق آن كوِه قاؾ گر نبودی عكس ِ جهل برؾ باؾ 154.12

بهر تهدید لئیمان دره ایست آتش از قهر خدا خود ذره ایست 154.13

َبرِد لطفش بین كه بر تو سابق است با چنین قهری كه بر وی فایق است 154.14

سابق و مسبوق دیدی بی دوی سبق بیچون و چگونه و معنوی 154.15

كه عقول خلق از آن كان یك جو است گر ندیدی، این بود از فهم ِ پست 154.16

كی رسد بر چرخ ِ دین، مرغ گلین ؟عیب بر خود ِنه، نه بر آیاِت دین 154.17

زانكه نشو او ز شهوت، وز هواست مرغ را جوالنگه عالی هواست 154.18

تا ز رحمت پیشت آید محملی پس تو حیران باش، بی ال و بلی 154.19

گر بلی گوئی، تكلؾ میكنی چون ز فهم این عجائب كودنی 154.20

قهر بر بندد بدان نی روزنت ور بگویی نی، زند نی گردنت 154.21

تا در آید نصر حق از پیش و پس پس همین حیران و واله باش و بس 154.22

"اهدنا"با زبان حال گفتی چون كه حیران گشتی و گیج و فنا 154.23

میشود آن زفت، نرم و مستوی زفت زفت است و چو لرزان میشوی 154.24

چون كه عاجز آمدی، لطؾ و  ِبر است زآنكه شكل زفت بهر منكر است 154.25

كه چنانكه صورت توست، ای خلیل مصطفی میگفت پیش جبرئیل  155.1

تا ببینم من تو را نظاره وارمر مرا بنمای محسوس آشكار  155.2

حس ضعیؾ است و تنك سخت آیدت نتوانی و طاقت نبودت: گفت  155.3

نمودن جبرئیل علیه السالم خود را به مصطفی صلی هللا علیه و آله و سلم بصورت خویش . 155

و از هفت صد پر او چون یك پر ظاهر شد و افق را بگرفت، آفتاب محجوب شد با همه شعاعش



تا چه حّد حس نازك است و بی مددبنما تا ببیند این جسد: گفت  155.4

لیك در باطن یكی خلق عظیم آدمی را هست حّس تن سقیم  155.5

لیك هست او در صفت آتش زنه بر مثال سنگ و آهن، این تنه  155.6

زاد آتش زین دو والد قهربارسنگ و آهن مولِد ایجاِد نار  155.7

هست قاهر بر تن او و، شعله زن باز آتش دست كار ِ وصِؾ تن  155.8

كه از او مقهور گردد برج نارباز در تن، شعله ابراهیم وار  155.9

آتشت گردد مطیع و دلخوشیگر بر آری از درونت آتشی 155.10

" نحن االخرون السابقون"رمز الجرم گفت آن رسول ِ ذو فنون 155.11

در صفت از كوه آهنها فزون ظاهر این دو به سندانی زبون 155.12

وز صفت اصل جهان، این را بدان پس به صورت آدمی فرع جهان 155.13

باطنش باشد محیط هفت چرخ ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ 155.14

