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  مقدمه دفتر دوم. 1
  ر شدیتاخ ين مثنویا یمدت

  د بخت تو فرزند نویتا نزا
  نانع ،نیسام الداء الحق حیچون ض

  ق رفته بودیچون به معراج حقا
  ساحل باز گشت يا سویچون ز در

  قل ارواح بودیکه ص يمثنو
  ن سودا و سودیخ ایمطلع تار

  نجا برفت و باز گشتیز  یبلبل
  ن باز بادیساعد شه مسکن ا

  ن در هوا و شهوت استیآفت ا
  انیع ینین دهان بر بند تا بیا
  یتو خود دهان دوزخ ،دهان يا

  دون يایدن يپهلو ،یباق نور ِ
  اطیاحت یب یزن یچون در او گام

  نفس ک قدم زد آدم اندر ذوق ِی
  ختیگریفرشته م يو از ویهمچو د
  سته بودد گنه کو جک مو بیگر چه 

  میقد دة نور ِیبود آدم د
  مشورت يبکرد حالتگر در آن 

  جفت شد یچو عقل یزآنکه با عقل
  ار شدیبا نفس دگر چون  ،نفس

  يشو يدیاهتو ن ییچون ز تنها

  ر شدیست تا خون شیبا یمهلت  
  خوش شنو ،نیریر شیگردد شخون ن

  د ز اوج آسمان یباز گردان
  بهارش غنچه ها نشکفته بود یب

  با ساز گشت  يچنگ شعر مثنو
  باز گشتش روز استفتاح بود

  ششصد و شصت و دو بودهجرت سال 
  باز گشت  ین معانید ایبهر ص

  ن در باز بادیتا ابد بر خلق ا
  نجا شربت اندر شربت است یور نه ا

  حلق و دهان  ،جهانچشم بند آن 
   یتو بر مثال برزخ ،جهان يو
ِ یش   خون  يجوها يپهلو ،یصاف ر
ِ یش   شود از اختالطیتو خون م ر

  نفس  صدر جنت طوق ِ شد فراق ِ
   ؟ختیچند آب چشم ر ،یبهر نان

  ده رسته بودیک آن مو در دو دیل
  م یعظ ده بود کوهیدر د يمو

  معذرت  ینگفت یمانیدر پش
ید فعلمانع ب د گفت شدو ب  
  کار شد یعاطل و ب ،يجزو عقل ِ

   يشو يدیار خورشی ظلّر یز
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  را تو زود ییار خدایرو بجو 
  ر خلوت نظر بر دوختستبآنکه 

  اریز  ین ،دیار بایخلوت از اغ
  عقل با عقل دگر دو تا شود
  نفس با نفس دگر خندان شود

  شکار مرد يا توستچشم  ،اری
  مکن يگرد ،ن به جاروب زبانیه

  نۀ مومن بودیچون که مومن آ
  نزَجان را در ح ،ستانه ییار آی

  خود را در دمت يتا نپوشد رو
  افتیار ی یچونکه خاک ،یکم ز خاک

  ار جفتیکاو شود با  یآن درخت
  خالف ار ِید او یدر خزان چون د

  بال آشفتن است ،دار بی :گفت
  باشم از اصحاب کهف ،پس بخسبم

  انوس بودیقظه شان مصروف دقی
  ست چون با دانش استیداریخواب ب

  زدند در  ُگلشنمه یچون که زاغان خ
  گلزار بلبل خامش است یزآنکه ب

  ین گلشن کنیآفتابا ترك ا
  ستیآفتاب معرفت را نقل ن

  ستیکان سر ید کمالیخاصه خورش
  يگر اسکندرا يمطلع شمس آ

  مشرق شود يبعد از آن هر جا رو
  مغرب دوان يحس خفاشت سو

  سوار يراه خران است ا ،راه حس
  ن پنج حسیهست جز ا یپنج حس

  شان ماهرندیآن بازار کا اندر
  خوردیظلمت م قوت ،حس ابدان

  بیغ يحسها سو ختببرده ر يا
  صفاتت آفتاب معرفت يا

  يا شویدر ید و گهیگاه خورش

  ار تو بودیخدا  ،يچون چنان کرد  
  ار آموختست یآخر آن را هم ز 

  بهار ین ،آمد ين بهر دیپوست
  دا شودینور افزون گشت و ره پ

  ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود
  او را پاك دار ،از خس و خاشاك
  مکن  يآورد ره ،چشم را از خس

  من بودیا یاو ز آلودگ يرو
  دم مزن  ،جان يا، نهییر رخ آب
د هر دمت یردن ببابم فرو د  

  افت یصد هزار انوار  ياز بهار
  خوش ز سر تا پا شکفت  ياز هوا
  ر لحاف ید او رو و سر زیدر کش

  قم خفتن است یطر ،چون که او آمد
  انوس باشد خواب کهف یبه ز دق

  ناموس بودۀ یخوابشان سرما
  که با نادان نشست  يداریب يوا

  بلبالن پنهان شدند و تن زدند
  کش است ُ يدارید بیبت خورشیغ

   یتا که تحت االرض را روشن کن
  ست یر جان و عقل نیمشرق او غ

  ست یروز و شب کردار او روشنگر
   يکوفرین يبعد از آن هر جا رو

  ت عاشق شودقرششرقها بر م
حس دروان مشرق  يپاشت سو ر  

  شرم دار ،خران را تو مزاحم يا
  ن حسها چو مس یآن چو زر سرخ و ا

  ؟خرند یچون حس زر ک ،حس مس را
  چردیم یاز آفتاب ،حس جان

  ب یبرون آور ز ج ،یچون موس ،دست
  ک صفت ی هو آفتاب چرخ بند

   يگه عنقا شو ،گاه کوه قاف و
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  شینه آن در ذات خو ین باشیتو نه ا
  اریروح با علمست و با عقلست 

  رن صویبا چند نقش ِ یب ياز تو ا
  کند یگه مشبه را موحد م

  بوالحسن ید ز مستیرا گوو گه ت
  کند یران میش ویگاه نقش خو

  حس را هست مذهب اعتزالچشم 
  سخرة حس اند اهل اعتزال

  ستیاو معتزل ،هر که در حس ماند
  است یسناو  ،رون شد ز حسیهر که ب

  یتید آیهر که از حس خدا د
  وان شاه رایحس ح يدیگر بد

  گر مر ترایحس د يگر نبود
  ؟يبد یآدم مکرم ک یپس بن

  ا مصور گفتنتینامصور 
  ش اوستیا مصور پینامصور 

  حرج یست بر اعمین يکورگر تو 
  صبر يده را داروید يپرده ها

  و پاك ینه دل چون شود صافیآ
  نقش و هم نقاش را ینیهم بب

  ار منیال یل آمد خیچون خل
  دیشد پداو زدان را که چون یشکر 

  فتیفریخاك درگاهت دلم را م
  ن از اویرم ایار خوبم پذ :گفتم

  چاره آن باشد که خود را بنگرم
  للجمال حبیل است و یاو جم

   نیبیاز بهر که للطبات یط
  يکه تو ناظر شو يزیدر هر آنچ

  جذب کرد يزیز چیدر جهان هر چ
  کشد یباطالن را م ،قسم باطل

  ان را جاذب اندیان مر نارینار
  ان طالب شوندیصاف را هم صاف

  ش یش بیفزون از وهمها و ز ب يا  
  ؟چه کار یو ترک يروح را با تاز

  ره سریخ ،هم موحد ،هم مشبه
  زندیگه موحد را صور ره م

  ا رطب البدن یو ن ر السیا صغی
  کند یه جانان میتنز یاز پ

  در وصال  یدة عقل است سنید
  ند از ضالل ینما ینش را سیخو

  ست یاز جاهل ،میند سیگر چه گو
  ست بش یخوِ  حسچشم  ،نشیاهل ب

  یدر بر حق داشت بهتر طاعت

  گاو و خر اهللا را يدیبد پس
  رون هوایوان ز بیجز حس ح

   يحس مشترك محرم شده ب یک
  ز صورت رستنت  یباطل آمد ب

  رون شد ز پوست یکاو همه مغز است و ب
  ور نه رو کالصبر مفتاح الفرج 
  هم بسوزد هم بسازد شرح صدر

  برون از آب و خاك  ینینقشها ب
  فرش دولت را و هم فراش را

  او بت شکن  یمعن ،صورتش بت
  دیال خود بدیخ ،الش جانیدر خ

  فت یشکیکاو ز خاکت م يخاك بر و
  د بر من زشت رویور نه خود خند

   ؟خرم یمن ک ،ور نه او خندد مرا
  ر زال یند پیجوان نو گز یک

  نیقیاز  را کند جذب یخوب خوب
  يمعنو ير ایکند با جنس سیم

  د و سرد سردیرا کش یگرم گرم
شد کشندیرا مان یباق اهل ر  
  ان را طالب اندیان مر نورینور

 رگان جاذب شوند یدرد را هم ت
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  اریان باشند یزنگ را هم زنگ
  ترا تاسه گرفت یچشم چون بست

  ستیتو را جان کندن یچشم چون بست
  تاسه تو جذب نور چشم بود

  رد مر ترایچشم باز ار تاسه گ
  دو چشم دل شناس يآن تقاضا

  ثبات یچون فراق آن دو نور ب
  داریپس فراق آن دو نور پا

  من بنگرم ،خواند مرا یاو چو م
  کند یزشت را در پ یفیگر لط

  عجب يا ؟خود را ينم رویبب یک
  یجستم بس یش مینقش جان خو

  ؟ستینه از بهر چیآخر آ :گفتم
  هاستلون ينه آهن برایآ
  اری يست اال روینه جان نیآ

  بجو را نه کلّیدل آیا :گفتم
  دیتو رس ين طلب بنده به کویز
  ده شدیدة تو چون دلم را دید
  بر آوردم ز دود ینه کلیآ
  دم ابدیترا د ینه کلیآ

  افتمیش را من یآخر خو :گفتم
  هانال توست یوهمم کان خ :گفت

  نقش من از چشم تو آواز داد
  زوال یر بین چشم منیکاندر ا

  ر من تو نقش خودیدر دو چشم غ
  کشدیدر م یستیآنکه سرمۀ ن

  ال است و عدمیخانه خ او چشم
  د از ذوالجاللیچشم من چون سرمه د

  ش چشمیمو باشد از تو پ یکیتا 
  از گهر یشم را آنگه شناسی

  

 ان افتاد کار یروم را با روم  

   ؟شکفت ینور چشم از نور روزن ک
 ست یچشم را از نور روزن صبر ن

  وندد به نور روز زودیتا بپ
  بر گشا ،یدان که چشم دل ببست

  اس یق یب ءاید ضیجو یکو هم
  چشمهات  يتاسه آوردت گشاد

  مر آن را پاس دار ،آرد یتاسه م
  کرم یا بد پیو  ،ق جذبمیال

  کند يباشد که او بر و يتسخر
  ا چو شب ی ،همچو روزم ؟تا چه رنگم

   یننمود نقشم از کس یچ میه
  ست یک جنس هک یتا بداند هر کس

  ن بهاست یسنگ ،جان يماینه سیآ
  اریکه باشد زآن د ياریآن  يرو

  جو زد یکار برنا ،ایرو به در
  دین کشم را به خرما بیدرد مر

  ده شدیده غرق دیدل نادصد 
  نه نقش تو بودیآدم اندر ید
 دم اندر چشم تو من نقش خودید

  افتم یدر دو چشمش راه روشن 
  ال خود بدان یذات خود را از خ

  در اتحاد یتو من ،که منم تو
  ال یابد خی یق راه کیاز حقا
  دان و رد یالیآن خ ینیگر بب

  چشدیطان میر شیباده از تصو
  ند الجرم یستها را هست بین

  ال یخانه خ ین ،است یخانه هست
  شم یباشد چو  يالت گوهریدر خ

  عبر یکل یال خود کنیکز خ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 .ه نمودن او رایو تنب ال را در عهد عمریالل پنداشتن آن شخص خه  
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  گوهر شناس يت بشنو ایک حکای
  ماه روزه گشت در عهد عمر

  رند فالیتا هالل روزه را گ
  دیچون عمر بر آسمان مه را ند

  ناترم افالك رایور نه من ب
  تر کن دست و بر ابرو بمال :گفت

  دیمه ند ،چون که او تر کرد ابرو
  ابرو شد کمان يمو يآر :گفت

  او يمو کژ شد از ابرو یکیچون 
  ودشکج چون پردة گردون  يمو

  او را راه زد ،کج شد یئمو هچونک
  راست کن اجزات را از راستان

  ترازو راست کرد ،هم ترازو را
  هر که با ناراستان هم سنگ شد

لَ ع اءدش کُفَّارِ باش یرو أَ   الْ
  ر باشیار چون شمشیبر سر اغ

  اران نگسلندیرت از تو یتا ز غ
  آتش اندر زن به گرگان چون سپند

  نیس هیدت ابلیگو ،جان بابا
  س با بابات کردین تلبین چنیا

ن غرابیست است ابر سر شطرنج چ  
  ین بندها داند بسیزآنکه فرز

  در گلو ماند خس او سالها
  ثبات یب آنچو هست  ،مال خس باشد

  یپر فن يگر برد مالت عدو
  

  اس یان را از قیتو ع یتا بدان  
  دند آن نفریدو یبر سر کوه

  نک هالل یا ،عمر يا :گفت یکیآن 
  دیال تو دمین مه از خیکا :گفت

  نم هالل پاك رایب یچون نم
  هالل  يآن گهان تو بر نگر سو

  دیمه شد ناپد ،ستیشه ن يا :گفت
  از گمان  يریتو افکند ت يسو

 او  يشکل ماه نو نمود آن مو

  ؟چون بود ،چون همه اجزات کج شد
  د ماه زدیالف د يتا به دعو
  رو ز آن آستان  ،راست زسر مکش ا

  ترازو کاست کرد ،هم ترازو را
  افتاد و عقلش دنگ شد یدر کم

  ار پاش یاغ يخاك بر دل دار
  ر باش یش ين مکن روباه بازیه

  ن گلندیا يخاران عدو زآنکه آن
  وسفندی يگرگان عدو نیازآنکه 

  ن یو لعیبدت دیتا به دم بفر
  مات کرد ،ه رخین سآرا  یآدم

  م خواب یبه چشم ن ين بازیتو مب
   یت چون خسیرد در گلویبگ وک
  مهر جاه و مالها ؟ست آن خسیچ

  ات یت مانع آب حیدر گلو
  یبرده باشد ره زن ،را یره زن

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن و کشتن اویو گز يریرا از مارگ يمار یشخصدن یدزد. 3
  مار برد يریاز مارگ یدزدک
  ر از زخم مارید آن مارگیواره
  د پس بشناختشیرش دیمارگ

  جانم از او یخواست یدر دعا م
  مردود شد شکر حق را کان دعا

  شمرد یمت میآن را غن یز ابله  
  را زار زار دوخکشت آن دزد مار ُ
  از جان مار من پرداختش : گفت

  ابم مار بستانم از اویکش ب
  سود شدان پنداشتم آن یمن ز
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  ان است و هالكیبس دعاها کان ز
  مصلح است و مصلحت را داند او

  شودیم ینده شاکیوان دعا گو
 ش خواستیخو ينداند کو بال یم

  

 زدان پاكینشنود  یوز کرم م  

 گرداند او یکان دعا را باز م

 برد ظن بد و، آن بد بود یم

 وز کرم حق آن بدو ناورد راست 

  

  
  
  
  

  زنده کردن استخوان رااز او ه السالم یعل یسیالتماس کردن همراه ع. 4
  قیابله رف یکی یسیگشت با ع

  یآن نام سنروح اهللا،  يا :گفت
  مر مرا آموز تا احسان کنم

  ستین کار تو نیاکه  ،خامش کن: گفت
  کان نفس خواهد ز باران پاك تر

  دم پاك شدکاست یعمرها با
  راست ن عصا در دستیا یخود گرفت

  ستم اسرار خوانیاگر من ن: گفت
  ؟ستین اسرار چیارب ای :یسیگفت ع

  ؟مار راین بیست ایچون غم خود ن
رده خود را رها کردست اوم  

  گر ادبار جوست، ادبار :گفت حق
  خار کارد در جهان آن که تخم ِ

  شود يخار ،رد به کفیگ یگلُ گر 
  یمار است آن شق زهر ِ يایمیک
  دین مکن بر قول و فعلش اعتمیه
  

  ق یعم گورد در یاستخوانها د  
   یکنیمن تو مرده زنده اکه بد

  ن با جان کنم ااستخوانها را بد
  ست یق انفاس و گفتار تو نیال

  کترچاالوز فرشته در روش 
  ن مخزن افالك شدیتا ام

  ؟از کجاست یموس دست را دستان ِ
  هم تو بر خوان نام را بر استخوان 

   ؟ستیار چگفتن ین ابله در ایل ایم
  ؟ردار ران میست ایچون غم جان ن

  د رفویگانه را جویمرده ب
  اوست  شتک يده جزایئخار رو

  گلستان ُ هان و هان او را مجو در 
  شود يمار ،رود ياری يور سو

یمتق يایمیک بر خالف 

  د یما نند ب يوه ایکو ندارد م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مه و الحول گفتن خادمیمار داشت بهیخادم را در ت یاندرز کردن صوف. 5
  گشت در دور افق یم ییصوف

  ر ببستمه داشت در آخُیک بهی
  شیاران خویپس مراقب گشت با 

  ستیسواد حرف ن یدفتر صوف
آثار قلم ،دانشمند زاد  

  اشکار شد يسو يادیهمچو ص
  چند گاهش گام آهو در خور است

دیرچون که شکر گام کرد و ره ب  

  قنق شد ُ یدر خانقاه یتا شب  
اران نشست یفه با او به صدر ص  

  ش یار بیباشد حضور  يدفتر
  ست ید همچون برف نیدل اسپجز 

  قدم  انوار ؟ستیچ یزاد صوف
  بر آثار شدو د یگام آهو د

  بعد از آن خود ناف آهو رهبر است 
  دیرس یالجرم زآن گام در کام
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  ناف يبر بو یک منزلیرفتن 
  شگاهیتا پ یر زاهد هر مهیس

  کو مطلع مهتابهاست یآن دل
  شان در استیوار است و با ایبا تو د

  انیع ینینه بیآنچه تو در آ
  ن عالم نبودیکا ،شان اندیر ایپ
  عمرها بگذاشتند ،ن تنیش از ایپ
  جان پذرفته اند ،شتر از نقشیپ

  

  بهتر از صد منزل گام و طواف   
 تا تخت شاه  یر عارف هر دمیس

  بهر عارف فتحت ابوابهاست 
  زان گوهر است یبا تو سنگ و با عز

  ش از آن یند بیخشت ب ر اندریپ
  جود يایشان بود در دریجان ا

  بر برداشتند ،شتر از کشتیپ
  ها سفته اندرد ،شتر از بحریپ

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مشورت کردن خداي تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق. 6
  جاد خلقیرفت در ا یمشورت م
  شدند یمانع آن مک یچون مال

  مطلع بر نقش هر که هست شد
  ده اندیوان دیک ،شتر ز افالكیپ
  پر از فکرت بدند ،دماغ و دل یب

  شان فکرت استیان نسبت به ایآن ع
  فکر چه؟ آنجا همه نور است پاك

  و مستقبل بود یفکرت از ماض
  ف رایف هر با کیک یده چون بید
  شتر از خلقت انگورهایپ

  ينند دیب یدر تموز گرم م
  ده اندیرا د یدر دل انگور م

  ده استیرا د یم ،روح از انگور
  شان جرعه نوشیآسمان در دور ا

  اریدو  ینیشان مجتمع بیچون از ا
  بر مثال موجها اعدادشان
  مفترق شد آفتاب جانها

  ستیکیخود  ،ير قرص داربچون نظر 
  بود یوانیتفرقه در روح ح

یعل چون که حق رشهم نوره  
  کنفس واحده است یروح انسان

  ستین آگاه نیعقل جز از رمز ا

  جانشان در بحر قدرت تا به حلق   
  زدند یه خنبک میخفک یبر مال

  پا بست شد ،ن نفس کلیش از آن کایپ
  ده اندیشتر از دانه ها نان دیپ
  سپاه و جنگ بر نصرت زدند یب

  ت است یور نه خود نسبت به دوران رو
 فکرناك  ين لفظ فکر ایبهر توست ا

  ن دو رست مشکل حل شودیچون از ا
  ف رایح و زیش از کان صحیده پید

  ها و نموده شورها یخورده م
   ینند فیب یدر شعاع شمس م

  ده اندیرا د یمحض ش يدر فنا
  ده است یرا د یش ،روح از معدوم

  پوش زربفت آفتاب از جودشان 
  باشند و هم ششصد هزار یکیهم 

  در عدد آورده باشد بادشان 
  اهدر درون روزن ابدان

  ست یآنکه شد محجوب ابدان در شک
  بود ینفس واحد روح انسان

  مفترق هرگز نگردد نور او
 سفال جامده است  یوانیروح ح

 ست ین سرّ بجز اهللا نیواقف ا
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  ن سودا چه کار؟یعقل را خود با چن
  همره مالل يک زمان بگذار ای