هیبتی كه  ُكه شود زآن ُمندكی چون كه كرد الحاح و بنمود اندكی 155.15

از مهابت گشت بی ُهش مصطفی شهپری بگرفت شرق و ؼرب را 155.16

جبرئیل آمد در آؼوشش كشیدچون ز بیم و ترس بی هوشش بدید 155.17

وآن تجمش، دوستان را رایگان آن مهابت، قسمت بیگانگان 155.18

هول سرهنگان و صارم ها به دست هست شاهان را زمان بر نشست 155.19

كه بلرزند از مهابت شیرهادور باش و نیزه و شمشیرها 155.20

كه شود ُسست از نهیبش، جانهابانگ چاووشان و آن چوگانها 155.21

كه كندشان از شهنشاهی خبراین برای خاص و عام رهگذر 155.22

تا كاله كبر ننهند آن گروه از برای عام باشد این شكوه 155.23

نفس ِ خود بین، فتنه و شر، كم كندتا من و ماهای ایشان بشكند 155.24

دارد اندر قهر، زخم و گیر و دارشهر از آن ایمن شود، كان شهریار 155.25

هیبت شه مانع آید ز آن نحوس پس بمیرد آن هوسها در نفوس 155.26

كی بود آن جا مهابت یا قصاص ؟باز چون آید به سوی بزم ِ خاص 155.27

نشنوی از ؼیر چنگ و نی خروش حلم در حلم است و رحمتها به جوش 155.28

وقت عشرت، با خواص آواز ِ چنگ طبل و كوس هول باشد وقت جنگ 155.29

و آن پری رویان گرفته جام راهست دیوان محاسب عام را 155.30

وین شراب و ُنقل در بزم ِ صفاآن زره، و آن خود، در جنگ و دؼا 155.31

وین حریر و ُبرد مر تعریش را جوشن و خود است مر چالیش را*  155.32

ختم كن و هللا اعلم بالرشاداین سخن پایان ندارد، ای جواد 155.33

خفته این دم زیر خاِك یثرب است اندر احمد آن حسی كو ؼارب است 155.34

بی تؽیر مقعد صدق اندر است و آن عظیم الخلق او كان صفدر است 155.35

روح ِ باقی آفتاِب روشن است قابل تؽییر اوصاِؾ تن است 155.36

بی ز تبدیلی كه ال ؼربیةاوست بی تؽییر ال شرقیة 155.37

شمع از پروانه كی بی هوش شد ؟آفتاب از ذره كی مدهوش شد ؟ 155.38

این تؽیر آن ِ تن باشد، بدان جسم احمد را تعلق ُبد، بدان 155.39



جان از این اوصاؾ باشد پاك و فردهمچو رنجوری و همچون خواب و درد 155.40

زلزله افتد در این كون و مكان خود نتانم، ور بگویم وصِؾ جان 155.41

شیر جان مانا كه آن دم خفته بودروبهش گر یك دمی آشفته بود 155.42

اینت شیر نرمسار ِ سهمناك خفته بود آن شیر كز خواب است پاك 155.43

كه تمامش مرده دانند این سگان خفته سازد شیر خود را آن چنان 155.44

كاو ربودی از ضعیفی تر بدی ور نه در عالم كه را زهره ُبدی 155.45

بحر او از مهر كؾ، پر جوش گشت نقش احمد ز آن نظر بیهوش گشت 155.46

ماه را گر كؾ نباشد، گو مباش مه همه كّؾ است معطی نور پاش 155.47

تا ابد مدهوش ماند جبرئیل احمد ار بگشاید آن پّر جلیل 155.48

و ز مقام جبرئیل و از حدش چون گذشت احمد ز سدره  مرصدش 155.49

رو رو، من حریؾ تو نیم : گفتهین بپر اندر پی ام: گفت او را*  155.50

رو، زین پس مرا دستور نیست: گفتکز پیم آی و مایست: باز گفتا 155.51

من به اوج خود نرفتستم هنوزبیا ای پرده سوز: باز گفت او را 155.52

گر زنم پّری، بسوزد پّر من بیرون زین حّد، ای خوش فر من: گفت 155.53

بی هشی خاصگان اندر اخص حیرت اندر حیرت آمد این قصص 155.54

چند جان داری كه جان پردازی است بی هشیها جمله اینجا بازی است 155.55

تو نه ای پروانه و نه شمع نیزجبرئیال، گر شریفی ور عزیز 155.56

جان پروانه نپرهیزد ز سوزشمع چون دعوت كند وقِت فروز 155.57

شیر را بر عكس، صید گور ُكن این حدیث منقلب را گور ُكن 155.58

وامكن انبان قلماشیت رابند كن مشك سخن پاشیت را 155.59

پیش او معكوس و قلماش است این آنكه بر نگذشته اجزاش از زمین 155.60

یا ؼریبا نازال فی دارهم ال تخالفهم حبیبی دارهم 155.61

یا ظعینا ساكنا فی ارضهم اعط ما شاءوا و راموا و ارضهم 155.62

رازیا با مرؼزی می ساز خوش تا رسیدن در شه و در ناز خوش 155.63

نرم باید گفت، قوال ً لیناموسیا، در پیش فرعون زمن 155.64

دیگدان و دیگ را ویران كنی آب اگر در روؼن جوشان كنی 155.65

" لین الخطاب"وسوسه مفروش در نرم گو، لیكن مگو ؼیر ِ صواب 155.66

ای كه عصرت عصر را آگاه كن وقت عصر آمد، سخن كوتاه كن 155.67

نرمی فاسد مكن طینش مده قند  ِبه: گوی مر  ِگل خواره را كه 155.68

کز حرؾ و صوت مستؽنیستی نطق جان را روضۀ جانیستی 155.69

ای بسا كس را كه بنهاده ست خاراین سر خر در میان قندزار 155.70

چون  ُقچ مؽلوب، وا میرفت پس ظن ببرد از دور، كاین آن است و بس 155.71

در رز معنی و فردوس برین صورت حرؾ آن سر خر دان یقین 155.72

این سر خر را از این بطیخ ِ زارای ضیاء الحق، حسام الدین در آر 155.73

نشو دیگر باشدش زین مطبخه تا سر خر چون بُمرد از مسلخه 155.74

نی ؼلط، هم این ز تو، هم آن ز توهین ز ما صورت گری و جان ز تو 155.75



هم جهت، هم نور و، ارکانش توئیمثنوی صورت بود، جانش توئی 155.76

بر زمین هم تا ابد محمود باش بر فلك محمودی، ای خورشیِد فاش 155.77

یك دل و، یك قبله و، یك خو شوندتا زمینی، با سمائی ِ بلند 155.78

وحدت است اندر وجوِد معنوی تفرقه بر خیزد و شرك و دوی 155.79

یاد آرد اتحاِد ماجرا چون شناسد جان من جان تو را 155.80

مختلط خوش همچو شیر و انگبین موسی و هارون شوند اندر زمین 155.81

منكری اش پردۀ ساتر شودچون شناسد اندك، او منكر شود 155.82

خشم كرد آن مه ز ناشكری اوپس شناسایی بگردانید رو 155.83

ناشناسا گشت و پشت پای زدزین سبب، جان نبی را جان ِ َبد 155.84

تا بدانی لّج آن گبر كهن "لْم یكن"این همه خواندی، فرو خوان  155.85

نعِت او هر گبر را تعویذ بودپیش از آن كه نقش احمد فر نمود 155.86

از خیال روش دلشان می طپیدكاین چنین كس هست؟ یا آید پدید؟ 155.87

در عیان آریش، هر چه زودترسجده می كردند كای رّب بشر 155.88

یاؼیانشان می شدندی سر نگون تا به نام احمد از یستفتحون 155.89

ؼوثشان كّراری احمد ُبدی هر كجا حرب مهولی آمدی 155.90

یاد اوشان داروی شافی شدی هر كجا بیماری مزمن ُبدی 155.91

در دل و در گوش و در افواهشان نقش او می گشت اندر راهشان 155.92

بلكه فرع نقش او، یعنی خیال نقش او را كی بیابد هر شؽال ؟ 155.93

از دل دیوار خون دل چكدنقش او بر روی دیوار ار  ِفتد 155.94
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