  ال اوخد جمال یان نایدر ب
  چون که من از خال خوبش دم زنم

  ن خرمن خوشمیاندر ا يهمچو مور
  است یگذارد آنکه رشک روشن یک
  

 َکرّ مادر زاد را سرنا چکار؟   

  زآن جمال  یم وصف خالیتا بگو
  عکس خال او ؟ستیهر دو عالم چ

  خواهد که بشکافد تنم  ینطق م
  کشم  یم يش باریتا فزون از خو

  است یم آنچه فرض و گفتنیتا بگو
   

  
  
  
  
  

  به استماع ظاهر انل مستمعیت به سبب میحکا یر معنیبسته شدن تقر. 7
  کند يسد ،ش آرد ویکف پ ،بحر

  ن زمان بشنو چه مانع شد مگریا
  قنق یصوف يخاطرش شد سو

  ن مقالیآمد باز رفتن زالزم 
  زیعز يصورت مپندار ا یصوف

  پسر يز است ایجسم ما جوز و مو
  اکرام حق ،يگذربور تو اندر 

  

  کند يمد ،ز بعد جر، اجر کند  
  دگر يمستمع را رفت دل جا

نق اندر آن سودا فرو شد تا ع  
  آن افسانه بهر وصف حال  يسو

  ؟زیاز جوز و مو یتا ک ،همچو طفالن
  ز اندر گذرین دو چیز ،يگر تو مرد

  بگذراند مر ترا از نه طبق
  

  
  
  
  
  
  
  

  مه را و تخلف نمودنیمار بهیالتزام کردن خادم ت. 8
  بشنو اکنون صورت افسانه را

  دیان مستفیحلقه آن صوف
  همانیاوردند بهر میخوان ب

  ر برودر آخُ :گفت خادم را که
  ؟گفتن استن چه افزون یا ،ال حول: گفت
  تر کن آن جوش را از نخست: گفت
  ؟مها ییگو ین چه میا ،الحول: گفت
  شیش پیپاالنش فرو نه پ: گفت
  حکمت گزار نیالحول آخر ا: گفت

  ش مایرفته اند از پ یجمله راض
  ر گرمیکن شیآبش ده و ل: گفت
  اندر جو تو کمتر کاه کن: گفت
  شکش را بروب از سنگ و پیجا: گفت
  پدر الحول کن يالحول ا: گفت
  بستان شانه پشت خر بخار: گفت

  که جدا کن دانه رااز َ ،نیک هیل  
  دیچونکه در وجد و طرب آخر رس

  اد آورد آن زمان یمه یاز به
  مه کاه و جویراست کن بهر به

  ن کارها کار من است یم ایاز قد
  ر است و دندانهاش سست یپ كکان خر

  بهاین ترتیاز من آموزند ا
  ش یمنبل بنه بر پشت ر يدارو

  هزار جنس تو مهمانم آمد صد
  ش مایهست مهمان جان ما و خو

  الحول از توام بگرفت شرم : گفت
  ن سخن کوتاه کن یالحول ا: گفت

  خاك خشک  يز بر ویر ،ور بود تر
  با رسول اهل کمتر گو سخن 

  بدار یپدر شرم يالحول ا: گفت
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  دم افسار را کوته ببند: گفت
  ن منالیپدر چند يالحول، ا: گفت
  بر پشتش فکن جل زودتر: گفت
  ن مگویپدر چند يالحول، ا: گفت

  من ز تو استاترم در فن خود
  همان خدمت کنمیق هر میال

  ستربست چبان ین گفت و میخادم ا
  ادیچ یه ر نکرد اورفت و از آخُ

  رفت خادم جانب اوباش چند
  از ره مانده بود و شد دراز یصوف

  مانده بود یکان خرش در چنگ گرگ
  استیخولین چه مالیالحول ا: گفت

  د آن خرش در راهروید یباز م
  د ناخوش واقعهید یگونگون م

  سته انداران جی ؟ستیچاره چ: گفت
  ن خادمککاعجب  يا: گفت یباز م

  نیول ،اال لطف يمن نکردم با و
  د سندیهر عداوت را سبب با

  آدم با لطف وجود: گفت یباز م
  ؟مر مار و کژدم را چه کرد یآدم

  دن استیت بدریگرگ را خود خاص
  ن گمان بد خطاستیا: گفت یباز م

  حزم سوء الظن توست: یباز گفت
  و آن خر چنان ،اندر وسوسه یصوف

  ان خاك و سنگین میآن خر مسک
  علف یجمله شب ب ،خسته از ره

  اله ياان، کیگوخر همه شب ذکر 
  وخیش يا :گفت یبا زبان حال م
  د از رنج و عذابیآنچه آن خر د

  بس به پهلو گشت آن شب تا سحر
  کرد از فراق کاه وجویناله م

  ن در محنت و در درد و سوزیهمچن

 فد او ببند یدن نیتا ز غلط  

 ن مرو اندر جوال یبهر خر چند

 کان هنر  يزانکه شب سرماست ا

 ر نبود، تو مجو یاستخوان در ش

 ک و بد ید مرا از نیهمان آیم

 من ز خدمت چون گل و چون سوسنم 

  رفتم کاه و جو آرم نخست : گفت
  ادفت یبدان صوف یخواب خرگوش

  ش خندیر یکرد بر اندرز صوف
  د با چشم فرازید یخوابها م

  ربودیپاره ها از پشت و رانش م
  عجب آن خادم مشفق کجاست  يا

  فتاد و گه به گو یم یبه چاهگه 
  ا القارعه بخواند یفاتحه م

  رفته اند و جمله درها بسته اند
   ؟که با ما گشت هم نان و نمک ین

  ن یک ؟او چرا با من کند بر عکس
  ن کندیت وفا تلقیور نه جنس

  ؟کرده بود يس جوریبر آن ابل یک
  خواهد مر او را مرگ و درد یهم هک
  ن حسد در خلق آخر روشن است یا

   ؟ن ظنم چراستین چنیبر برادر ا
   ؟ماند درست یک ،ستیهر که بد ظن ن

  دشمنان  يبادا جز ا انکه چن
  ده پالهنگ یکژ شده پاالن در

  گه در تلف  ،گاه در جان کندن و
  ک مشت کاه یکم از  ،جو رها کردم

  ن خام شوخ یکه سوختم ز یرحمت
  ل آب یند اندر سیب یمرغ خاک

  چاره از جوع البقریآن خر ب
 اق کاه و جو یمستمند از اشت

 کرد از شب تا بروز ینالها م
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  امد بامدادیروز شد خادم ب
  خر فروشانه دو سه زخمش بزد

  شین يزیخر جهنده گشت از ت
  

  زود پاالن جست بر پشتش نهاد  
  سزد یسگ م باکرد با خر آنچه 

   ؟شید حال خویکو زبان تا خر بگو
  

  رنجور است یمه صوفیمگذ بهان که یگمان بردن کاروان. 9
  بر نشست و شد روان یچونکه صوف

  داشتند یهر زمانش خلق بر م
  د سختیچیپ یگوشش هم یکیآن 

  جست سنگ یاو مو آن دگر در نعل 
  ؟ستین ز چیخ ایش يا :گفتند یباز م
  آن خر کاو به شب الحول خورد: گفت

  چونکه قوت خر به شب الحول بود
  چون ندارد کس غم تو ممتحن

  خوارند اغلب مردمان یآدم
  همه يو است دلهایخانه د
  دو آنکه او الحول خوریاز دم د

  ویس دیا خورد تلبیهر که در دن
  پول صراطدر ره اسالم و بر 

  نیوش هیار بد منی يعشوه ها
  نیس الحول آر بیصد هزار ابل

  جان و دوست يد ترا ایدم دهد گو
  رون کشدیدم دهد تا پوستت ب

  تو قصاب وار يسر نهد بر پا
  کنش ُید خود را خویص ان،ریهمچو ش

  همچو خادم دان مراعات خسان
  ن مردمان خانه مکنیدر زم

  تو یگانه تن خاکیست بیک
  یدهین میریتن را چرب و شتا تو 
  شک تن را جا شودان میگر م

  مشک را بر تن مزن بر دل بمال
  نهد یآن منافق مشک بر تن م

  در جان او ،بر زبان نام حق و

  رو در افتادن گرفت او هر زمان   
  پنداشتند یجمله رنجورش هم

  ر گامش جست لخت یو آندگر در ز
  نگ رد ید یو آن دگر در چشم او م

   ؟ستین خر قویکه شکر ا یگفت ینم يد
  ردبد راه شابوه نین شیجز بد

  شب مسبح بود و روز اندر سجود
 د ساختن یش بایش کار خویخو

  کشان کم جو امان یاز سالم عل
  و مردم دمدمه یر از دیکم پذ

  د در نبردیهم چو آن خر در سر آ
  ویم و ریدوست رو تعظ يو ز عدو
  خباطد همچو آن خر از ُیدر سر آ

  ن یمن مرو تو بر زمیا ،نیدام ب
  ن یس را در مار بیآدما ابل

  کشد از دوست پوست  یتا چو قصاب
  ون چشدیکز دشمنان اف آن يوا

  زد زار زاریدم دهد تا خونت ر
  ش کن یو خو یترك عشوه اجنب

  بهتر ز عشوه ناکسان  یکس یب
  گانه مکن یکار بکار خود کن 

  تو یاوست غمناک يکز بر ا
   یفربه ینیرا نب جانجوهر 

  دا شودیروز مردن گند او پ
  نام پاك ذو الجالل  ؟مشک چه بود

  نهد یروح را در قعر گلخن م
  مان اویا یگندها از فکر ب
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  ذکر با او همچو سبزة گلخن است
  ت استین عاریقیآن نبات آن جا 

  نیبیط يد به سومبات آیط
  ن گمرهندیآنها که از ک ،ن مداریک

  ن تویک ،دوزخ است ونه یاصل ک
  هوش دار نیه یچون تو جزو دوزخ

  نامدار يا یور تو جزو جنت
  ن ملحق شودیقیتلخ با تلخان 

  يشه ایبرادر تو همان اند يا
  یشۀ تو گلشنیگر گل است اند

  بت زنندی، بر سر و جیگر گالب
  نیش عطاران ببیطبلها در پ

  جو ز ناجنسان بجد یتو رهائ
  ختهیجنسها با جنسها آم

  کرشزند عود و شیدر آم گر
  ختندیطبلها بشکست و جانها ر

  نیا را بهر ایحق فرستاد انب
  ا را با ورقیحق فرستاد انب

  مومن و کافر مسلمان وجهود
  میکسان بدیشان ما همه یش از ایپ

  روانبود نقد وقلب در عالم 
  ایتا بر آمد آفتاب انب

  چشم داند فرق کردن رنگ را
  چشم داند گوهر و خاشاك را

  ن قالبکانیدشمن روزند ا
  ف اوینۀ تعریزآنکه روز است آ

  امت را لقب زآن روز کردیحق ق
  استیر اولس ،روز قتیپس حق

  د روزیعکس راز مرد حق دان
  یو الضح ،زدانیزآن سبب فرمود 

  را خواست دوست یحن ضُیگر کایقول د
  قسم گفتن خطاست یبر فان ،ورنه

  گل است و سوسن است  ،بر سر مبرز  
  آن گل مجلس است و عشرت است  يجا

  ن یاست هثات یخبرا ن یثیخبمر 
  ن داران نهندیک يگورشان پهلو

  ن تویجزو آن کل است و خصم د
  رد قراریکل خود گ يجزو سو

 دار یش تو باشد چوجنت پایع

  ؟ن حق شودیدم باطل قر یک
   يشه ایتو استخوان و ر یما بق

   یمۀ گلخنیتو ه يور بود خار
  برونت افکنند ،یور تو چون بول

  ن یجنس را با جنس خود کرده قر
 صحبت ناجنس گور است و لحد 

  خته یانگ ینتین تجانس زیز
  گرش یدهمک از یک یند یبرگز

  ختندیک و بد در همدگر آمین
 ن یشان کفر و دیتا جدا گردد از ا

  ن دانه ها را بر طبق ید ایتا گز
 نمود یکسان میشان جمله یش از ایپ

  م یک و بدیکه ما ن یکس ندانست
  بود و ما چون شب روان جهان شب چون 
  ایب یصاف ،غش دور شو يا: گفت

  چشم داند لعل را و سنگ را
  خلد خاشاکها یچشم را زآن م

  کان  يعاشق روزند آن زرها
  ف اویتشر یند اشرفیتا بب

  د جمال سرخ و زردیروز بنما
  است هرشان چون سالهش میروز پ

  شام چشم دوز ،شیعکس ستار
   یر مصطفینور ضم  یو الضُّح 
  ن هم عکس اوست یآنکه ا يبرا از

   ؟ق گفت خداستیخود فنا چه ال
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  نیال اُحب االفل یلیاز خل
آفلال    لینَ گفت آن خلیأُحب الْ

  او يستار ،لِ استیباز و اللَّ
  آفتابش چون بر آمد زآن فلک

  ن بالیدا گشت از عیوصل پ
  ستیهر عبارت خود نشان حالت

  آلت زرگر به دست کفشگر
  رزگرش بیو آلت اسکاف پ

  بود انا الحق در لب منصور نور
  گوا یشد عصا اندر کف موس

  ودبدان همراه خَ یسین سبب عیز
  نقص بر آلت نهد ،کو نداند

  دست و آلت همچو سنگ و آهن است
  ستیکیآلت  یجفت است و ب یآن که ب

  نیش ازیآنکه دو گفت و سه گفت و ب
  کسان شوندی ،فع شدرچون  یاحول

  دان اویتو در م ییگو یکیگر 
  نقصان شود یآنگه راست و ب يگو

  نها را به هوشیاحول ا يگوش دار ا
  کور يالم پاك در دلهاس کب

  کژ يو در دلهایو آن فسون د
  يگر چه حکمت را به تکرار آور

  یکنینشانش م یسیور چه بنو
  زیپر ست ياو ز تو رو در کشد ا

  ند سوز تویو بب یور نخوان
  ش هر نااوستاید پیاو نپا

  

 ن؟یپس فنا چون خواست رب العالم  

   ؟لین رب جلیفنا خواهد از ا یک
  او يزنگار ین تن خاکیو

  عک ن ما ودیه :با شب تن گفت
   یزآن حالوت شد عبارت ما قل

  ست یعبارت آلت ،حال چون دست و
  گ دریهمچو دانۀ کشت کرده ر

  ش خریپ نه ،ه استخواننش سگ یپ
  بود انا اهللا در لب فرعون زور
  شد عصا اندر کف ساحر هبا

  د آن اسم صمدیاموزیدر ن
  ؟جهد یآتش ک ،سنگ بر گل زن تو

  د جفت شرط زادن است یجفت با
  ست یشک یک بیدر عدد شک است و آن 

  ن یقیمتفق باشند در واحد 
  ان شوندیگو یکی ،انیدو سه گوآن 

  از چوگان او ،گردیگرد برم
  ز زخم دست شه رقصان شود وک

  ده بکش از راه گوش ید يدارو
  رود تا اصل نورید مینپا یم
  کژ يرود چون کفش کژ در پا یم

   يشود از تو بر ،یاهل چون تو نا
   یکنیانش میب یالفیور چه م

  زیگر بهربندها را بگسلد 
  علم باشد مرغ دست آموز تو

  به خانۀ روستا باز شه،همچو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و مبتال شدنر یخانۀ کمپ دررا ش یخوافتن پادشاه باز ی. 10
  ختیکو از شه گر ،آن باز استعلم 

  پزد اوالد را یتتماجتا که ُ
  کش بست و پرش کوتاه کردیپا

  نااهالن نکردندت به ساز: گفت

  خت یآرد ب یر کاو میآن کمپ يسو  
  خوش زاد راو د آن باز خوش ید

  د و قوتش کاه کردیناخنش ببر
ر فزود از حد و ناخن شد درازپ  
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  مارت کندیدست هر نااهل ب
قیرف ين دان ایهر جاهل را چنم  

  ید همدلیجاهل ار با تو نما
  گاه شد یروز شه در جستجو ب

  د ناگه باز را در دود و گردید
  کار توست ين جزایهر چند ا: گفت

  ؟دوزخ فرار دراز خلد  یچون کن
  ریآنکه از شاه خب ين سزایا

  ستیا دنین دنیر جاهل ایگنده پ
  ا جاهل و جاهل پرستیهست دن

  با جاهل بود همراز بازهر که 
  د پر بر دست شاهیمالیباز م

  ؟میلئ زاردکجا  نالد؟پس کجا 
  سر کجا بنهد ظلوم شرمسار؟

  تجو کندیجنا ،لطف شه جان را
  ما يهایکیکه ن یرو مکن زشت

  یخدمت خود را سزا پنداشت
  را ذکر و دعا دستور شدو چون ت

  تو خود را با خدا يدیهم سخن د
  نیند بر زمیگر چه با تو شه نش

  شوم یمان میشه پش يا: باز گفت
  ریر گیو ش یآنکه تو مستش کن

  مرا یگر چه ناخن رفت چون باش
  میور چه پرم رفت چون بنواز

  که را بر کنمُ ،میگر کمر بخش
  آخر از پشه نه کم باشد تنم

  ریل گیتو مرا باب یفیدر ضع
  قیرخ گردد ،قدر فندق افکنم

  گرچه سنگم هست مقدار نخود
  ک عصاشیآمد در وغا با  یموس

  ک تنه کان در زده ستی یهر رسول
  د ازویر در خواهینوح چون شمش

  مارت کندیکه ت ،مادر آ يسو  
  ق یشه در طریکژ رود جاهل هم

  یعاقبت زخمت زند از جاهل

  ر و آن خرگاه شدیآن کمپ يسو
  ست زار و نوحه کردیشه بر او بگر

  ما درست  يدر وفا یکه نباش
  اصحاب نار ،يستویغافل از ال 

  ریزد به خانۀ گنده پیره بگریخ
 ست یل شد بدو خوار و غبیهر که ما

 ن جاهل برست یعاقل آن باشد که ز

 آن رسد با او که با آن شاهباز 

  من کردم گناه : گفت یزبان م یب
  م یکر يا ؟کیبجز ن يریگر تو نپذ

 آمرزگار  يجز بدرگاه تو ا

  کو کندینز آنکه شه هر زشت را 
  ما يبایش آن زید پیزشت آ
   یجرم از آن افراشت يتو لوا

  کردن دلت مغرور شد ز آن دعا
  ن گمان افتد جدایز سبسا ک يا

  ن یکوتر نشیشتن بشناس و نیخو
  شوم  یتوبه کردم نو مسلمان م

  ریعذرش پذ ،رود ژک یگر ز مست
  د رایبر کنم من پرچم خورش

  م یم کند در بازک يچرخ باز
  علمها بشکنم  ،یلکک یگر ده

  به پر بر هم زنم  يملک نمرود
  ریل گیخصم مرا چون پ یکیهر 

  ق یبندقم در فعل صد چون منجن
 جا نه سر ماند نه خود یک در هیل

  رهاش یزد بر آن فرعون و بر شمش
  بر همه آفاق تنها بر زده ست 

  ر خویموج طوفان گشت از او شمش
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  ؟نیست اسپاه زمیاحمدا خود ک
  خبر یتا بداند سعد و نحس ب

  میکل يرا که موسایدور توست ا
  دیرونق دور تو د یچون که موس

  ؟رحمت است آن چه دور ِ ،ا ربی: گفت
  خود را در بحار يغوطه ده موسا

  بدان بنمودمت یا موسی: گفت
  میکل يا ،ن دوریدر يکه تو زآن دور

  م بنده رایمم نان نمایمن کر
  يبمالد مادر یطفل ینیب

  خبر یکاو گرسنه خفته باشد ب
ۀیکنزا رحمۀ مخف کنت  

  به جان ییجو یکه م یهر کرامات
  چند بت بشکست احمد در جهان

  تو هم ،کوشش احمد يگر نبود
  دة صنمن سرت وارست از سجیا

  ن رستن بگویشکر ا یتوانگر 
  د از بتانیمر سرت را چون رهان

  ین از آن بر تافتیسر ز شکر د
  ؟چه داند قدر مال یراثیمرد م

  انم بجوشد رحمتمیچون بگر
  مشیخود ننما ،گر نخواهم داد

  ه هاستیرحمتم موقوف آن خوش گر
  خندد چمن ید ابر کیتا نگر

  

  ن ین بر چرخ و بشکافش جبیماه ب  
  ن دور نه دور قمریتوست ادور 

  م ین دورت مقیبرد ز یآرزو م
  دیدم یم یکاندر او صبح تجل

  ت است یجا رونیا ،گذشت از رحمت آن
ِ یاز م   دورة احمد بر آر ان

  راه آن خلوت بدان بگشودمت 
  م ین گلیرا دراز است ایز ،پا بکش
  اند طمع آن زنده رایتا بگر

   يد خوریدار واجویتا شود ب
  در ،ز مهراخلد  یپستان مو آن دو 

  ۀیفابتعثت أمۀ مهد
  در آن  ياو نمودت تا طمع کرد

  گشتند امتان  يا رب گویتا که 
  چو اجدادت صنم  يدیپرست یم

  حق او را بر امم  یتا بدان
  کز بت باطن همت برهاند او
  هم بدان قوت تو دل را وارهان 

   یافتی ارزانراث یکز پدر م
  افت زال یجان کند و مجان  یرستم

  آن خروشنده بنوشد نعمتم 
  مش یبگشا ،چونش کردم بسته دل

 چون گرست از بحر رحمت موج خاست 

  جوشد لبن ید طفل کیتا نگر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یتعالمان به الهام حقیغر ۀجهبه یخ احمد خضرویدن شیحلوا خر. 11
  ما او وامدارئدا یخیبود ش

  از مهان يده هزاران وام کرد
  ساخته یهم به وام او خانقاه

  نام او يه بودیاحمد خضرو
  گزارد یحق ز هر جا م وام او را
  در بازارها :غمبر کهیگفت پ

  که بود آن نامدار ياز جوانمرد  
  ران جهان یبر فق يخرج کرد

  و خانقه درباخته  نان و ماخ
 کام او  يخدمت عشاق بود

  گ آردیاز ر ،لیکرد حق بهر خل
  ادائم ندکنند  یفرشته مدو 
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  تو منفقان را ده خلف ،خدا يکا
  خاصه آن منفق که جان انفاق کرد

  ل واریش آورد اسماعیحلق پ
  ند و خوشین رویزنده ز ،دانیپس شه

  چون خلف دادستشان جان بقا
  ن کار کردیسالها ا ،یخ وامیش

  کاشت تا روز اجل یتخمها م
  دیدر آخر رسخ یچونکه عمر ش

  ان گرد او بنشسته جمعهاخو وام
  د و ترشیان گشته نومهاخو وام
  ن بد گمانان را نگریا: خ گفتیش

  رون بانگ زدیحلوا ز ب یکودک
  خ اشارت کرد خادم را به سریش

  مان چونکه آن حلوا خورندیتا غر
  در زدر زمان خادم برون آمد 

  ؟حلوا به چندن همه یکا :گفت او را
  ان افزون مجویاز صوف ،ین: گفت

  خیش شیاو طبق بنهاد اندر پ
  ن نوالیامان کیکرد اشارت با غر
  حلقه زدند یبهر فرمان جملگ

  تدآن کودك س ،شد یچون طبق خال
  از کجا آرم درم :خ گفتایش

  نیکودك از غم زد طبق را بر زم
  يها يهاکرد و فغان و یناله م
  یرد گلخن گشتممن گ یکاشک
  لقمه جوان طبل خوار یصوف

  ر و شریو کودك آنجا خیاز غر
  خ درشتیش يخ آمد که ایش شیپ

  یدست تهروم  اُستا ربگر 
  جحودمان هم به انکار و ُیو آن غر

  يبریمظالم م يمال ما خورد
  ستیگر آن کودك گریتا نماز د

  خدا تو ممسکان را ده تلف  يو  
  خالق کرد یحلق خود قربان

  ارگارد کردیکارد بر حلقش ن
  ش و قالب بمنگر گبر ،تو بدان

  از غم و رنج و شقا ،منیجان ا
  مرد يهمچون پا ،داد یم ،ستد یم

  ر اجل یم ،تا بود روز اجل
  دیدر وجود خود نشان مرگ د

  خ بر خود خوش گدازان همچو شمع یش
  شش ار شد با درد ُیدرد دلها 

  ؟نار زریست حق را چار صد دین
  د دانگ زدیالف حلوا بر ام

  که برو آن جمله حلوا را بخر
  تلخ در من ننگرند یک زمانی

  جمله حلوا زان پسر آنتا خرد 
  و اند است ناریم دین :گفت کودك

  گر مگوینارت دهم دیم دین
  خ یش شیر انداسرار سن یتو بب

  ن را حالل ید ایخوش خور ،نک تبرك
 خوردند حلوا همچو قند  یخوش هم

  با خرد ينارم بده اید: گفت
  عدم  يروم سویم ،وام دارم

  ن یه بر آورد و حنیناله و گر
   يهر دو پا يمرا بشکسته بود يکا

   ین خانقه نگذشتمیبر در ا
  شو يسگ دالن همچو گربه رو

  بر کودك حشرگرد آمد گشت 
  ن دان که مرا استاد کشت یقیتو 

   ؟یدهیاجازت م ،او مرا بکشد
  ؟چه بود يزن بایکا ،خ آوردهیرو به ش

   ؟يگر بر سرین ظلم دیاز چه بود ا
  ست یننگر ير وبده بست و یخ دیش
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  خ فارغ از جفا و از خالفیش
  شاد کام ،ل خوشزبا ا ،خوش اجلبا 

  او خندد چو قند يآنکه جان در رو
  آنکه جان بوسه دهد بر چشم او
  در شب مهتاب مه را بر سماك

  آورد یفۀ خود به جا میسگ وظ
یگزارد هر کسیك خود مکار  

  آب يرود بر رویخس خسانه م
  م شبیشکافد ن یمه م یمصطف

  کند یحا مرده زنده میآن مس
  ؟بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه

  خورد شه بر لب جو تا سحر یم
  ع کودك دانگ چندیتوز يشد هم

  زیچ چیندهد به کودك ه یتا کس
  یگر آمد خادمیشد نماز د

  ریش پیپ یو حال یصاحب مال
  نار بر گوشۀ طبقیچار صد د

  خ را اکرام کردیخادم آمد ش
  چون طبق را از غطا واکرد رو
  آه و افغان از همه برخاست زود

  ؟است باز ین چه سلطانیاست ا ن چه سرّیا
  م ما را عفو کنیما ندانست

  میزن یما که کورانه عصاها م
  ک خطابیده یان ناشنما چو کرّ
  م کاویپند نگرفت یما ز موس
  شتافت یکه باال م یبا چنان چشم

  ایموس ،کرده با چشمت تعصب
  آن همه گفتار و قال :خ فرمودیش
  ن آن بود کز حق خواستمیا سرّ

  نار اگر چه اندك استیآن د: گفت
  حلوا فروشد کودك یتا نگر

  برادر طفل طفل چشم توست يا

  چون مه در لحاف  يده رویدر کش  
  خاص و عام  ع و گفتیفارغ از تشن

  ؟خلقش چه گزند یئاز ترش رو
  ؟خورد غم از فلک وز خشم او یک

   ؟شان چه باكیاز سگان و عوعو ا
  گستردیفۀ خود به رخ میمه وظ

   یآب نگذارد صفا بهر خس
  اضطراب  یرود بیم یآب صاف

  نه بو لهب ید ز کیخایژاژ م
  کندیو آن جهود از خشم سبلت م

   ؟کاو بود خاص اله یخاصه ماه
  خبر یدر سماع از بانگ چغزان ب

  سخا را کرد بندخ آن یهمت ش
  زیش است نین بآران از یقوت پ

   یش حاتمیک طبق بر کف ز پی
  ریبد خب يه بفرستاد کز ویهد
  نار دگر اندر ورق یم دین

  خ فردیش شیو آن طبق بنهاد پ
  دند آن کرامت را از اویخلق د

  ؟ن چه بودیخان و شاهان ایسر ش يکا
  خداوندان راز خداوند يا

  بس پراکنده که رفت از ما سخن 
  م یلها را بشکنیالجرم قند

  اس خود جواب یان از قیهرزه گو
  زرد رو يگشت از انکار خضر

  شکافت  ینور چشمش آسمان را م
  ایآس از حماقت چشم موش ِ

  ال جدمن بحل کردم شما را آن 
  الجرم بنمود راه راستم 

  و کودك است یک موقوف غریل
  د به جوش یآ ینم شیبخشابحر 

  ست نخدان  يکام خود موقوف زار
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  دل است يکام تو موقوف زار
  که مشکل حل شود یخواه یگر هم
  که آن خلعت رسد یخواه یگر هم

  

 مشکل است  یابیتضرع کام یب

 بگل مبدل شود  یخار محروم

  ده بر جسدیان طفل دیپس بگر
  

  يتا کور نشو يکه کم گر ،را يزاهد یدن شخصیترسان. 12
  در عمل ياریرا گفت  يزاهد

  ست حالیرون نیاز دو ب :گفت زاهد
  ؟چه غم است ند نور حق خودیگر بب

  د حق را گو برویور نخواهد د
  تراست یسیع ،انگده یغم مخور از د

  روح تو با تو حاضر است یسیع
  ر استخوانار تن پکیپک یل

  همچو آن ابله که اندر داستان
  ات یسیتن مجو از ع یزندگ

  شۀ معاشیبر دل خود کم نه اند
  ن بدن خرگاه آمد روح رایا

  یابد خرگهیترك چون باشد ب
  

  د خلل یتا چشم را نا يکم گر  
  آن جمال  ،ندیا نبی ،ندیچشم ب

  ده چه کم است یدر وصال حق دو د
  گو کور شو ،ین چشم شقین چنیا

  چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست 
  خواه کاو خوش ناصر است  ينصرت از و
  منه تو هر زمان  یسیبر دل ع

  م بهر راستان یذکر او کرد
  ات  یمخواه از موس یکام فرعون

  تو بر درگاه باش  ،دیش کم نایع
  مر نوح را ییا مثال کشتی

  یز درگهیخاصه چون باشد عز
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیعل یسیع يقصۀ زنده شدن استخوانها به دعا یتمام. 13
  قید کان ابله رفید یسیچونکه ع

  یرد پند او از ابلهینگ یم
  نام حق بر استخوان یسیخواند ع

  آن خام مرد یزدان از پیحکم 
  اهیر سیک شیان بر جست یاز م

  خت زودیمغزش ر و کله اش بر کند
  اشکستنشز ،يدب يگر ورا مغز

  ؟یچون شتابش کوفت :یسیگفت ع
  ؟خون مرد يچون نخورد :یسیگفت ع

  انیر ژیبسا کس همچو آن ش يا
  حرصش چو کوه ،نه و یقسمتش کاه

  گور يمال و رفته سوجمع کرده 
  در جهانرا سر کرده ما یم يا

 ق یداند طریزه نمیجز که است  

  یپندارد او از گمرهیبخل م

  التماس آن جوان  ياز برا
  صورت آن استخوان را زنده کرد

  زد کرد نقشش را تباه  يپنجه ا
  نبود يکاندر او مغز يمغز جوز
  اال بر تنش  ،نقص يخود نبود

   یز آن رو که تو زو آشوفت: گفت
  قسمت نبودم رزق خورددر : گفت

  د خود ناخورده رفته از جهان یص
 از هر گروهه ووج یوجه یجسته ب

  دشمنان در ماتم او کرده سور 
  ما وارهان کار از یپسخره و 
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  وآن بوده شست ،طعمه بنموده به ما
  ن شکاریحا ایمس يا :ریگفت آن ش

  اندر جهان يدب يگر مرا روز
  ابد آب صافیآنکه  ين سزایا

  خر يمت آن جویگر بداند ق
  يغمبریابد آنچنان پیاو ب
  کز امر کن ؟ش اویرد پیچون نم

  زنده مخواهنفس را ن یان سگ یه
  را که آن یخاك بر سر استخوان

  ؟یبر استخوان چون عاشق يسگ نه ا
  ستیش نیینایآنکه ب ؟آن چه چشم است

  سهو باشد ظنها را گاه گاه
  يگران نوحه گریدبر  يکرده ا

  ان شاخ سبز و تر شودیز ابر گر
  نیهر کجا نوحه کنند آنجا نش

  اند یشان در فراق فانیزآنکه ا
  د است بندیتقلزآنکه بر دل نقش 

  ستیئکوید آفت هر نیزآنکه تقل
  ز خشمیلمترست و ت يریگر ضر

  کترید ز مو باریگر سخن گو
  کیول ،دارد ز گفت خود ییمست

  خوردیم ینه آب ،است او يهمچو جو
  رد قراریگ یآب در جو زآن نم

  کند ينالۀ زار یئهمچو نا
  ثینوحه گر باشد مقلد در حد

  ث سوزناكید حدینوحه گر گو
  محقق تا مقلد فرقهاستاز 

  بود ين سوزیمنبع گفتار ا
  نین مشو غره بدان گفت حزیه

  ست محروم از ثوابیهم مقلد ن
  کیل ،ندیکافر و مومن خدا گو

  د خدا از بهر نانیآن گدا گو

  آن را که هست  ،آنچنان بنما به ما  
  اعتبار يبود خالص از برا

   ؟مرا با مردگان یخود چه کاراست
  زد از گزاف یهمچو خر در جو بم

  سر يپا نهد در جو يبجااو 
   يپرور یزندگان ،یر آبیم
  ر آب ما را زنده کن یام يا

  رگاه یجان توست از د يکاو عدو
  د جان ین سگ بود از صیمانع ا

   ؟یوچه وار از چه بر خون عاشقید
  ست یش نیئز امتحانها جز که رسوا

  راه بنکه کور آمد یا ؟ن چه ظن استیا
   يگرین و بر خود میبنش یمدت
  ه روشن تر شودیشمع از گر نور

  ن یاندر حن يتریزآنکه تو اول
  اند یکان يغافل از لعل بقا

  بندش را برند ،رو به آب چشم
  است  يد اگر کوه قویکه بود تقل

ست چشم یش دان چو او را ناپاره  گوشت  
  آن سرش را زآن سخن نبود خبر

  ک یست نیراه یتا به م ياز بر و
  بگذردآب از او بر آب خواران 

  ست تشنه و آب خواریزآنکه آن جو ن
  کند يداریار خرکیپک یل

  ث یجز طمع نبود مراد آن خب
   ؟ک کو سوز دل و دامان چاكیل

  گر صداست ین چو داود است و آن دیکا
  بود يو آن مقلد کهنه آموز

  ن یبار بر گاو است و بر گردون حن
  نوحه گر را مزد باشد در حساب 

  ک ین هست یان هر دو فرقیدر م
  ن جان ید خدا از عیگو یمتق
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  از بهر نان یزنیاهللا اهللا م
  شیگدا از گفت خو یگر بدانست
  د خدا آن نان خواهیسالها گو

  گفت لبش یگر بدل در تافت
  يره برد در ساحر يوینام د

  

 و اهللا را بخوان  يش آیطمع پ یب  

  ش ینه پ يش چشم او نه کم ماندیپ
شد از بهر کاه همچو خر مصحف ک  

  قالبش  يذره ذره گشته بود
   ؟يبر یم يزیتو به نام حق پش

 

  

  که گاو است آن ظنر را به یش یکیدر تار ییدن روستایخار. 14
  ر ببستگاو در آخُ ییروستا
  گاو ير سوشد در آخُ ییروستا

  ریش يد بر اعضایمال یدست م
  يدبافزون  یار روشن :ریگفت ش

  خاردمین گستاخ زآن مین چنیا
  مغرور کور يد که ایگو یحق هم

  که لو انزلنا کتابا للجبل
  ياز من ار کوه احد واقف بد

  يده این بشنیاز پدر وز مادر ا
  ين واقف شوآد از یتقل یگر تو ب

  

  ش نشست یر گاوش خورد و بر جایش  
  کنج کاوست شب آن ُج یگاو را م

  ریپهلو گاه باال گاه زپشت و 
   يو دل خون شد يدیزهره اش بدر

  پنداردم  ین شب گاو میا کاو در
  ؟ز نامم پاره پاره گشت طور ین

  النصدع ثم انقطع ثم ارتحل 
   يو دلش پر خون شد یپاره گشت

   يده ایچین پیالجرم غافل در ا
  يچون هاتف شو ،يجا یب ،نشان یب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سماعسفره و جهت بمسافر را  یصوفمۀ یان بهیفروختن صوف. 15
  د رایتهد ین قصه پیبشنو ا

  دیدر خانقاه از ره رس ییصوف
  شیآبکش داد و علف از دست خو

  اطش کرد از سهو و خباطیاحت
  ریبودند و فق شیوان دریصوف

  ن مخندیه يریسکه توانگر تو  يا
  رمه یر آن صوفیاز سر تقص

  مباح يضرورت هست مردارکز 
  هم در آن دم آن خرك بفروختند
  ولوله افتاد اندر خانقه

  ؟ن سه روزه چندین صبر و از ایچند از ا
  م مایم و جان داریما هم از خلق

  کاشتند یتخم باطل را از آن م

  د رایآفت تقل یتا بدان  
دیر کشرد و در آخُمرکب خود ب  

  ش یم پیکه ما گفت ین صوفو آچ ین
  ؟اطیاحت زد چه سود ایچون قضا آ

  ریبیکفرا  کنیکاد فقر أن 
  ر دردمندیآن فق يژبر ک

  در گرفتند آن همه  یخر فروش
  کز ضرورت شد صالح  يبس فساد

  لوت آوردند و شمع افروختند
  ه ولکامشبان لوت و سماع است و 

  ؟وزه چندین دریل و این زنبیچند از ا
  م مایهمان داریدولت امشب م
  ست جان پنداشتندیکانکه آن جان ن
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  ز از راه درازیو آن مسافر ن
  ک بنواختندیک به یانش یصوف

  د و دستیمال یش همیپا یکیآن 
  افشاند گرد از رخت او یکیوآن 

  يالنشان به وید میدیگفت چون م
  لوت خوردند و سماع آغاز کرد
  دود مطبخ گرد آن پا کوفتن

  کوفتند یگاه دست افشان قدم م
  آز از روزگار یابد صوفیر ید

  کز نور حق ییجز مگر آن صوف
  ندین صوفیز یاز هزاران اندک

  چون سماع آمد ز اول تا کران
  آغاز کردخر برفت و خر برفت 

  کوبان تا سحر ين حراره پایز
  نیهم ید آن صوفیاز ره تقل

  نوش و آن سماعجوش و چون گذشت آن 
  بماند یشد و صوف یخانقه خال

  رخت از حجره برون آورد او
  شتافت یتا رسد در همرهان او م

  آن خادم به آبش برده است :گفت
  ؟خر کجاست :یگفت صوف ،خادم آمد

  رده اممن خر را به تو بسپ: گفت
  اریه کن حجت میبحث با توج

  از تو خواهم آنچه من دادم به تو
  که دستت هر چه برد :غمبریگفت پ

نیاب یراض یاز سرکش يه اور ن  
  انیصوف ،من مغلوب بودم: گفت

  ان گربگانیم يتو جگر بند
  يان صد گرسنه گرده ایدر م

  رم کز تو ظلما بستدندیگ: گفت
  مر مرا ییو نگو ییایتو ن

  از هر که بود من واخرمتا خر 

  د آن اقبال و نازیخسته بود و د  
  باختند یخوش م شخدمتهانرد 
 نشست  يدش از جایپرس یکیوآن 

 د دستش را و رو یبوس یکیوآن 

   ؟یک ،گر طرب امشب نخواهم کرد
  خانقه تا سقف شد پر دود و گرد

  اق و وجد جان آشوفتن یز اشت
  روفتندیگه به سجده صفه را م

  ار خواریبود بس یز آن سبب صوف
  فارغ است از ننگ دق  ،ر خورد اویس
  ندیزیان در دولت او میباق

  ک ضرب گران ید یمطرب آغاز
  ن حراره جمله را انباز کردیز

  پسر يخر رفت و خر رفت ا ،کف زنان
  ن یخر برفت آغاز کرد اندر حن

  روز گشت و جمله گفتند الوداع 
  فشاندیگرد از رخت آن مسافر م

  تا به خر بر بندد آن همراه جو
  افت یر خر خود را نرفت در آخُ

  زانکه خر دوش آب کمتر خورده است 
  بخاست  یجنگ ،نیش بیر :گفت خادم

  من ترا بر خر موکل کرده ام 
  بسپردم واپس سپارمن آنچه 

  باز ده آنچه فرستادم به تو
  دش در عاقبت واپس سپردیبا

  ن ید ینک من و تو خانۀ قاض
  م جان یحمله آوردند و بودم ب

   ؟زآن نشان یئو جو ياندر انداز
   يگربۀ پژمرده ا ،سگ ش صدیپ

  ن شدندیمن مسک جانقاصد 
  ؟نوا یب يا ،برندیکه خرت را م

  شان زرم یکنند ا یعیور نه توز
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دندصد تدارك بود چون حاضر ب  
  ؟برم یرم که را قاضیمن که را گ

  بیغر يا ییو نگو ییایچون ن
  واهللا آمدم من بارها: گفت

  پسر يکه خر رفت ا یگفت یتو هم
  گشتم که او خود واقف است یباز م
  گفتند خوش یآن را جمله م: گفت

  دشان بر باد دادیمر مرا تقل
  حاصالن ین بید چنیخاصه تقل

  يزدیعکس ذوق آن جماعت م
  خوشاران َید از یعکس چندان با

  د دانیعکس کاول زد تو آن تقل
  راران مبیق از یتا نشد تحق

  چشم عقل و سمع را یصاف خواه
  از طمع ید صوفیزانکه آن تقل

  را طمع بردش زراه یزانکه صوف
  طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع

  ینه برخاستیگر طمع در آ
  به مال يگر ترازو را طمع بود

  يرم کز طمع قارون شویگ: گفت
  گفت با قوم از صفایم یهر نب

  يلم حق شما را مشتریمن دل
  هست مزد کار مر دالل را

  اریدار ید ؟ست مزد کار منیچ
  چل هزار او نباشد مزد من

  مت بشنو به هوشیت گویک حکای
  هر که را باشد طمع الکن شود

  و زرال جاه یش چشم او خیپ
  که از حق پر بود یجز مگر مست

  دار برخوردار شدیهر که از د
  دور بود یز مست یک آن صوفیل

  ت بشنود مدهوش حرصیصد حکا

  شدند یمیک به اقلین زمان هر یا  
  ن قضا خود از تو آمد بر سرم یا
  ب یمه ین ظلمین چنیش آمد ایپ

  ن کارهایتا ترا واقف کنم ز
  ندگان با ذوق تریاز همه گو

  عارف است  يمرد ستین قضا راضیز
  مر مرا هم ذوق آمد گفتنش 

  د بادین تقلیاکه دو صد لعنت بر 
   ختند از بهر نانیکاب رو را ر

   يشدیم نین دلم زآن عکس ذوقیو
  آب کش  ،عکس یاز بحر ب يکه شو

  ق آن یشود تحق ،شد یاپیچون پ
  رقطره د تهنگش ،از صدف مگسل

  طمع را يبردران تو پرده ها
  عقل او بر بست از نور لمع 
 ماند در خسران و کارش شد تباه 

  مانع آمد عقل او را ز اطالع 
   ینه چون ماستیدر نفاق آن آ

   ؟ترازو وصف حال یگفت یراست ک
  ين هامون شویآخر االمر اندر ا

  غام از شمایمن نخواهم مزد پ
 يم هر دو سریداد حق دالل

  د سزا ید داد تا گویمزد با
  بو بکر بخشد چل هزار گر چه خود

   ؟ر عدنشبه دبه َبود ش یک
  که طمع شد بند گوش  یتا بدان

  چشم و دل روشن شود یبا طمع ک
  اندر بصر يهمچنان باشد که مو

  بود او حرّ ،گنجها یگر چه بده
  ن جهان در چشم او مردار شدیا

  بودنور  یبحرص او  ازالجرم 
  در گوش حرص يد نکته ایایدر ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



28 

 

     
  ان ازو در فغانیقصه آن مفلس که در زندان بود و زندان. 16

  خان و مان یب یمفلس یبود شخص
  گزاف يان خوردیلقمۀ زندان

  کس را که لقمۀ نان خورد یزهره ن
  ت رحمان بودرحمهر که دور از 

  ر پایمر مروت را نهاده ز
  ید راحتیبر ام يزیگر گر

  ستیدام ن یدد و ب یب یچ کنجیه
  ریکنج زندان جهان ناگز

  يدر رو یو اهللا ار سوراخ موش
  الیهست از خ یرا فربه یآدم

  ید ناخوشیاالتش نمایور خ
  ان مار و کژدم گر ترایدر م

  ودشمار و کژدم مر ترا مونس 
  ال خوش شدستین از خیریصبر ش
  ریمان در ضمید ز ایآ حآن فر

  کلهابد سر ُیمان بیصبر از ا
  مان ندادیخداش ا :غمبریگفت پ

  در چشم تو باشد چو مار یکیآن 
  ال کفر اوستیزانکه در چشمت خ

  ک شخص هر دو فعل هستین یکاندر ا
  ش گبریمیم او مومن بود نین

  فمنکم مومنٌ :زدانتیگفت 
  اهیس جلدشمۀ ین يهمچو گاو
  رد کند ،ندیمه ببین نیهر که ا

  وردر نفاخوان  ،وسفیاز جمال 
  دیزشت د ال بد مر او رایاز خ

  ۀ آن چشم دانیچشم ظاهر سا
  ۀ اصل است فرع، اما کجایسا

  اصل تو در المکان ،یتو مکان
  را در جهاتیز زیشش جهت مگر

  امان  یمانده در زندان وبند ب  
  بر دل خلق از طمع چون کوه قاف 
ردزانکه آن لقمه ربا کاوش ب  
  بوداو گدا چشم است اگر سلطان 

  ن نان ربااز ،یگشته زندان دوزخ
   ید آفتیشت آیز آن طرف هم پ

  ست یجز به خلوت گاه حق آرام ن
  ریدق الحص یپا مزد و ب یست بین

   يشو یگربه چنگال يمبتال
  االتش بود صاحب جمال یگر خ

   یگدازد همچو موم از آتش یم
  االت خوشان دارد خدایبا خ

  ودشمس  يایمیالت کیکان خ
  ش آمدست یپ یوآن تازگفرح کان 

  ریو زح يدیمان ناامیضعف ا
  مان له یث ال صبر فال إیح

  در نهاد يروصبنبود هر که را 
  گر نگاریاندر چشم آن د يهم و

  در چشم دوست  یال مومنیو آن خ
  باشد او و گاه شست  یگاه ماه

  ش صبریمین ،يم او حرص آورین
  گبر کهن  باز منکم کافرٌ

  همچو ماه  و دیگر سپیمۀ دین
  کد کند ،ندیمه ببیهر که آن ن

  عقوب، نوریده یک اندر دیل
  دیناپد یچشم فرع و چشم اصل

  ن ان بدیبگردد ا ،ندیهر چه آن ب
 د پا دارد بجا؟ یه با خورشیسا

  ن دکان بر بند و بگشا آن دکان یا
 مات است مات ،دره در است و شش شش
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  انیست حد، زندانین سخن را نیا
  

  مظطرند از دست آن خرقلتبان
   

  از دست آن مفلس یل قاضیش وکیت کردن اهل زندان پیشکا. 17
  ادراك مند یل قاضیبا وک

  بر کنون یکه سالم ما به قاض
  رن زندان بماند او مستمیکاندر ا

  يلقمه ا دباین یمرد زندان
  د آن دوزخ گلویش آیدر زمان پ

  چون مگس حاضر شود در هر طعام
  چ است لوت شصت کسیش او هیپ
  داد داد ،سه ساله ن قحطین چنیز

  شین گاومیز زندان تا رود ا گو
  ز تو خوش هم ذکور و هم اناث يا

  ل با نمکیشد وک یقاض يسو
  شیاز زندان به پ یخواند او را قاض
  آن همه یش قاضیگشت ثابت پ

  ن زندان برویز زیخ :یگفت قاض
  خان و مان من احسان توست: گفت

  تو به رد یگر ز زندانم بران
  سالم يا: گفت یکه م یسیهمچو ابل
  ا من خوشمین زندان دنیکاندر ا

بود یمانیا هر که او را قوت  
  ویستانم گه به مکر و گه به ر یم

  دشانیکنم تهد یشیگه به درو
  زندان کم استن یدر ا یمانیقوت ا

  یچارگ یاز نماز و صوم و صد ب
  طانهیذ اهللا من شیأستع

  رود یک سگ است و در هزاران می
  دان کاو در اوستیهر که سردت کرد م

  الید در خیآ ،ابد صورتیچون ن
  د بالیآ یاالت تو میاز خ
  دکان یال فرجه و گاهیگه خ

  ت آمدندیاهل زندان در شکا  
  ن مرد دون یباز گو آزار ما ز

  اوه تاز و طبل خوار است و مضری
   يد طعمه ایلت گشایور به صد ح

  کلوا :هن که خدا گفتیحجتش ا
  سالم  یصال و ب یاز وقاحت ب

  ش بس یئاگر گو ،کر کند خود را
  نده بادیابد پا ،ظل موالنا

  ش یلقمه ا یفه کن ز وقفیا وظی
  داد کن المستغاث المستغاث 

  ک یک به یت یشکا یگفت با قاض
  ش یان خویپس تفحص کرد از اع

  ت آن رمه یکه نمودند از شکا
  ش شویگ خویخانۀ مرده ر يسو

  همچو کافر جنتم زندان توست 
  و کد یشیدرورم من ز یخود بم

  ام یوم القی یإل یرب أنظرن
  کشم  یتا که دشمن زادگان را م

  بود یزاد ره نان يوز برا
  ویغر یمانیتا بر آرند از پش

  دشان یگه به زلف و خال بندم د
  ن سگ در خم است یه هست از قصد اچنآو

   یک بارگی ود بریقوت ذوق آ
  انه یهلکنا آه من طغقد 

  شود یم آناو  ،رفت يهر که در و
  ر پوست یو پنهان گشته اندر زید

  الت در وبال یتا کشاند آن خ
 الت فاسد آمد جا به جا یچون خ

 خان و مان یال علم و گاهیگه خ
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  يال مکسب و سودا گریگه خ
  ال نقره و فرزند و زنیگه خ
  قماش یال کاله و گاهیگه خ
  ا و باغ و راغیال آسیگه خ

  و جنگها یال آشتیگه خ
  لهایین تخین برون کن از سر ایه

  هان بگو الحولها اندر زمان
  

  يال ماجرا و داوریگه خ  

 ال بوالفضول و بوالحزن یگه خ

 فراش  یال مفرش و گاهیگه خ

 غ و الغ یماغ و لغ و یال میگه خ

  ال نامها و ننگها یگه خ
 لها ین تبدین بروب از دل چنیه

  ن جان یبل از ع ،از زبان تنها نه
  

  
  
  
  

  یبا قاض یزندان تتمۀ قصۀ مفلس. 18
  را وانما یمفلس :یگفت قاض

  چون ،شان متهم باشندیا: گفت
  خواهند هم تا وارهندیز تو مو

  ما :جمله اهل محکمه گفتند
  حال او ید قاضیهر که را پرس

  د فاشیکش بگردان :یگفت قاض
  دیکنها  يکو به کو او را مناد

  فروشد بدونبه یچ کس نسیه
  نمنجا به یآردش ا يهر که دعو

  ش من افالس او ثابت شده استیپ
  ا زآن بودیدر حبس دن یآدم
  زدان مایو را ید یمفلس

  نکاو دغا و مفلس است و بد سخُ
  ياو را بهانه آور یور کن

  حاضر آوردند چون فتنه فروخت
  اد کردیفر یچاره بس یکرد ب

  اشترش بردند از هنگام چاشت
  بر شتر بنشست آن قحط گران

  تاختند یسو به سو و کو به کو م
  ش هر حمام و هر بازارگهیپ

  انیبلند آواز ،گر يده مناد
  جملگان آوازها برداشته

  وفا ی، بی، بد ادائینوائ یب

  نک اهل زندانت گوایا :گفت  
  ند خون یگر یزند از تو میگر یم
  دهند یم ین غرض باطل گواهیز

  هم بر ادبار و بر افالسش گوا
  ن مفلس بشویدست از ،موال: گفت

  مفلس است و بس قالش  وگرد شهر ا
  دیان هر جا زنیطبل افالسش ع

  چ کس او را تسویقرض ندهد ه
  زندانش نخواهم کرد من  چیه

  به دست  يزیستش چینقد و کاال ن
  تا بود کافالس او ثابت شود

  کرد در قرآن ما يهم مناد
  چ با او شرکت و سودا مکن یه

   ؟يبر یک يرفه از وص ،مفلس است او
  فروخت  یزم میکه ه يکرداشتر ُ

  شاد کرد یهم موکل را به دانگ
  نداشت  يو افغان او سود ،شببه تا 

  اشتر دوان  یصاحب اشتر پ
  ان بشناختندیتا همه شهرش ع

  کرده مردم جمله در شکلش نگه 
  ان یان و تازیرومکرد و ترك و ُ

 ن همه تخم جفا ها کاشته یکا

 ا یح ی، بینر گدائ، ینان ربائ
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  زیچ چین و ندارد هیمفلس است ا
  يظاهر و باطن ندارد حبه ا

  دیکم کن یفیهان و هان با او حر
  ن پژمرده راید ایور به حکم آر

  ش بس فراخیخوش دم است او و گلو
  بپوشد بهر مکر آن جامه راگر 

  میحرف حکمت بر زبان ناحک
  ده استیپوش ياجامه  يگر چه دزد

  ریچون شبانه از شتر آمد به ز
  اشترم را از پگاه یبر نشست

  ؟م پسیکرد یتا اکنون چه م: گفت
  طبل افالسم به چرخ سابعه

ر بوده است از طمع خامگوش تو پ  
  انین بید ایتا کلوخ و سنگ بشن

  گفتند و در صاحب شترتا به شب 
هر خداهست بر سمع و بصر م  

  آنچه او خواهد رساند آن به چشم
  نچه او خواهد رساند آن به گوشآو

  کنون غافل از آن یگر چه تو هست
  دیزدان مجی :غمبر کهیگفت پ

  بجان یو گوئ یگر چه درمان جوئ
  رنگ و بو ینیک زآن درمان نبیل

  یچت چاره نیکون پر چاره است و ه
  در المکان ،چاره جو يرا اچشم 

  دا شدستیجهت پ ین جهان از بیا
  یستین يباز گرد از هست سو

  مرم ياز و ،ن عدمیدخل است ا يجا
  ستیستیکارگاه صنع حق چون ن

  

  زیک پشیاو را مر قرض ندهد کس   
   يدبه ا ،ییدغا ،یقلب ،یمفلس

  دیزنگره محکم  ،دیچونکه او آ
  من نخواهم کرد زندان مرده را
  با شعار نو دثار شاخ شاخ 

  بد عامه رایفر آن، تاه است یعار
م یسل يت دان ایعار يهاه لح  

   ؟ده دستیرد آن ببریدست تو چون گ
  ریمنزلم دور است و د :کرد گفتش

  کم از اخراج کاه  ،جو رها کردم
   ؟ست اندر خانه کسین ؟هوش تو کو

   ؟واقعه نیا يده ایتو نشن ،رفت و
  غالم  يا گوش،کند  یپس طمع کر م

  ن قلتبان یمفلس است و مفلس است ا
  کاو از طمع پر بود پر ،بر نزد
در حب بس صورت است و بس صداج  

  از جمال و از کمال و از کرشم 
  از سماع و از بشارت وز خروش 

  ان یوقت حاجت حق کند آن را ع
  دیهر درد درمان آفر یاز پ
 خدا، درمان کار من رسان  يکه ا

  فرمان او یب ،شیبهر درد خو
  یت روزنید خدایتا که نگشا

  جان  يچون چشم کشته سو ،ن بنهیه
  جهان را جا شدست  ییجا یکه ز ب

   یستیمولطالب گر تو از جان 
  ش و کم یب ن وجودیخرج است ا يجا

  ست؟یجز معطل در جهان هست ک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المناجات یف. 19
  اریانباز و  یپاك ب يخدا يا
  قیقر ياد ده ما را سخنهای

 ر و جرم ما را در گذار یدست گ  

    ق یرف يرا رحم آورد آن او که ت
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  هم دعا از تو اجابت هم ز تو
  م اصالحش تو کنیگر خطا گفت

  یلش کنیکه تبد يا داریمیک
  ها کار توستیناگرین مین چنیا

  يآب را و خاك را بر هم زد
  جفت و خال و عم به ينسبتش داد
  يداده ا یئرا رها یباز بعض

  وند و سرشتیش و پیاز خو يبرده ا
  کند یهر چه محسوس است او رد م

  دا و معشوقش نهانیعشق او پ
  یصورت ين رها کن عشقهایا

  ست آنیآنچه معشوق است صورت ن
  يآنچه بر صورت تو عاشق گشته ا

  ؟ستیز چ يرین سیا ،صورتش بر جاست
  آنچه محسوس است اگر معشوقه است

  کند یآن عشق افزون مچون وفا 
  وار تافتید بر دیپرتو خورش

  ؟میسل يا يدل چه بند یبر کلوخ
  شیبر عقل خو یکه تو هم عاشق يا

  پرتو عقل است آن بر حس تو
  در بشر یزر اندود است خوب ،چون

  و شدیچون فرشته بود همچون د
  ستاند آن جمال یاندك اندك م

ه بخوان کِّس ه نُنَ   رو نُعمرْ
  است یدل جمال باقکان جمال 

  و مست یساقاو هم  ،خود هم او آب و
  اسیاز ق یرا تو ندان یکیآن 

  تیتو صورت است و عار یمعن
  آن باشد که بستاند ترا یمعن
  آن نبود که کور و کر کند یمعن

  ال غم فزاستیکور را قسمت خ
  ران معدنندیحرف قرآن را ضر

  از تو مهابت هم ز تو یمنیا  
  ن تو سلطان سخُ يا ،تو یمصلح

   یلش کنیخون بود ن يگر چه جو
  اسرار توست ز رها ین اکسین چنیا

يل نقش تن آدم زدز آب و گ   
  و غم  يشه شادیبا هزار اند

   يداده ا یئجدا ين غم و شادیز
  در چشم او هر خوب زشت  يکرده ا

  کند یداست مسند میوانچه ناپ
  فتنۀ او در جهان  ،رونیار بی

   یست يبر رو ،صورت نه عشق بر
  ن جهان خواه آن جهان یخواه عشق ا

   ؟يش هشته ایچرا ،چون برون شد جان
  ست یکه معشوق تو ک ،عاشقا واجو

  هر که او را حس هست  یعاشقست
  ؟کند یوفا صورت دگرگون م یک

  افت یوار ید یتیتابش عار
  م یکه تابد او مق یواطلب اصل

  ش یده بیش بر صورت پرستان دیخو
  تو دان ذهب بر مسیت میعار

  ؟ر خریور نه چون شد شاهد تو پ
  ده بیو عارا کان مالحت اندر

  گردد نهال  یاندك اندك خشک م
  دل منه بر استخوان  ،دل طلب کن

  است  یوان ساقیدولتش از آب ح
  ک شد چون طلسم تو شکست یهر سه 

  ناشناس  ،کن ژاژ کم خا یبندگ
  ت یو بر قاف يبر مناسب شاد

  از از نقش گرداند تراین یب
  بر نقش عاشق تر کند تو رامر

  االت فناست ین خیبهرة چشم ا
  نند و به پاالن بر زنندیخر نب
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  ستخر رو که ج یپ ،یینایچون تو ب
  ن پاالن ترایقید یآ ،خر چو هست

  عمو يد ایایخر چو باشد کم ن
  پشت خر دکان مال و مکسب است

  بو الفضول ين ایخر برهنه بر نش
  ایقد رکب معرور یالنَّب

  اده رفته استیبلکه آن شه بس پ
  ندبش بیخیبر م ،خر نفس تو ،شد

  ستیاو را بردن ،بار صبر و شکر
  بر نداشت يریوزر غ ،چ وازریه

  پسر يمخور خام ا ،طمع خام است آن
  ناگهان یافت گنجی یکان فالن

  کار بخت است آن و آن هم نادر است
  ؟است یکسب کردن گنج را مانع ک

  تو گرفتار اگر يتا نگرد
  کز اگر گفتن رسول با وفاق
  کان منافق در اگر گفتن بمرد

  بسا کس مرده در بوك و مگر يا
  تو نقصان اگر یابی یور نم

  

   ؟پاالن پرست يا يچند پاالن دوز  
  چو باشد جان ترا ،کم نگردد نان

 خود به پشتش رو نهد پاالن او 

  صد قالب است ۀ یجان تو سرما
  که راکب شد رسول  ،یخر برهنه ن

  ایل سافر ماشیق یو النَّب
 پذرفته است  ین و آن بسیبار ا

  ؟چند ،زد ز کار و باریچند بگر
  ست یو ب یس یخواه در صد سال و خواه

  نکاشت  يزیتا چ ،چ کس ندرودیه
  خام خوردن علت آرد در بشر

  دکان  می، چرا جون خواهمآ من هم
  د کرد تا تن قادر است یکسب با

  است  یآن خود در پ ،پا مکش از کار
  ا آن دگری ،ین کردمیکه اگر ا

  منع کرد و گفت آن هست از نفاق 
 وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد

 ت ناخورده بر یاز جمال عاف

  مگر  یابین سخن بشنو که دریا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قت سخن و اطالع بر کشف آنیبر حقل یمثت. 20
  جست از شتابیخانه م یبیآن غر

  يبد یرا اگر سقفن یا :گفت او
  اگر ياسودیال تو بیهم ع
  تو را يهمان روزیم يدیور رس

  ن سرایا يمعمور بود یکاشک
  اران خوش استی يپهلو يآر: گفت

  ن همه عالم طلب کار خوشندیا
  ر و خامیجمله پ ،طالب زر گشته

  نیبر قلب زد خالص بب يپرتو
  ور نه رو ،ن کنیگز يگر محک دار

  شیان جان خوید میمحک باپس 

  خانۀ خراب  يبردش سو یدوست  
   يمن مر ترا مسکن شد يپهلو

  حجرة دگر یانه داشتیدر م
 ت جا یاگر بود ياسودیهم ب

 ن معمور جا یا يخانۀ تو بود

  در اگر نتوان نشست  ،جان يک ایل
  ر اندر آتشندیوز خوش تزو

  ک قلب از زر نداند چشم عام یل
  ن یمحک زر را مکن از ظن گز یب

  روشتن را کن گینزد دانا خو
  ش یمرو تنها تو پ ،ره یور ندان
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  بانگ غوالن هست بانگ آشنا
  کاروان يدارد که هان ا یبانگ م

  فالن يا ،برد غولیک مینام هر 
  ریند گرگ و شیچون رسد آن جا بب

  کخو؟ین يابود آن بانگ غول  هچ
  ن آوازهایش ایاز درون خو

  بانگ غوالن را بسوز ،ذکر حق کن
  کاذب واشناسصادق را ز صبح 

  ده گان هفت رنگیتا بود کز د
  ن رنگهایبجز ا ینیرنگها ب

  يشو یئایبلکه در ؟گوهر چه
  در کارگه باشد نهان ،کار کن

  دیکار چون بر کار کن پرده تن
  باش عامل است يچون جا ،کارگه

  عدم یعنی ،پس درآ در کارگه
  ستیده گیروشن د يکارگه چون جا

  داشت فرعون عنود یرو به هست
  ل قدریخواست تبدیالجرم م

  له مندیآن حخود قضا بر سبلت 
  گناه یب ،صد هزاران طفل کشت او

  د برونینا ینب یتا که موس
  زاده شد یآن همه خون کرد و موس

  زالیکارگاه ال  يدیگر بد
  معاف یاندرون خانه اش موس

  کاو تن پرورد ،همچو صاحب نفس
  دشمن استو و آن حسود  ن عدویکا

  و تنش فرعون او یاو چو موس
  نیدر خانۀ تن نازناو  نفس

  

  فنا يکشد سو وک ییآشنا  
  و نشان  نامنک  ،دیئمن آ يسو

  تا کند آن خواجه را از آفالن 
  ریراه دور و روز د ،عیعمر ضا

  رو و آب ،جاه خواهم ،مال خواهم
  منع کن تا کشف گردد رازها

  ن کرکس بدوزیچشم نرگس را از ا
  از رنگ کاس واشناس را  یرنگ م

  دا کند صبر و درنگ یپ يده اید
  سنگها يبه جا ینیگوهران ب

   يشو یئمایآفتاب چرخ پ
  ان ینش عیتو برو در کارگه ب
  دیش دیخارج آن کار نتوان

  غافل است  ياز و ،ستجرون یآنکه ب
  صنع و صانع را بهم  ینیتا بب

  ست یدگیپس برون کارگه پوش
  الجرم از کارگاهش کور بود

  را باز گرداند ز درتا قضا 
  شخندیکرد هر دم ر یر لب میز

  ر اله یتا بگردد حکم و تقد
  کرد در گردن هزاران ظلم و خون 

  قهر او آماده شد يوز برا
  ال یز احت یش خشک گشتیدست و پا

  کشت طفالن را گزاف یوز برون م
  بردیم يحقد ظنّ ،بر دگر کس

  خود حسود و دشمن او آن تن است 
  ؟که کو عدو ،دودیرون میاو به ب

  ن ید به کیخایدست م ،بر دگر کس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بکشت را که مادر را به تهمت یشخص انمالمت کردن مردم. 21
  از خشم مادر را بکشت یکیآن 
  ياز بد گوهر :گفتش که یکیآن 

  هم به زخم خنجر و هم زخم مشت   
     يتو حق مادر ياد ناوردی
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  بگو ؟یتو مادر را چرا کشت یه
  عنود يچکس کشته است مادر؟ ایه

  است يکرد کان عار و يکار: گفت
  زآن کشتمش یکیمتهم شد با 

  محتشم يآن کس را بکش ا: گفت
  خلق يرستم از خونها ،کشتم او را

  تینفس توست آن مادر بد خاص
  یبکش او را که بهر آن دن پس

  ست تنگوخوش بر ت ياین دنیا ياز و
  ز اعتذار یباز رست ،ینفس کشت

  بر گفت ما یگر شکال آرد کس
  ؟که نفس کشته بود یا را نیکانب

  طلب کار صواب يتو ا نهگوش 
  دشمن خود بوده اند آن منکران
  دشمن آن باشد که قصد جان کند

  آفتاب يست خفاشک عدوین
  کشدُ یاو را م دیتابش خورش

  د عذابیدشمن آن باشد کز او آ
  شند جملۀ کافرانیمانع خو

  ؟حجاب چشم آن فردند خلق یک
  ن کشدیکاو ک ییچون غالم هندو

  افتد از بام سرا یسر نگون م
  بیمار دشمن با طبیگر شود ب

  قت ره زن جان خودندیدر حق
  رد ز آفتابیگر خشم گ يگازر

  انیبنگر که را دارد ز یکیتو 
  زشت رو هدیترا حق آفرگر 

  مرو در سنگالخ ،د کفشترَب ور
  کز فالن من کمترم يتو حسود

  گر استیب دیخود حسد نقصان و ع
  يس از ننگ و عار کمتریآن بل

  خواست تا باال بودیاز حسد م

  زشت خو يا بتو؟او چه کرد آخر   
 کو چه کرد، آخر چه بود؟  ینگوئ یم

  است  يکشتمش کان خاك ستار و
 غرق خون در خاك گور آغشتمش 

  را کشم  يپس هر روز مرد: گفت
  خلق  يرم به است از نااو ب ينا

  ت یکه فساد اوست در هر ناح
   یکن یم يزیقصد عز یهر دم

  او با حق و با خلق جنگ  یاز پ
  اریکس ترا دشمن نماند در د

  ایا و اولیانب ياز برا
  ؟دشمنان بود و حسودپس چراشان 

  ن اشکال و شبهت را جواب یبشنو ا
  شان چنان یزدند ایزخم بر خود م

  کند یدشمن آن نبود که خود جان م
  ش آمد در حجاب یخو ياو عدو
  ؟کشد ید هرگز کیخورش ،رنج او

  د لعل را از آفتاب یمانع آ
  غمبران یاز شعاع جوهر پ

  چشم خود را کور و کژ کردند خلق 
  کشد یخود را م ،اجهزة خویاز ست
  کرده باشد خواجه را یانیتا ز

  ب یور کند کودك عداوت با اد
  راه عقل و جان خود را خود زدند

  رد ز آب یگیگر خشم م ییماه
  اه اختر از آن یعاقبت که بود س

  هم زشت خو ،هان مشو هم زشت رو
  ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ 

  در اخترم  يد کمتریفزا یم
  ها بدتر است یجمله کمبلکه از 

   يافکند در صد ابتر تنشیخو
  بلکه خون پاال بود ،خود چه باال
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  آن ابو جهل از محمد ننگ داشت
د و بوجهل شدبو الحکم نامش ب  

  دم در جهان جست و جویمن ند
  ز آن کرد حق ا را واسطهیانب

  و فن یدرگذر از فضل و از چست
  نبود يزانکه کس را از خدا عار

  یکش مثل خود پنداشت یآن کس
  رسول یچون مقرر شد بزرگ

  م استئقا ییول يپس به هر دور
  برست ،نکو باشد يهر که را خو

  است یم آن ولئقا یپس امام ح
  راه جو ياست ا يو يو هاد يمهد

  اوست لیاو چو نور است و خرد جبر
  ماست ةل کم مشکاین قندیوانکه ز

  زانکه هفصد پرده دارد نور حق
  را مقام یاز پس هر پرده قوم

  شین از ضعف خویاهل صف آخر
  بصر یفیش از ضعیوآن صف پ

  ات اول استیکاو ح ییروشن
  ها اندك اندك کم شودیاحول
  ا زر استیکاصالح آهن  یآتش
  فیدارد خف ییخام یب و آبیس
  آن شعله هاست ،فیک آهن را لطیل

  کش جورر یهست آن آهن فق
  واسطه یحاجب آتش بود ب

  آب و فرزندان آب یحجاب یب
  يا تابه ای ،بود یگیواسطه د

  ان تا آن هوایدر م یا مکانی
  واسطه ست یر آن است کاو بیپس فق
  ر آن است کو خود را دهدیپس فق

  را که تنیاست ا يپس دل عالم و
  ؟دل نباشد، تن چه داند گفت وگو

  فراشت  یوز حسد خود را به باال م  
  بسا اهل از حسد نااهل شد يا
  نکو يت به از خویچ اهلیه

  د حسدها در قلق ید آیتا پد
ُ خلق حسن   کار خدمت دارد و

  نبود ياریچ دیحاسد حق ه
   یبرداشتزآن سبب با او حسد 

  را از قبول  ید کسیپس حسد نا
  م است ئش دایامت آزمایتا ق
  شه دل باشد شکست یکاو ش یهر کس

  است  یخواه از نسل عمر خواه از عل
  ش رویهم نهان و هم نشسته پ

  ل اوست یقند ،کم از او ییآن ول
  بهاست یترت بتنور را در مرت

  ن طبق ینور دان چند يپرده ها
  ن پرده هاشان تا امام یصف صف اند ا

  ش یپچشمشان طاقت ندارد نور 
  شتریب یاز شعاعتاب نارد 

  ن احول است یرنج جان و فتنۀ ا
  م شودیاو  ،چون ز هفصد بگذرد

   ؟ب تر استیو س یصالح آب یک
  ف یخواهد لط یتابش ،چو آهن ین

  کاو جذوب تابش آن اژدهاست 
  خوش ر پتک و آتش است او سرخ و َیز

  رابطه  یرود بدر دل آتش 
  ابند و خطاب یز آتش ن یپختگ

   يپا تابه ا ،همچو پا را در روش
  مانآرد  یشود سوزان و م یم

  شعله ها را با وجودش رابطه ست 
 که ماند تا ابد  یوانیآب ح

  ن دل به فن یرسد از واسطۀ ایم
  ؟جوو  د، تن چه داند جستیدل نجو
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  پس نظرگاه شعاع آن آهن است
  چون تن است يجزو ين دلهایباز ا

  ن کالمیبس مثال و شرح خواهد ا
  يما بد یئکویتا نگردد ن

  کج را کفش کج بهتر بود يپا
  

  تن است  ین ،پس نظرگاه خدا دل  
  کاو معدن است  یبا دل صاحب دل

  م عام فهک ترسم تا نلغزد یل
   يخود ینکه گفتم هم نبد جز بیا

  مر گدا را دستگه بر در بود
  

  ده بودیکه نو خررا پادشاه آن دو غالم کردن امتحان . 22
  دیدو غالم ارزان خر یپادشاه

  ن جوابیریرك دل و شیافتش زی
  ر زبانیاست در ز یمخف یآدم

  دیپرده را در هم کش يچونکه باد
  ا گندم استیکاندر آن خانه گهر 

  کرانبر ِ يا در او گنج است و ماری
  چنان یتامل او سخن گفت یب

  یاستیاندر باطنش در یگفت
  يو تابان شده زنور هر گوهر ک

  بهر ما ينور فرقان فرق کرد
  ينور گوهر نور چشم ما شد

  قرص ماه يدیدو د ،يچشم کژ کرد
  در ماهتاب راست گردان چشم را

  کو نگرین ،نیکژ مب رافکرتت 
  د به دلیکان ز گوش آ یهر جواب

  ست و چشم اهل وصالا گوش دالل
  ل صفاتیدر شنود گوش تبد

  نن شد از سخُیقیز آتش ار علمت 
  نیقین الیست آن عین يتا نسوز

  ده شودید ،گوش چون نافذ بود
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

  دیسخن گفت و شن ،ز آن دو یکیبا   
  شکرآب  ؟دیاز لب شکر چه زا

  ن زبان پرده است بر درگاه جان یا
  دیصحن خانه شد بر ما پد سرّ

  ا جمله مار و کژدم است ی ،گنج زر
  پاسبان  یز انکه نبود گنج زر ب

  گران یکز پس پانصد تامل د
   یاستیگوهر گو ،ایجمله در

   يحق و باطل را از او فرقان شد
  باطل را جداذره ذره حق و 

يدهم سؤال و هم جواب از ما ب   
  ن نظر در اشتباه یچون سؤال است ا

  جواب  کن ،تو مه را ینیب یکیتا 
  آن گهر هم نور و شعاعهست 

  از من شنو آن را بهل : چشم گفت
  چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال 

  ل ذات یدها تبدیان دیدر ع
  ن منزل مکن یقیدر  ،جو یپختگ

  ن یدر آتش در نش ین خواهیقین یا
  ده شودیچیور نه قل در گوش پ

  تا که شه با آن غالمانش چه کرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  است يو باز گفتن او آنچه در و دنیپرس يگریو از درا از آن دو غالم  یکیبراه کردن شاه . 23
  د اهل ذکایچو دآن غالمک را 

ستیر نیرحمت گفتمش تصغ کاف  
  ایآن دگر را کرد اشارت که ب  

    ست یر نید طفلکم تحقیجد چو گو



38 

 

  ش شاهیامد آن دوم در پیچون ب
  ر اودایدگر چه شه ناخوش شد از 

  دهان هن گندین شکل و ایبا ا: گفت
  يداهل نامه و رقعه بزکه تو 

  میتا عالج آن دهان تو کن
  سوختن یمینو گل یکیبهر ک

  دو سه دستان بگو ،نیبا همه بنش
  را پس فرستاد او به کار یآن ذک

  یرکیزچه تو : ن دگر را گفتیو
خودیزآن  يباز قابل تر بد   ار َ

  که خواجه تاش تو نمود يآن نه ا
  نیاو دزد و کژ است و کژنش: گفت
  دست او راست گووسته بیپ: گفت
  ایو ح یکخوئیو ن یراست

  در نهادش خلقت است ییراست گو
  ش رایآن نکو اند میگوکژ ن

  بهایند عیمن ببباشد او در 
  شیز پ يدیب خود دیگر ع یهر کس

  خبر یب ن خلق از خودیغافلند ا
  شمن يخود را ا ينم رویمن نب

  شیخو يند رویکه او بب یآن کس
  بود یاو باق ، نورردیگر بم
  که او ينبود آن نور ینور حس

  او بگو يبهایاکنون ع: گفت
  یتا بدانم که تو غم خوار من

  بهاشیم عیشه من بگو يا: گفت
  یب او مهر و وفا و مردمیع

  و داد يبش جوانمردین عیکمتر
  دیصد هزاران جان خدا کرده پد

  ؟يبه جان بخلش بد یک ،يدیور بد
  بر لب جو بخل آب آن را بود

  نیقیاز س هر ک :غمبر کهیگفت پ

  اه یبود او گنده دهان دندان س  
  کرد هم زاسرار او ییجوو  جست

  آن سو تر مران زک ین لیدور بنش
   يدار و هم بقعه بیس و یجل ین

  م یر فنب پیو ما طب ضیمرتو 
  ده دوختن یق از تو دیست الین

  نم صورت عقلت نکویتا بب
  که رو خود را بخار یحمام يسو

   یکی ین ،قتیدر حق یصد غالم
 ار بد ینزد ما آ که تو به زآن 

  کرد آن حسود یسرد ماز تو ما را 
  ن یز و نامرد و چنان است و چنیح

  دستم چو اویمن ند ییراست گو
 و احسان وسخا  ينداریحلم و د

  م تهمت است یمن نگو ،دیهر چه گو
  ش رایمتهم دارم وجود خو

  شها ،نم در وجود خودیمن نب
  ش یاز اصالح خو يوفارغ  يدب یک

  ب همدگریند عیالجرم گو
  من  يتو رو ،تو ينم رویمن بب

  ش ینور او از نور خلقان است ب
  بود ید خالقیدش دیزانکه د

  ش رویند پیخود محسوس ب يرو
  ب تویآنچنان که گفت او از ع

   یملکت و کار من يکدخدا
  گر چه هست او مر مرا خوش خواجه تاش 

   یب او صدق و ذکا و همدمیع
  که جان را هم بداد يآن جوانمرد
  دیبود کان را ند يچه جوانمرد

   ؟ين شدین غمگیچن یک ،ک جانیبهر 
  نا بودیآب ناب يکاو ز جو

  ن یوم دیداند او پاداش خود در 
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  دشیآ یرا ده عوض م یکیکه 
  دن استیجود جمله از عوضها د

  دن بود اعواض رایبخل ناد
  لیچ کس نبود بخیه پس به عالم

  ز دست ید نیپس سخا از چشم آ
  ست اوین نیکه خود بآنگر یب دیع
  دستخود ب يگوب یوع يجوب یع

  اریمکن در مدح  يجلد :گفت شه
  زانکه من در امتحان آرم ورا

  

  دش یدگرگون زا يهر زمان جود  
  دن است یضد ترس ،دنیپس عوض د

  اض رادر خود ُیشاد دارد د
  ل یبد ینبازد ب يزیزانکه کس چ

  نا نرست یجز ب ،د دارد کارید
  ب جویخود ع یهست او در هست

  دست د بکو و با خود بیبا همه ن
  اریمدح خود در ضمن مدح او م

  ما ورا ازدت یآ يشرمسار
  

  
  
  
  
  
  

  ار خود از طهارت ظن خودی يقسم غالم در صدق و وفا. 24
  میواهللا باهللا العظ ین: گفت

  ایکه فرستاد انب ییآن خدا
  لیکه از خاك ذل يآن خداوند

  انیپاکشان کرد از مزاج خاک
  بر گرفت از نار و نور صاف ساخت

  که بر ارواح تافت یآن سنا برق
دیث چیست و دست شآن کز آدم ر  

  دشبرخوردار  چونوح از آن گوهر 
  زفت م از آن انواریجان ابراه

  ش فتادیل در جویچونکه اسماع
  جان داود از شعاعش گرم شد

  عید وصالش را رضشمان یچون سل
  عقوب چون بنهاد سریدر قضا 

  د آن آفتابیوسف مه رو چو دی
  وردخَ آب یچون عصا از دست موس

  افتیس از فرش چون راز یجان جرج
  يا ز عشقش دم زدیزکرچونکه 

  افتیزآن جام  يونس جرعه ایچونکه 
  مست گشت از شوق او ییحیچونکه 

  ن ارتقایب آگاه شد زیچون شع
  وب صابر هفت سالیشکر کرد ا

ک الْمْلک و به رحمان و رح    م یمال  
  ایبه حاجت بل به فضل و کبر ین

  ل ید او شهسواران جلیآفر
  ان ید از تک افالکیبگذران

  وانگه او بر جملۀ انوار تاخت 
  افت ی اهتا که آدم معرفت زآن ر

  دیفه ش کرد آدم کان بدیپس خل
  دشربار د ،بحر جان يدر هوا

  نار رفت  يحذر در شعله ها یب
  ش دشنۀ آبدارش سر نهادیپ

  فش نرم شد  آهن اندر دست با
  ع یو گشتش بنده فرمان و مطید

  پسر يچشم روشن کرد از بو
  ر خواب یدار در تعبیشد چنان ب

  ک لقمه کردیملکت فرعون را 
 افت یهفت نوبت جان فشاند و باز 

  يکرد در جوف درختش جان فد

 افت یاو آرام  یدر درون ماه

 سر به طشت زر نهاد از ذوق او 

 چشم را در باخت از بهر لقا 

 د آثار وصال یدر بال چون د
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  ش چون دم زدندیاس از میخضر و ال
  افتیم چو یمر یسینردبانش ع

  میافت آن ملک و نعیچون محمد 
  ق شدیت توفیچون ابو بکر آ

  آن معشوق شد يدایچون عمر ش
  ن گشتیان را عیچون که عثمان آن ع

  ر فشانشد د یش مرتضیچون ز رو
  ن آمدندیروشن از نورش چو سبط

  ن از سرش فارغ بدندیچونکه سبط
  از زهر، جان کرده نثار یکیآن 

  د آن مددیند او دد از جیچون جن
  دید چو دش راید اندر مزیزیبا

  کرخ او را شد حرص یچون که کرخ
  ادهم مرکب آن سو راند شادپور 

  ق از شق آن راه شگرفیو آن شق
  ر راهیره پ یل از رهزنیشد فض

  را مبشر شد ادب یبشر حاف
  وانه شدیچونکه ذوالنون از غمش د

  سر شد اندر راه او یب يچون سر
  صد هزاران پادشاهان نهان
  نامشان از رشک حق پنهان بماند
  رحمت و رضوان حق در هر زمان

  انیروحانحق آن نور و حق 
  مشیبحر جان و جان بحر ار گو

  ن و آن از اوستیکه ا یحق آن آن
  ار منیکه صفات خواجه تاش و 

  میدانم ز وصف آن ند یآنچه م
  خود بگو اکنون از آن ِ: شاه گفت

  ؟يو چه حاصل کرده ا يتو چه دار
  ن حس تو باطل شودیروز مرگ ا
  ن چشم را خاك آگندیدر لحد کا

  ت بر دردیدست و پا نیاان کآن زم

 افتند و کم زدند یوان یآب ح  

  شتافت برچارم  چرخبر فراز 
  م یقرص مه را کرد او در دم دو ن

  ق شدیبا چنان شه صاحب و صد
  حق و باطل را چو دل فاروق شد

  ن گشت یرالنووض بود و ذینور فا
  ر خدا درمرج جان یگشت او ش
 ن آمدند ین و قرطیعرش را در

 شدند  یگوشوار عرش ربان

 وآن سر افکنده براهش مست وار 

  خود مقاماتش فزون شد از عدد
  دین از حق شنینام قطب العارف

  نفس  یفۀ عشق و ربانیشد خل
  گشت او سلطان سلطانان داد

  ز طرف یو ت يد رایگشت او خورش
 چون به لحظۀ لطف شد ملحوظ شاه 

 ابان طلب یسرنهاد اندر ب

 مصر جان را همچو شکر خانه شد 

 ر سروران شد جاه او یبر سر

  جهان  يسر فرازانند ز آن سو
  نامشان را بر نخواند ییهر گدا

 باد بر جان و روان پاکشان 

  ان یکاندر آن بحرند همچون ماه
  مش یجوینام نو م ،قیست الین

  د پوست ننسبت بدو باشمغزها 
  ن گفتار من یهست صد چندان که ا

   ؟میکر يم ایچه گو ،دیباورت نا
  ن و آن اویآن ا ییچند گو

   ير آورده اا چه دیاز تگ در
  ؟ار دل شودیکه  ينور جان دار

  ؟هستت آنچه گور را روشن کند
  ؟پر و بالت هست تا جان بر پرد
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  ار غاری ينور دل از جان بود، ا
  نماند یوانین جان حیآن زمان کا

  کردن است ین ،شرط من جا بالحسن
  ؟يا خریز انسان  يدار يجوهر

  نماز و روزه را ين عرضهایا
  نقل نتوان کرد مر اعراض را

  ن عرضیتا مبدل گشت جوهر ز
  ز عرض جوهر به جهدیگشت پره

  خاکها شد سنبلهاز زراعت 
شد فنا ،دآن نکاح زن عرض ب  

  جفت کردن اسب و اشتر را عرض
  هست آن بستان نشاندن هم عرض

  ا بردن بکاریمیهم عرض دان ک
  کردن عرض باشد شها یقلیص

  پس مگو که من عملها کرده ام
  ن صفت کردن عرض باشد خمشیا

  ستیقنوط عقل ن یشاها ب: گفت
  ستیاس بنده نیپادشاها جز که 

  مر عرض را نقل و حشر يگر نبود
  ن عرضها نقل شد لون دگریا

  قشیبود هم ال يزینقل هر چ
  ستیمحشر هر عرض را صورت روز

  ؟عرض ينه تو بود ،بنگر اندر خود
  بنگر اندر خانه و کاشانه ها

  وشم خَیدین فالن خانه که ما دکا
  شه هایاز مهندس آن عرض و اند

  ؟يشه ایۀ هر پیست اصل و مایچ
  غرض یجهان را ب ياجزاجمله 

  اول فکر آخر آمد در عمل
  وه ها در فکر دل اول بودیم

  يشجر بنشاند يچون عمل کرد
  اول استش برگخ و یبگر چه شاخ و 

 مست عار  يمستعار او را مدان، ا  

  دت بر جا نشاندیبا یجان باق
  بردن است  زدانی يحسن را سو بل
   ؟ين عرضها که فنا شد چون بریا

   ین انتفیزمان یبقیچون که ال 
  ک از جوهر برند امراض رایل

  ل شد مرض یکه زا يزیچون ز پره
  ز شهدیاز پره ،شد دهان تلخ

  مو را سلسله  ،مو کرد يدارو
  جوهر فرزند حاصل شد ز ما

  دن غرض یئه بزاجوهر کرّ
  ک غرض نیوه اش، ایمگشت جوهر 

  اریگر شد ب ،ایمیز آن ک يجوهر
  د صفاابی ین عرض جوهر همیز

  مرم  ،دخل آن اعراض را بنما
  قربان مکش  یۀ بز را پیسا

  ست یعرض را نقل ن ییگر تو فرما
  ست ینده نیعرض کان رفت باز آهر

  شرقباطل و اقوال  يفعل بود
  بود کون دگر یحشر هر فان

  قش یق گله بود هم سایال
  ست یک عرض را نوبتیصورت هر 

  با غرض  یو جفت یجنبش جفت
  در مهندس بود چون افسانه ها

  بود موزون صفه و سقف و درش 
  شه هایاز ب درختآلت آورد و 

   يشه ایال و جز عرض و اندیجز خ
  حاصل نشد جز از عرض  ،درنگر

ت عالم چنان دان در ازل ینب  
  شود یم در عمل ظاهر به آخر

   ياندر آخر حرف اول خواند
  وه مرسل است یآن همه از بهر م
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  که مغز آن افالك بود يپس سر
  ن بحث و مقالینقل اعراض است ا

  جمله عالم خود عرض بودند تا
  از صور ؟دین عرضها از چه زایا
  است از عقل کلک فکرت ین جهان یا

  عالم اول جهان امتحان
  کند یت میچاکرت شاها جنا

  سته کردیبنده ات چون خدمت شا
  ریضه است و طین عرض با جوهر آن بیا

  ر المرادین گیچن :گفت شاهنشه
  داشتست آن را خرد یمخف :گفت

  اشکال فکر يدا شدیزانکه گر پ
  نیشاه ا يا ،بینه غ يان بودیپس ع

  ؟يبتگر بدن عالم بت و یدر یک
  ما ياین دنیا يامت بودیپس ق

  د حق پاداش بدیشه پوش: گفت
  ریک امیافکنم من  یگر به دام

  حق به من بنمود پس پاداش کار
  که من دانم تمام ،ده یتو نشان

  ؟ستیاز گفت من مقصود چ ،پس: گفت
  حکمت در اظهار جهان :گفت شه
  دا نکردیدانست تا پ یآنچه م

  شستن یکار نتوان یک زمان بی
  کار از بهر آن ين تقاضاهایا

  رد گالبۀ تن قرار؟یگ یورنه ک
  شد نشانآن کشش را تاسۀ تو 

  ؟البۀ تن کجا ساکن شودگپس 
  تاسۀ تو شد نشان آن کشش

  د ابدین جهان و آن جهان زایا
  د آن هم شد سببیئچون اثر زا

  کین سببها نسل بر نسل است لیا
  دینجا رسیشاه با او در سخن ا

  اندر آخر خواجۀ لوالك بود  
  ال غر و شین شینقل اعراض است ا

   یامد هلْ أتیب ین معنیاندر ا
  از فکر ؟دیاز چه زا هان صوریو

عقل چون شاه است و صورتها رل س  
  ن و آن یا يجزا یعالم ثان

  شود یر و زندان میآن عرض زنج
  ؟شد در نبرد یخلعت ین ،آن عرض

  رید بسین زایآن از ا ،ن از آن ویا
  ؟ک جوهر نزادی ،تو ين عرضهایا

  ک و بدین جهان نیب ایتا بود غ
  جز که ذکر یکافر و مومن نگفت

  ن یبر جب ين و کفر بودینقش د
   ؟يرا زهرة تسخر بد یچون کس

  ؟کند جرم و خطا هک ،امتیدر ق
  ودنه از خاصان خُ ،ک از عامهیل

  رینز وز ،ه دارمیران خفیاز ام
  عملها صد هزار يوز صورها

  پوشد غمام  یماه را بر من نم
   ؟ستیچ ،ودکه آن چه ب یدان یچون تو م

  ان ید عیبرون آ ،آنکه دانسته
  بر جهان ننهاد رنج طلق و درد

  از تو نجست  یئکیا نی يتا بد
  ان یت عرّتا شود س ،شد موکل
 کشد آنرا بکار یرت میچون ضم

  ان یدن عچون جان کن يکار یب هست
  کشد یم تریچون سر رشتۀ ضم

 بود چون جان کنش يکاریبر تو ب

  ولد يهر سبب مادر اثر از و
  عجب  يد او اثرهایئتا بزا

  ک یک نین ،د منوریبا يده اید
  دیا ندی ینشان يد از ویا بدت
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  ستیدور ن ،ایشاه جو د آنیگر بد
  

  ستیک ما را ذکر آن دستور نیل
   

 گریدن شاه حال از غالم دیباز پرس. 25
  امد آن غالمیچون ز گرمابه ب

  میم دایگفت صحا لک نع
  فرستاد آن دگر يکار يسوپس 

  ش بنشاندش بصد لطف و کرمیپ
  مشکبو یجعد موئ یماه روئ

  در تو آن يغا گر نبودیدر يا
  ياده یت دیهر که رو یشاد گشت

  پادشاه يز آن بگو ا يرمز: گفت
  ت کردیئاول وصف دو رو: گفت

  ارش را چو از شه گوش کردیخبث 
  کف بر آورد آن غالم و سرخ گشت

  ار بودیکاو ز اول دم که با من 
  چون دمادم کرد هجوش چون جرس

  بدان ،يرا از وو دانستم ت: گفت
  گنده جان از دور تو ين ایپس نش
  ن گفتند اکابر در جهانیبهر ا
  ایح از ریث آمد که تسبیدر حد

  نکو  پس بدان که صورت خوبِ
  ریر و ناپذیور بود صورت حق

  ؟عشق با نقش سبو يچند باز
  عاشق صورت بگو یباشچند 

  بدان ،صورت ظاهر فنا گردد
  یغافل یز معن يدیصورتش د

  قوالب در جهان ين صدفهایا
  ک اندر هر صدف نبود گهریل

  نیگز یم ،ن چه داردیو ،کان چه دارد
  کلبه شَ یکوه يبنگرگر به صورت 

  هم به صورت دست و پا و پشم تو
  نیده نباشد بر تو ایک پوشیل

  شش خواند آن شاه همام یخو يسو  
  ف و خوب رویو ظر یفیبس لط

 گر شود اوبا خبر ین دیتا از ا

 چو ماه اندر َظلم  يا: بعد از آن گفت

 کخو ین یکخوئین یکخوئین

  تو فالن  يد برایگو یکه هم
   يه ادیدنت ملک جهان ارزید

  ن تباه یمن بگفت آن د يکز برا
  ه دردیخف ،ییکاشکارا تو دوا

  خشمش جوش کرد يایدر زمان در
  تا که موج هجو او از حد گذشت 

  خوار بودن یسرگهمچو سگ در قحط 
  دست بر لب زد شهنشاهش که بس 

  ارت دهان یاز تو جان گندست و از 
  او باشد و مأمور تور یتا ام

 حفظ اللسان  یراحۀ االنسان ف

  ایک يهمچو سبزة گولخن دان ا
  ک تسویرزد ین ،با خصال بد

  ریدر پاش م ،لقش نکوچون بود خُ
  بگذر از نقش سبو و آب جو

 بجو  یشو و معن یطالب معن

  بماند جاودان  یعالم معن
یگر عاقل ،نیگز را  راز صدف د   

  گر چه جمله زنده اند از بحر جان 
  ک نگریدر دل هر  ،چشم بگشا
  ن یر ثماب است آن دیزانکه کم
  هست صد چندان که لعل  یدر بزرگ

  هست صد چندان که نقش چشم تو
  ن یدو چشم آمد گز ،کز همه اعضا
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  د در درونیشه که آیک اندیاز 
  ک بودیجسم سلطان گر به صورت 

  یباز شکل و صورت شاه صف
  نیشه بیک اندیان ز یپا یخلق ب

  ردش خلق خُیپ ،شهیهست آن اند
  خلق عالم چون رمه است وحق شبان

  يشه ایکه از اند ینیب یپس چو م
  خانه ها و قصرها و شهرها

  ن و بحر و هم مهر و فلکیهم زم
  کورش تو یپ یپس چرا از ابله

  که بزرگش چشمت ُید پینما یم
  میعالم اندر چشم تو هول و عظ

  کم ز خر يا ،یوز جهان فکرت
  يبهره ا یوز خرد ب ،یزانکه نقش

  يگانه ایوز خرد ب یجهل محض
  ز جهل ینیب یه را تو شخص میسا

  ش استیک نمود آرایبت ینک ز غ
  فیچد، کثیپ ی، در نمیتا به جسم

  باز افزونست هنگام اثر
  الیکه آن فکر و خ يروز باش تا

  شده چون پشم نرم ینیکوهها ب
  نه وجود ،نه اختر ،ینینه سما ب

  ا دروغیک فسانه راست آمد ی
  

  ک دم سر نگون یصد جهان گردد به   
  ودب تکصد هزاران لشکرش در 

   یفکر خف یکیهست محکوم 
  ن یروانه بر زم یلیگشته چون س

  جهان را خورد و برد یلیک چون سیل
 دواند جمله را روز و شبان یم

   يشه ایم است اندر جهان هر پئقا
  کوهها و دشتها و نهرها

  ا سمک یز دراهمچو  يزنده از و
  ؟شه چو موریمان است و اندیتن سل

  ش و کوه گرگ یشه چو میهست اند
  م یو ب لرز يداررعد بق و ز ابر و 

  خبر یب یچو سنگ ،من و غافلیا
   يه اخر کرّ ،یستیخو ن یآدم

  يوانه ای، وز خدا ديبو ندار

  و سهل  يشخص از آن شد نزد تو باز
 دلکش است  يکز لطافت چون هوا

 ف ینبود بصر را، زان لط یآگه

 غ و تبر یشه و تیاز هزاران ت

  پر و بال  ،یحجاب ید بیبر گشا
  ن سرد و گرم ین زمیست گشته این

  دودو یح واحد يجز خدا
  ها را فروغ یتا دهد مر راست

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن بنده خاصدن حشم بر برحسد . 26
  را از کرم يبنده ا یپادشاه
  ریفۀ چل امیاو وظ یجامگ

  از کمال طالع و اقبال و بخت
  شیروح او با روح شه در اصل خو

  ستدش از تن بیکه پ ،کار آن دارد
  احولست ین ،وگراست  ،عارفچشم 

  آنچه گندم کاشتندش وآنچه جو

  ده بود بر جمله حشم یبر گز  
  ریصد وز يدیند ،قدرش کیده 
  بود و شه محمود وقت  يازیاو ا

  ش یوند و خویهم پ ،ن تن بودیاش از یپ
  نها که نو حادث شدست یبگذر از ا

اول است  يشتهاچشم او بر ک  
  چشم او آنجاست روز و شب گرو
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  شب جز آن نزاد ،آنچ آبست است
  گش يلتهایدل خوش به ح شود یک

  نهد یم یدام ،او درون دام
  اهیزد صد گید ور بریگر برو

نشت نو کارکشت نخستد بر ک  
  ده استیتخم اول کامل و بگز

  ش دوستیر خود را پین تدبیافکن ا
  سته کار آن دارد که حق افراشت

  او بکار ياز برا يهر چه کار
چیمپرد نفس دزد و کار او گ  
  دا شودین پیروز د تش از آن کیپ

  ر و فنشیده به تدبیرخت دزد
  صد هزاران عقل با هم بر جهند

  ابند و بسیدام خود را سخت تر 
  نیباور از من، رو بب يور ندار

  ؟چه بود یدة هستئفا ،ییگر تو گو
  دهئن سؤالت فایگر ندارد ا

  نیقیور سوالت فائده دارد 
  ده هاستیئفا یر سؤالت را بسگ

  ده ستیفا یک جهت بیور جهان از 
  ستیده نیدة تو گر مرا فائفا

  دهیرا فا یوسف عالمیحسن 
  چنان محبوب بود يلحن داود

  د فزونوان بیل از آب حیآب ن
  یزندگ يدیهست بر مومن شه

  یک نعمتیبگو  ؟ست در عالمیچ
  ؟کرده چه در شیگاو و خر را فا

  ستیعارض يگر آن قوت بر واک یل
  ل داشت دوستگ ،کاو از مرض یچونکس

  را فرامش کرده است یقوت اصل
خورده است نوش را بگذاشته سم  

  بشر نور خداست یقوت اصل

  باد است باد ،له ها و مکرهایح  
  لۀ حق بر سرش یند حینکه بزآ

  ن جهدیزنه  ،جهدزآن نه  ،جان تو
  شتۀ اله د آن کیعاقبت بر رو

  آن اول درست  ،ست وین دوم فانیا
  ده است یفاسد و پوس یتخم ثان

  ر اوست یرت هم از تدبیگر چه تدب
  د که اول کاشته ست یآخر آن رو

  دوستدار يا ،یر دوستیچون اس
  چ یچ است هیه ،هر چه آن نه کار حق

  نزد مالک دزد شب رسوا شود
  بر گردنش  يمانده روز داور

  نهند یر دام او دامیغتا ب
  خس َ ،با باد ؟ید قوتینما یک

 ن یر الماکری، واهللا خیدر نب

  عنود يا ؟ده هستیدر سؤالت فا
  ده ئعا یب ،عبث ؟ن رایم ایچه شنو

 ن یده نبود، ببیفا یپس جهان ب

   ؟ده آخر چراستیفا یپس جهان ب
  ده ست یر عادگر پ ياز جهتها

  ست یام ياز و ،دستیمر ترا چون فا
  ده یگر چه بر اخوان عبث بد زا

  محروم بانگ چوب بود ک بریل
  منکر بود خون  یقبطک بر یل

   یبر منافق مردن است و ژندگ
   یامت يکه نه محرومند از و

  دگر قوت یکیهست هر جان را 
  ست یضیحت کردن او را رایپس نص

  گر چه پندارد که آن خود قوت اوست 
  در قوت مرض آورده است  يرو

  قوت علت همچو چوبش کرده است 
  او را ناسزاست مر  یوانیقوت ح
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  ن افتاد دلیک از علت در ایل
  سست و دل سبک يزرد و پا يرو

  خاصگان دولت است يآن غذا
  آفتاب از نور عرش يشد غذا
  رْزقونَ فرمود حقیدان یدر شه

  خوردیم یئغذا ياریدل ز هر 
  است يچون کاسه ا یصورت هر آدم

  يخور يزیچ یهر کس ياز لقا
  نیچون ستاره با ستاره شد قر

  د بشریران مرد و زن زاق از
ران خاك با بارانهاو ز ق  
یران سبزه ها با آدمو ز ق  

با جان ما یمرّران خُوز ق  
  قابل خوردن شود اجسام ما

  ران خون بوداز ق ،یئسرخ رو
  بود یرخس ن رنگهایبهتر

  ن شد با زحلیکان قر ینیهر زم
  د ز اتفاقیقوت اندر فعل آ

  راست از چرخ نهم ین معانیا
  ستیتیخلق را طاق و طرم عار

  کشند يطاق و طرم خوار یاز پ
  د عز ده روزة خدوكیبر ام

  ؟نجا که منمیند ایآ یچون نم
  رگونیبرج ق ،دیمشرق خورش

  مشرق او نسبت ذرات او
  میئذرات و هما که واپس ماند
  عجب ،گردم یباز گرد شمس م

  شمس باشد بر سببها مطلع
  دیدم امیصد هزاران بار ببر

  کز آفتاب ،تو مرا باور مکن
  من يدینوم ،دیور شوم نوم

  ؟ردچون ب ،از نفس صانع ،نعن صیع

  ل ز آب و گاکه خورد او روز و شب   
  ذات الحبک  ،والسما ؟يکو غذا

  گلو و آلت است  یخوردن آن ب
  و را از دود فرش یمر حسود و د

نه طبق  ،دآن غذا را نه دهان ب  
  بردیم یئصفا یدل ز هر علم

  است  ياو حساسه ا یچشم از معن
يبر يزین چیران هر قرو ز ق   

  ن یقید یاثر زا ،ق هر دویال
شرر همران سنگ و آهن وز ق  

  حانهایر ها،وه ها و سبزیم
   یرمو خُ یغم یو ب یدل خوش

  و احسان ما ید خوبیبزا یم
  ج کام ماد از تفرّیچون بر آ

  گلگون بود خوش ِ دیز خورش ،خون
  رسدیم يد است و از وین ز خورشاو

شت را نبود محل شوره گشت و ک  
و با اهل نفاق یران دچون ق  

  طاق و طرم  ،همه طاق و طرم یب
  تست یامر را طاق و طرم ماه

  خوشند يدر خوار ،زد عیبر ام
  گردن خود کرده اند از غم چو دوك 

  آفتاب روشنم  ،ن عزّیکاندر ا
  آفتاب ما ز مشرقها برون 

  ذات او ،فرو شد ین ،بر آمد ین
  م یئف یب یدر دو عالم آفتاب

  ن سبب یشمس باشد ا هم ز فرّ
بل سببها منقطع هم از او ح  

  ؟دین شما باور کنیا ،از شمس ؟از که
   ؟ز آب یا ماهیو  ؟صبر دارم من

  حسن  ينع آفتاب است ان صیع
  ؟درَچون چ ،یر هستیاز غ ،چ هستیه
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  ندن روضه چرَیها از ایجمله هست
دیل   ک اسب کور، کورانه چرَ

  دیا ندیوانکه گردشها از آن در
  خورداو ز بحر عذب آب شور َ

  خورد به دست راست َیگو یبحر م
  راست نجا ظنّیهست دست راست ا

  زه که توین ياست ا یزه گردانین
  میناخن ین بیما ز عشق شمس د

  تو زود ،نیاء الحق حسام الدیهان ض
  ز فعلیت ،یئایکبر يایتوت

  ر زندب یگر بر چشم اعم ،آنکه
  قمر يجمله کوران را دوا کن، ا

  جز حسود ،جمله کوران را دوا کن
  اگر چه آن منم ،مر حسودت را

  آنکه او باشد حسود آفتاب
  آه ،دوا کاو راست ینت درد بیا
  ست اوید ازل بایخورش ینف
  د به شاهیآن باشد که باز آ ،باز
  

  ور خود خرند ،انیراق و تازگر ب  
 ند روضه را، زآن است  رد ینب یم

  دیجد یگردابهر دم آرد رو به 
  تا که آب شور او را کور کرد

  بصر یابیتا  ،کور يز آب من ا
   ؟کز کجاست ،ک و بد رایکاو بداند ن

  دو تو یگاه و، گه يگرد یراست م
  م ینا کنیور نه ما آن کور را ب

  چشم حسود يکور ،داروش کن
  ز فعل یاستو ظلمت کش  يدارو

ر کندظلمت صد ساله را زو ب  
 وه دار، افشان ثمر ینهال م يا

  حودآرد ج یبر تو م يکز حسود
  کنم ین جان میتا همچن ،جان مده
  ز بود آفتاب  گرددیکور م

  نت افتاده ابد در قعر چاه یا
 بگو ؟ن مراد اوید ایبر آ یک

  باز کور است آنکه شد گم کرده راه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رانهیان جغدان به ویگرفتار شدن باز م. 27
  رانه بر جغدان فتادیباز، در و

  از نور رضا ،او همه نور است
  خاك در چشمش زد و از راه برد

  زنندیجغدانش بر سر م يبر سر
  ولوله افتاد در جغدان که ها

  بیر خشم و مهپ ،يچون سگان کو
  ؟من چه در خوردم به جغد ،دیباز گو

  رومیم ،نجاینخواهم بود امن 
  که من ،جغدان يد ایشتن مکشیخو

  آباد در چشم شماست ،ن خرابیا
  کند یلت میباز ح :جغد گفتا

  رد او به مکریما بگ يخانه ها

  ران فتادیراه را گم کرد و در و  
  ک کورش کرد سرهنگ قضایل

  رانش سپردیان جغد و ویدر م
  کنند ینش میو بال نازن پرّ
  ما يرد جایآمد تا بگ ،باز

  ب یاندر افتادند در دلق غر
  کردم به جغد رهاران ین ویصد چن

  شوم یشاهنشاه راجع م يسو
  وطن  يروم سویم ،ممیمق ین

  باز جاست  ،نه ما را ساعد شه ور
  تا ز خان و مان شما را بر کند

  ز وکر یبر کند ما را به سالوس
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  لت پرستین حیا ،يرید سینما یم
  بسن را همچو دیط ،او خورد از حرص
  زند وز دست شاهیالف از شه م

  یخود چه جنس شاه باشد مرغک
  ریا جنس وزیو  ،شاه است اوجنس 
  ز مکر و فعل و فن ،دیگو یآنچه م

  ریناپذ يایخولینت مالیا
  ستیاز ابله ،ن باور کندیهر که ا

  ن جغد ار زند بر مغز اویکمتر
  ک پر من بشکندیار  :گفت باز

  مرا يخود اگر باز ؟جغد چبود
  ب و فرازیشه کند توده به هر ش

  است يات ویپاسبان من عنا
  میال من مقیسلطان خدر دل 

  چون بپراند مرا شه در روش
  پرم یم یهمچو ماه و آفتاب

  عقلها از فکرتم یروشن
  ران همایحدر من شود بازم و 

  اد کردیز زندان  ،من يشه برا
  ک دمم با جغدها دمساز کردی
  که در پرواز من يخنک جغد يا

  دیازان شوبتا  ،دیزیدر من آو
  بیحب یآنکه باشد با چنان شاه

  که باشد شاه دردش را دوا هر
  م من طبل خوارین ،مالک ملکم

  یارجع يندا ،طبل باز من
  دور از او ،م جنس شهنشهیمن ن

  شکل و ذات يت ز رویست جنسین
  باد جنس آتش آمد در قوام

  ست جنس شاه مایجنس ما چون ن
  او ماند فرد ،ما يچون فنا شد ما

  او يهاینشان ،خاك شد جان و

  صان بدتر است یو اهللا از جملۀ حر  
  اران به خرس ی يد ایدنبه مسپار
  مان را ز راه یما سل ،تا برد او

   یاندک يگر عقل دار ،مشنوش
  ؟رینه سیق لوزیچ باشد الیه

  من  يایهست سلطان با حشم جو
  رینت الف خام و دام گول گیا

   ؟ستیمرغک الغر چه در خورد شه
  ؟از شاه کو يگر ياریمر ورا 

  خ جغدستان شهنشه بر کندیب
  کند با من جفا ،دل برنجاند

  باز ياز سرها ،صد هزاران خرمن
  است  یشه در پ ،هر کجا که من روم

  م یدل سلطان سق ،ال منیخ یب
  پرم بر اوج دل چون پرتوش  یم

  درم  یآسمانها م يپرده ها
  انفطار آسمان از فطرتم 

  ما تا بداند سرّ ؟جغد که بود
  صد هزاران بسته را آزاد کرد
  از دم من جغدها را باز کرد

  راز من  ،یک بختیفهم کرد از ن
  دیشهبازان شو ،دیگر چه جغدان

   ؟بیچرا باشد غر ،هر کجا افتد
  نوا ینباشد ب ،نالد یگر چو ن

  زند شه از کناریطبل بازم م
   یبه رغم مدع ،حق گواه من

  نور از او ،یک دارم در تجلیل
  آب جنس خاك آمد در نبات 
  طبع را جنس آمدست آخر مدام 

  فنا ،او يشد بهر ما ،ما يما
  اسب او گردم چو گرد يش پایپ

  او ينشان پا ،هست بر خاکش
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  ن نشانیا يبرا ،ش شویخاك پا
  بد شما را شکل منیتا که نفر

  بسا کس را که صورت راه زد يا
  وسته استین جان با بدن پیآخر ا

  ه است جفتیتاب نور چشم با پ
  غم در جگر ،گرده واندر ُ يشاد
  حه در انف و منطق در لسانیرا
  ف است و چونیک ین تعلقها نه بیا

  ب کردیکل با جان جزو آسجان ُ
  بیب جیجان از آن آس ،میهمچو مر

  که بر خشک و تر است ،نه یحیآن مس
  چو حامل گشت جان ،پس ز جان جان

  يگرید جهان دیپس جهان زا
  م بشمرمیامت گر بگویتا ق
  امت را اگرین قیامت ایتا ق

  است یاربی ،ین سخنها خود به معنیا
  ؟چون تن زند ،پس ؟ریچون کند تقص

  دیشن یکه نتوان یکیهست لب
  يبر یآوردمت تا پک مثل ی

  

  تاج سر گردن کشان  يتا شو  
  قل من ش از نَید پینقل من نوش

صورت کرد و بر اهللا زد قصد  
   ؟هست ستهن جان با بدن مانیچ ایه

  نهفت  یدر قطرة خون ،نور دل
  درون مغز سر یعقل چون شمع

 لهو در نفس و شجاعت در جنان 

  زبون  ،یعقلها در دانش چون
ب کردیدر ج ،ستد يرجان از او د  

  ب یح دل فریحامله شد از مس
  کز مساحت برتر است  یحیآن مس
  شود حامل جهان  یجانن یاز چن

   يد محشریر را وا نماحَشَ  نیا
  امت قاصرم ین قیمن ز شرح ا

 پسر  يم ایم قاصر آیشرح گو

است  ین لبیریم شحرفها دام د  
  رسدیارب می زکش یچونکه لب

 دیچش یبتوان يک سر تا پایل

   يک پنهان برخورین لبیوز چن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آب يوار در جویکلوخ انداختن تشنه از سر د. 28
  بلند يواریبر لب جو بود د

  زار و نزار یمستسقئ يتشنه ا
  وار بودیمانعش از آب آن د

  وار اویشد حجاب آب او د
  در آب یناگهان انداخت او خشت

  ذین لذیریش ،اریچون خطاب 
  آن ممتحن ،بانگ آب ياز صفا
  ترا یه یعنی ،زد بانگیآب م

  ده استیمرا دو فا ،ابآ: تشنه گفت
  دة اول سماع بانگ آبیفا

  ل شدیاسرافبانگ او چون بانگ 

  دردمند وار تشنۀیبر سر د  
 قرار  یب یبیغر یمست یعاشق

  زار بود ،یاو چو ماه ،آب یاز پ
 شد فغان ِ زار او یبر فلک م

  بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب 
  ذیچون نب ،مست کرد آن بانگ آبش

  ز آنجا خشت کن و ،گشت خشت انداز
  ؟مرا ین زدن خشتیده چه زیفا

  چ دست ین صنعت ندارم هیمن از ا
  اب سحکاو بود مر تشنگان را چون 

ل شدیتحو ین زندگیرده را زم  
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  ام بهاریا رعد ا چو بانگی
  ام زکاتیا ،شیا چو بر دروی

  منیکان از  ،چون دم رحمان بود
  احمد مرسل بود يا چو بوی
  فیوسف خوب لطی يا چو بوی
  م روضۀ دار السالمیا نسی
  ایمیه از کیمس س يا سوی
  بشنود مجنون کالم یلیا ز لی
  نیکز یگر که هر خشتیدة دیفا

  وار بلندیخشت د یکز کم
ُ ید یپست   شود یم یقربوار

  سجده آمد کندن خشت لزب
  گردن است یعال ،وارین دیتا که ا

  اتیسجده نتوان کرد بر آب ح
  وار هر کو تشنه تریبر سر د

  هر که عاشق تر بود بر بانگ آب
  نقتا ع یر مپ ،او ز بانگ آب

  شیام پیخنک آنرا که او ا يا
  ام کش قدرت بودیاندر آن ا

  همچو باغ سبز و تر یجوانو آن 
  ت و شهوت روانقو يچشمه ها

  معمور و سقفش بس بلند ياخانه 
  نور چشم وقوت ابدان بجا

  پسر يا یمت دان جوانین غنیه
  در رسد يریام پیش از آن کایپ

  زان و سستیخاك شوره گردد و ر
  آب زور و آب شهوت منقطع

  ر آمدهیم زدر چون پا ،ابروان
  رو چو پشت سوسمار ،از تشنج

  پشت دو تا گشته دل سست و طپان
  بر سر ره  زادکم مرکوب سست

  سامان شده یران کار بیخانه و

  ن نگاریابد از او چندی یباغ م  
  غام نجات یپ ،ا چو بر محبوسی
  دهن  یمحمد ب يرسد سویم

  رسدیدر شفاعت م یکان به عاص
  ف یعقوب نحیزند بر جان یم

 انتقام  یرسد بیم یعاص يسو

 ا یابله ب يغام، کایرسد پیم

 ام ین را پیرام سیا فرستد وی

  ن یماء مع يم سویبر کنم آ
  پست تر گردد به هر دفعه که کند

  بودیم یدرمان وصل ،فصل او
  و اسجد و اقترب  ،که یموجب قرب

  ن سر فرود آوردن است یمانع ا
  نجات  ین تن خاکیز یابیتا ن

  درکند خشت و م یزودتر بر م
  او کلوخ زفت تر کند از حجاب 

  ق ـُلجز بانگ ب ،گانهینشنود ب
  ش یگزارد وام خو ،مغتنم دارد

  صحت و زور دل و قوت بود
  ربار و ب یغیدر یرساند بیم

  ن تن بدان یگردد زم یسبز م
  ط و بندیتخل یمعتدل ارکان و ب

 قصر محکم، خانه روشن، پر صفا 

 سر فرود آور، بکن خشت و مدر 

نْ ملٌ مبگردنت بندد به حدس  
  ست نبات خوش نرُهرگز از شوره 

  گران نامنتفع یش و دیاو ز خو
  شده  يتار ،نم آمده ،چشم را

  رفته نطق و طعم و دندانها ز کار
 سمان یف و دست و پا چون ریتن ضع

 و دل تنک، تن نادرست  يغم قو

 انبان شده  يدل ز افغان همچو نا
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  باطل، راه دور یع، سعیعمر ضا
  م مرگیبر سر همچو برف، از ب يمو

  الشه لنگ و ره دراز،گه یروز ب
  د محکم شدهب يخو يخهایب

  همچو آن شخص درشت خوش سخن
  

 ه، جان ناصبور ینفس کاهل، دل س  

 جمله اعضا لرز لرزان همچو برگ 

  عمل رفته ز ساز ،رانیکارگه و
کم شده  ،بر کندن آن قوت  

  ان ره نشاند او خار بنیدر م
   

  
  

  بر کن  بر سر راه ين را که نشانده ان خار بآآن مرد را که  یفرمودن وال. 29
  انش مالمت گر شدندیره گذر

  ين افزون شدآن خار ب یهر دم
  ز خار يدیخلق بدر يجامه ها

  ثین حدیچونکه حاکم را خبر شد ز
  ن بکنیا: چون به جد حاکم بدو گفت

  فردا و فردا وعده داد یمدت
  وعده کژ يا :حاکمش يگفت روز

  ننایا عم بیام یاال: گفت
  ن بدانیا ،که فردا ییگو یتو که م

  شود یجوان تر م ،آن درخت بد
ت و برخاستنخار بن در قو  

ن هر روز و هر دم سبز و ترخار ب  
  رتریتو پ ،شود یاو جوانتر م

  بدت يخو یکیخار بن دان هر 
  يبارها از فعل بد نادم شد

  يخود خسته شد يبارها از خو
  گر کسانیگر ز خسته گشتن د

  يز زخم خود نه ا يبار ،یغافل
  ر و مردانه بزنداا تبر بری

  نیق و فاروق مهیورنه چون صد
  ن خار راین وصل کن اا به گلبی

  کشد نار تو راتا که نور او ُ
  او مومن است یتو مثال دوزخ

  میفرمود از گفت جح یمصطف
  شاه زود يدش بگذر ز من ایگو

  نکند ،ن رایبکن اِ : بس بگفتندش  
   يخلق از زخم آن پر خون شد يپا
  زار زار یشان بخستیدرو يپا
 ث یز فعل آن خب یافت آگاهی

  ش من یبر کنم روز ،يآر: گفت
  شد درخت خار او محکم نهاد

  ژدر کار ما واپس مغ ،ش آیپ
  ننایعجل ال تماطل د: گفت
  د زمان یآ یکه م يبه هر روزکه 

  شود یر و مضطر میکننده پن َیو
  و در کاستن  یسستکن در خار َ

  زار و خشکتر ،خار کن هر روز
  زود باش و روزگار خود مبر

  خار آخر زدت  يبارها در پا
  يبر سر راه ندامت آمد

   يحس آمد یسخت ب ،يحس ندار
  خلق زشت تو هست آن رسان که ز ُ

   يگانه ایب مش و هیتو عذاب خو
  بر بکن ین در خیوار ا یتو عل

 ن یگران را برگزیق دین طریه

  ار راینور  ،وصل کن با نار
ُ بوصل او گل   کند خار تو ران

  کشتن آتش به مومن ممکن است 
  م یکاو به مومن البه گر گردد ز ب

  ن که نورت سوز نارم را ربودیه
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  نور مومن است ،پس هالك نار
  ضد نور باشد روز عدل ،نار

  تو دفع شر نار یخواه یگر هم
  چشمۀ آن آب رحمت مومن است

  زان است نفس تو از اویس گرپ
  شود یزان میزآن گر ،آتش ،زآب

  حس و فکر تو همه از آتش است
  آب نور او چو برآتش چکد

  مرگ و درد ،شیچون کند چک چک تو گو
  گلستان تو راتا نسوزد او 

  هزاران گلستان يک شرر از وی
  بردهد يکه کار يزیبعد از آن چ

  م از راه راستیرویباز پهنا م
  خسور يم ایر بودیاندر آن تقر

  بار تو باشد گران، در راه چاه
  سال شصت آمد که در شستت کشد

  دیا رسیآنکه عاقل بود در در
  گه گشت و آن فرصت گذشتیچونکه ب

  یان بسیبر يورنه در تابه شو
  باریو آن جو یحال آن سه ماه

  فانتبه ثم اعتبر ثم انتصب
  یوقت کشت ن ،گه گشت یسال ب

  خ درخت تن فتادیکرم در ب
  گاه شد یب ،راه رو يا ،نین و هیه
  ن دو روزك را که زورت هست زودیا
  راکب ،که ماندستت ین قدر تخمیا
  که ماندستت، بباز ين قدر عمریا

  با گهرن چراغ یتا نمردست ا
  که فرداها گذشت ،ن مگو فردایه
  

  مکن است یدفع ضد ال  ،ضد یزانکه ب  
  ن ز فضل یا ،خته شدیکان ز قهر انگ

  آب رحمت بر دل آتش گمار
  وان روح پاك محسن است یآب ح

  آب جوزاو  ،یزانکه تو از آتش
  شود یران میکاتشش از آب و

  خ و فکر او نور خوش است یحس ش
  برجهد ،دیچک چک از آتش برآ

  ن دوزخ نفس تو سردیتا شود ا
  عدل و احسان تو راپشت نکند، 

 نه نام ماند نه نشان  یکیاز 

  سنبردهدین و سیالله و نسر
   ؟راه ما کجاست ،خواجه يباز گرد ا

  دورکه خرت لنگ است و منزل دور 
 کج مرو، رو راست، اندر شاهراه 

 رشد  یابیر تا یا گیراه در

 د یشد خالص از دام و از آتش ره

 ا ز دشت یدر يمرده گرد و، رو سو

 ؟ ین هرگز کند بر خود کسینچنیا

 اعتبار ينجا برایگفته شد ا

 واستعن باهللا ثم اجهد تصب 

   یو فعل زشت ن ییه رویجز س
  ر آتش نهادبدش بر کند و یبا

  چاه شد يآفتاب عمر سو
  از راه جود ،بکن یافشان پرّ

 آنرا برگ و بار  ینیتا در آخر ب

  عمر دراز ،ن دو دمید زیتا برو
  له اش ساز و روغن زودترین فتیه

  شتام کینگذرد ا یتا به کل
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  ست یل نویگرت م ،رون کنیکهنه ب    ستیبند قو ،که تن ،پند من بشنو
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ر زر بر گشالب ببند و کف پ  
  ترك شهوتها و لذتها سخاست

  ست از سرو بهشتیشاخ ،ن سخایا
  ن ترك هوایاست ا یعروة الوثق

  شیخوب ک يا ،تا برد شاخ سخا
  ن عالم چو چاهیا ،وت یوسف حسنی
  وسفا آمد رسن درزن دو دستی

  ختندین رسن آویک ،حمد هللا
  رون رو ز چاهیدست وبدر رسن زن 

  دیعالم جان جد ینیتا بب
  چون هستان شده ،ستین جهان نیا

  کند یم يخاك بر باد است و باز
  در دست باد یخاك همچون آلت

  را به خاك افتد نظر یچشم خاک
  کار است و پوست یب ،نکه بر کار استیا

  اریکاو هست  ،اسب داند اسب را
  سوار ،چشم حس اسب است و نور حق

  بد يکن اسب را از خو پس ادب
  چشم اسب از چشم شه رهبر بود

  اه و جز چرایچشم اسبان جز گ
  نور حق بر نور حس راکب شود

  ؟چه داند رسم راه ،راکب یاسب ب
  رو که نورش راکب است یحس يسو

  ن بودیینور حس را نور حق تز
  يثر يکشد سو یم ینور حس

  است یز انکه محسوسات دونتر عالم
  بروِ  راکب ست آنیدا نیک پیل

  ظ است و گرانیکاو غل ینور حس
  ز چشم ینیب یچونکه نور حس نم

  ست یختفم یظین غلینور حس با ا
  بین جهان چون خس به دست باد غیا

  ش بریبرد، گاهیگه به بحرش م

  ش آور سخایپبخل تن بگذار و   
  برنخاست  ،هر که در شهوت فرو شد

  بهشت  ین شاخیکز کف چن ،او يوا
  جان را بر سما ،ن شاخیبرکشد ا

  ش یکشان تا اصل خو ،را باالو مر ت
  بر امر اله  ،ن صبر استسن ریو

  گه شدست یب ،از رسن غافل مشو
  ختندیفضل و رحمت را بهم آم

 بارگاه پادشاه  ینیتا بب

  دیناپدا، بس آشکار یعالم
  بس پنهان شده  ،و آن جهان هست

  کند یم يپرده ساز ،یئکژنما
  نژاد یو عال یباد را دان عال

  دگر یبود نوع یچشم ،نیبادب
  مغز و اصل اوست  ،وانکه پنهان است

  داند احوال سوار يهم سوار
  د بکاریاسب خود نان یاسوار  یب

  ش شاه باشد اسب ردیور نه پ
  چشم شه مضطر بود یچشم او ب

  ؟چرا ،ید نیبگو ،یهر کجا خوان
  حق راغب شود يجان سو یآنگه

  د تا بداند شاه راه یشاه با
کو صاحب است یرا آن نور ن حس  
ل یمعن ع ن بودینُورٍ ا  ینُور  

   یعل يبرد سو ینور حقش م
  است  یا و حس چون شبنمینور حق در

  جز به آثار و به گفتار نکو
  ده گان یسواد دهست پنهان در 

   ؟ز چشم یینور آن دن ینیچون بب
   ؟ست یکان صف ییاینبود ض یچون خف

  ب یداد غ ازگرفت  هشیپ يعاجز
 ش َتر یکند، گاهیگاه خشکش م
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  ن خط گزاریدست پنهان و قلم ب
  ش پستیکند گاه یگه بلندش م

  ساری یبرد گاه ینش میمیگه 
  دا کمانین و ناپیر پران بیت
  ست یر شهین تیر را مشکن که ایت

میما رمإِذْ ر گفت حقیت ت  
  ر رایتو مشکن ت ،خشم خود بشکن
  رش شاه بیر و پیبوسه ده بر ت

  و زبون پستعاجز و  ،دایآنچه پ
  ؟کراست ین دامین چنیا ،میما شکار

  ؟اط کوین خیا ،دوزد یم ،درد یم
  ق رایکافر کند صد یساعت

داممص در خطر باشد زانکه مخل  
  حد استیزانکه در راهست و رهزن ب

  ص استاو مخل ،نۀ خالص نگشتیآ
  ص باز رستـَمخل ،ص گشتـَچونکه مخل

  نه دگر آهن نشدییچ آیه
  دگر غوره نشد يچ انگوریه

  ر دور شویپخته گرد و از تغ
  يهمه برهان شد یچون ز خود رست

  ن نمودیدالصالح  یان خواهیور ع
  او يمایو از س فقر را از چشم

  آلت چو حق یب ،خ فعال استیش
  دل به دست او چو موم نرم رام

ستیانگشتر یهر مومش حاکم  
  شۀ آن زرگر استیاند یحاک

  ؟ستیبانگ ک ،ن صدا در کوه دلهایا
  اوستاد ،م استیاو حک ،هر کجا هست

  کند یثنا مکاوا م ،کههست ُ
  زهاند کوه از آن آواز و قال یم

  شود یرون میآن لطف ب ،کوهچون ز ُ
  نعل بود ،ونیز آن شهنشاه هما

  دا سواریاسب در جوالن و ناپ  
  شکست  یگاه ،کندیگه درستش م

  ش خاریگاه ،گه گلستانش کند
  دا و پنهان جان جان یجانها پ

  ست  یز شصت آگه ،یر پرتابیت
  کار حق بر کارها دارد سبق 

  ر راید شینماچشم خشمت خون 
  تراز خون تو َ هر خون آلودیت

  چنان تند و حرون  ،دایو آنچه ناپ
   ؟کجاست یچوگان ،میچوگان يگو
  ؟ن نفاط کویا ،سوزد یدمد م یم

  ق رایزاهد کند زند یساعت
  تا ز خود خالص نگردد او تمام 

  زد است یا آن رهد کاو در امان
  او مقنص است  ،مرغ را نگرفته است

  رد دست ب ،در مقام امن رفت و
  گندم خرمن نشد یچ نانیه
  وة پخته با کوره نشدیچ میه

  رو چو برهان محقق نور شو
   يسلطان شدام، بنده : یگفتچونکه 

  نا و گشودیده ها را کرد بید
  که دارد نور هو ید هر چشمید

  سبق  یگفت یدان داده بیبا مر
  گاه نام  ،مهر او گه ننگ سازد

   ؟ستیک یحاک ،نیباز آن نقش نگ
  گر است یاندر د ،سلسلۀ هر حلقه

ست یگه ته ،کهن ُیا ،ست از بانگا رگه پ  
  مباد یخال ،ن کوه دلیز ،بانگ او
  کند یکآواز صد تا م ،کههست ُ

  صد هزاران چشمۀ آب زالل 
  شود یچشمه ها خون م يآبها

  لعل بود ،نایکه سراسر طور س
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  کوه ياجزا ،درَرفت و خیجان پذ
  شود یک چشمه جوشان مینه ز جان 

  در او یبانگ مشتاق ينه صدا
  شه و ز کلندیتا ز ت ؟تیکو حم

  یاو تابد مه يبو که بر اجزا
  امت کوهها را بر کندیچون ق

  ؟کم است یامت کیامت ز آن قین قیا
  من استیاز زخم ا ،ن مرهمید ایهر که د

  فیش شد حربکه خو یخنک زشت يا
ف جان شودیرده چون حرنان م  

  ف نار شدیره حریزم تیه
  رده فتادخر مَ سار اردر نمک

  هوخُم صبغۀ اهللا هست رنگ 
  قمش ُیئخم افتد و گوچون در آن ُ

  خود انا الحق گفتن است ،خمآن منم ُ
  رنگ آهن محو رنگ آتش است

  گشت همچون زر کان یسرخچون به 
  حتشمآتش م شد ز رنگ و طبع ِ

  ترا شک است و ظن گر ،آتشم من
  بر تو گر شد مشتبه ،آتشم من

  رد از خدایچون نور گ یآدم
  کاو چون ملک یز مسجود کسین

  لب ببند ؟آهن چه ؟آتش چه
  کم گو از آن ،ا منهیدر در يپا

  گر چه صد چون من ندارد تاب بحر
  بحر باد يجان و عقل من فدا

  رود رانم در اویم میتا که پا
  ب خوشتر استیز غا ،حاضر ادبِ یب
  به گرد حوض گرد ،تن آلوده يا

  کاو از حوض مهجور اوفتاد ،پاك
  ان بودیپا ین حوض بیا یپاک

  نیکن در کمیل ،است یزانکه دل حوض

  گروه  يآخر ا ،میما کم از سنگ  
  شود ینه بدن از سبز پوشان م

  در او یجرعۀ ساق ينه صفا
  بر کنند یکه را بکلن ُین چنیا

   یابد رهیتاب مه  يبو که در و
  ؟کند یم ین کرم کیا ،امتیپس ق
  ن چون مرهم است یامت زخم و ایآن ق
  او محسن است  ،دین حسن دیکا ،يهر بد
  ف یکه جفتش شد خر ییروگل ُ يو ا

  ن آن شودیزنده گردد نان و ع
  رفت و همه انوار شد یرگیت

  کسو نهادی یردگو م يآن خر
  ک رنگ گردد اندر اویسها یپ

   ال تلم ،خمد منم ُیاز طرب گو
  اال آهن است  ،رنگ آتش دارد

  ش است الفد و خامش ویم یز آتش
  زبان  یپس انا النار است الفش ب

  من آتشم  ،تشمد او من آیگو
  آزمون کن دست را بر من بزن 

  ک دم بنه ی ،من يخود بر رو يرو
  ک ز اجتبایهست مسجود مال

  ان و شک یرسته باشد جانش از طغ
  خندبمشبه را و ه یش تشبیر

  لب گزان  ،ا خمش کنیبر لب در
  بم از غرقاب بحرینشک یک میل

  ن بحر دادیعقل و جان ا يخونبها
  چو بطانم در او ،چون نماند پا

   ؟بر در است ین ،حلقه گر چه کژ بود
  ؟گردد برون حوض مرد یپاك ک
  ش هم دور اوفتادیخو طهراو ز 

  زان بودیاجسام کم م یپاک
  ن یا راه پنهان دارد ایدر يسو
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  خواهد مدد ،محدود تو یپاک
  

  ور نه اندر خرج کم گردد عدد
  

 یان خواندن آب، آلودگان رابپاکیل در بیتمث. 31
  در من شتاب :آب گفت آلوده را

  ؟رود یمن ک ین شرم بیا :گفت آب
  کاو پنهان شود ،هر آلوده ،ز آب

  ۀ حوض تن گلناك شدیدل ز پا
  پسر يگرد اۀ حوض دل َیگرد پا

  بحر تن بر بحر دل بر هم زنان
  تو کژ یور باش ،راست یباشگر تو 

  ش شاهان گر خطر باشد بجانیپ
  ن تر از شکر بودیریشاه چون ش

  سالمت مر ترا و،مالمت گ يا
  با آتش خوش استو، جان من کوره ست 

  ستیدنیهمچو کوره عشق را سوز
  ترا چون برگ شد یبرگ یبرگ ب
  افزودن گرفت تیشاد ،غمز چون 

  آن امن توست ،گرانیآنچه خوف د
  بیطب يوانه شدم من ایباز د

  سلسلۀ تو ذو فنون يحلقه ها
گر استید یفنون ،هر حلقه داد  

  ن شد مثلیا ،نونفن باشد جنوپس 
  گسست بندب یوانگیآنچنان د

  

  که دارم شرم از آب  :گفت آلوده  
  ؟شود یل کین آلوده زایمن ا یب

  مان بودیمنع اإلیاء یالح
  تن ز آب حوض دلها پاك شد

  کن حذریم ،تنۀ حوض یهان ز پا
خٌ ال یدر م رْزان یبغیانشان ب  

  واپس مغژ ،غژ بدو یشتر میپ
  همتان  یعالد نبیک نشکیل

  رود خوشتر بود ینیریجان به ش
   رها کن تو مرا ،سالمت جو يا

  که خانۀ آتش است  ،ن بسیکوره را ا
  ست یندکو ،ن کور باشدیهر که او ز

  مرگ شد ،و یافتی یجان باق
  گل و سوسن گرفت روضۀ جانت ُ

  مرغ خانه سست  ،از بحر و يبط قو
  ب یحب يشدم من ا یئباز سودا

  گر جنون یحلقه دهد د یکیهر 
  گر است ید یپس مرا هر دم جنون

  ر اجل ین میر ایخاصه در زنج
  وانگان پندم دهندیکه همه د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يمارستان جهت پرسش ذو النون مصریمدن دوستان بهآ ب. 32
  را فتاد ين ذو النون مصرین چنیا

  شور چندان شد که تا فوق فلک
  شوره خاك يا ،ن منه تو شور خودیه

  خلق را تاب جنون او نبود
  ش عوام آتش فتادیچونکه در ر

  امجن لیدن ایست امکان واکشین
  ن شاهان ز عامه خوف جانیده اید

  نو بزاد یکاندر او شور و جنون  
  جگرها را نمک  يد از ویرسیم

  شور خداوندان پاك  يپهلو
  ربود یشهاشان میآتش او ر

  المراد بند کردندش به زندان
  ند عام یآ ین ره تنگ میگر چه ز

  نشان  یشاهان ب ،کورند وه گرُن ُیکا
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  چونکه حکم اندر کف رندان بود
  میرود شاه عظیک سواره می
دينهان در قطره ا یئایدر ؟چه ر  

  ش را ذره نمودیخو یآفتاب
  محو شد يجملۀ ذرات در و

  بود يچون قلم در دست غدار
  این کار و کیهان راست ایچون سف

  قوم راه گم ،ا را گفتهیانب
  ختهیامان انگ ،نیجهل ترسا ب

  مصلوب جهودچون به قول اوست 
  شان خون بودیچون دل آن شاه ز ا

  زر خالص را و زرگر را خطر
  ندیوسفان از رشک زشتان مخفی
  وسفان از مکر اخوان در چهندی

  ؟چه رفت يوسف مصریاز حسد بر 
  میعقوب حلین گرگ یالجرم ز

  وسف خود نگشتیگرد ِ ،گرگ ظاهر
  و ز عذر لبق ،ن گرگیرحم کرد ا

  ستین ن مکریصد هزاران گرگ را ا
  زانکه حشر حاسدان روز گزند

حشر پردار خوارر حرص خس م  
  اندام نهان ،ان را گندیزان

  دیرسیکان به دلها م یگند مخف
  یآمد وجود آدم يشه ایب

  یکیظاهر و باطن اگر باشد 
  در وجود ما هزاران گرگ و خوك

  غالبتر است وک ،راست حکم آن خو
  کان بر وجودت غالب است یرتیس

  د در بشریدر آ یگرگ یساعت
  نه هاینه ها در سیرود از سیم

  در گاو و خر یبلکه خود از آدم
ُُُُشود رهوار و رامیکسک ماسب س  

  الجرم ذو النون در زندان بود  
ُ یچن ،در کف طفالن   م یتی  درن

   ياندر ذره ا یمخف یآفتاب
  خود را بر گشود يو اندك اندك رو

  مست گشت و صحو شد يعالم از و
  بود يمنصور بر دار الجرم

  اءیقْتُلُونَ األنبیالزم آمد 
طَ ،از سفه نا بکم یإِنَّا تَ   رْ

  خته یکه گشت آو يخداوندز آن 
  ؟تاند نمود یک رپس مر او را ام

ف نْت   ؟هِم چون بودیعصمت و أَ
  شترین بیباشد از قالب خا

  ندیز یخوبان در آتش م ،کز عدو
  دهند یوسف به گرگان می ،کز حسد

  ست زفت ین گرگین حسد اندر کمیا
  م یشه خوف و بیوسف همیداشت بر 

  ن حسد در فعل از گرگان گذشت یا
هبنا نستبق    آمده که ِإنَّا ذَ

  ست یاب ،ن گرگیعاقبت رسوا شود ا
  گمان بر صورت گرگان کنند یب

  روز شمار ،بود یصورت خوک
  گند دهان  ،خمر خواران را بود

  دیگشت اندر حشر محسوس و پد
   یدمآار  ،ن وجودیبر حذر شو ز

  یست کس را در نجات او شکین

  صالح و ناصالح و خوب و خشوك 
  آن زر است  ،دمش از مس آیچونکه زر ب

  ر حشرت واجب است یهم بر آن تصو
  همچون قمر ،یخوسف ری یساعت

  نه هایصالح و ک ،از ره پنهان
  و علم و هنر یئرود دانایم

  کند بر هم سالم یم ، يباز خرس ِ
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  هوسحرص و  یرفت در سگ ز آدم
  ودرقزان  یئدر سگ اصحاب خو

  ر کندس ینه نوعیهر زمان در س
  ر آگه استیشهر که  ،شهیزآن عجب ب

  مرجان جان و راز د ،کن یئدزد
  فیر لطآن د يبار ،يدزدچونکه 

  زندان رفت شاد يچونکه ذوالنون سو
  دوستان از هر طرف بنهاده رو

  

  ا حرس ی ،يا شکاری ،ا شبان شدی  
  گشته بود رحمن يایتا جو ،رفت

  گه دام و دد ،و و گه ملکیگاه د
  پنهان ره است  ،نه هایتا به دام س

  از درون عارفان  ،کم از سگ يا
 ف یشر يبار يشو یچونکه حامل م

 بند بر پا، دست بر سر، ز افتقاد 

  زندان نزد او يبهر پرسش سو
   

  
  
  
  

  کردهن یچنقصد ست و به یوانه نیدان که ذو النون دیفهم کردن مر. 33
  دوستان در قصۀ ذو النون شدند

  است یا حکمتی ،ن مگر قاصد کندیکا
  او يایدور دور از عقل چون در

  حاش هللا از کمال جاه او
  عامه اندر خانه شد او ز شرّ

  تن پرست کنداو ز عار عقل ُ
  وز ساز گاو یفت ياکه ببندم 

  اتیابم من حی ،تا ز زخم لخت
  خوش شوم يتا ز زخم لخت گاو

  گاو مز زخم د ،زنده شد کشته
  کشته بر جست و بگفت اسرار را

  کشته اندن جماعت ُیکا :گفت روشن
  ن جسم گرانیکشته گردد اچونکه ُ

  ند بهشت و نار رایجان او ب
  و رایان دید خونیوا نما

  قیگاو کشتن هست از شرط طر
  کشبش را زوتر ِیگاو نفس خو

  ان مجوین سخن را مقطع و پایا
  

  زدند یئزندان و در آن را يسو  
  ست یتیو آ ين قبله این دیاو در ا

  او يتا جنون باشد سفه فرما
  بپوشد ماه او يماریکابر ب

  وانه شدیاو ز ننگ عاقالن د
  وانه شدست یقاصدا رفتست و د

  ن را مکاویو ،بر سر و پشتم بزن
  ثقات  يا ،یل از گاو موسیچون قت

  گش شوم  ،یهمچو کشتۀ گاو موس
  ا شد زر ساویمیهمچو مس از ک

  وا نمود آن زمرة خون خوار را
  شان کشته اندین آشوب ایتخم ا

  اسرار دان  یزنده گردد هست
  باز داند جملۀ اسرار را

  و راید دام خدعه و ریوا نما
  ق یفش جان مدمتا شود از زخم ُ
 هش بزنده و ِ یتا شود روح خف

  دان بازگویحال ذوالنون با مر
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانیبا مر ت ذو النونیبه حکاکردن رجوع . 34
  ک اویدند آن نفر نزدیچون رس

  ما از دوستان :با ادب گفتند
  د اتقوایانیک یه ،بانگ بر زد  

    نجا به جان یم ایبهر پرسش آمد
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  عقل ذو فنون يایدر يا یچون
؟رسد در آفتاب یک ،گلخنُ دود  
  نن سخُیان کن ایب ،ر از مایوامگ

  د دور کردیمر محبان را نشا
  ان نه با محبیراز را اندر م

  ان آور شهایراز را اندر م
  میصادق و دل خسته ا وما محب 

  راز را از دوستان پنهان مکن
  دیشان شنین سخن ز ایچونکه ذوالنون ا

  د و دشنام از گزافیفحش آغاز
  د و سنگ پران کرد و چوبیبر جه

  د سرید و جنبانیقهقهه خند
  ؟ن، کو نشان دوستانیدوستان ب

  ؟دوست ،رد ز رنج دوستیکران گ یک
  یشد سر خوش ینشان دوست ین

  یر گر تو دوستیرنج بر خود گ
  بال چون آتش است ،دوست همچون زر

  

   ؟جنون ،ن چه بهتان است بر عقلتیا  
  چون شود عنقا شکسته از غراب 

  ن مکن یبا ما ا ،میما محبان
  ا به رو پوش و دغل مغرور کردی
 ، استجب یکه بحر علم و عقلیا

  مها ،یرو مکن در ابر پنهان
  م یدر دو عالم دل به تو در بسته ا

 ان نه راز و قصد جان مکن یدر م

 د یق امتحان مخلص ندیجز طر

  و قاف  يوانگانه زیگفت او د
  م کوب یختند از بیبگر یجملگ
  اران نگرین یش ایباد ر: گفت

  دوستان را رنج باشد همچو جان 
  آن را چو پوست  یدوست ،رنج مغز و

در بال و آفت و میشحنت ک   
  یکو خوستیرو مگردان گر تو ن

  زر خالص در دل آتش خوش است 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لقمان را یرکیامتحان کردن خواجۀ لقمان ز. 35
  ؟که لقمان را که بندة پاك بود ین

  شیدر کار پ یداشتیخواجه اش م
  گر چه بنده زاد بود ،زانکه لقمان
  خ را اندر سخنیش یگفت شاه

  د مر ترایشرم نا ،شه يا: گفت
  ریشان حقیمن دو بنده دارم و ا

  ن زلت استیا ؟آن دو چه اند :گفت شه
  فارغ است یشاه آن دان کاو ز شاه

  اوست عارمخزن آن دارد که مخزن 
  به ظاهر خواجه وش ،خواجۀ لقمان

  ستین بسیدر جهان باژگونه ز
  ابان را مفازه نام شدیبمر 

  جامه است ،ه را خود معرفگرُک ُی

  ؟چاالك بود یروز و شب در بندگ  
  ش یز فرزندان خو يدیبهترش د

  بود هاز هوا آزاد ،خواجه بود و
  از بخشش ز من درخواست کن  يزیچ

  ن برترآیز ؟مرا یین گویکه چن
  ریحاکمانند و امو آن دو بر تو 

  گر شهوت است یک خشم و دیآن : گفت
  د نورش بازغ است یمه و خورش یب

  عدوست را  یدارد که هست آن یهست
  قت بنده، لقمان خواجه اش یدر حق

  ست یکم از خس يدر نظرشان گوهر
  عقلشان را دام شد ینام و رنگ
  ند کاو از عامه است یدر قبا گو
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  سالوس زهد اًه را ظاهرگرُک ُی
  د و غولید پاك از تقلینور با

  از راه عقل ،در رود در قلب او
  وبیبندگان خاص عالم الغ

  الید چون خیدر درون دل در آ
  ؟در تن گنجشک چه بود برگ و ساز
  آنکه واقف گشت بر اسرار هو

  افالك رفتارش بودآنکه بر 
  در کف داود کاهن گشت موم

  يخواجه ا ،یبود لقمان بنده شکل
  ناشناس یئچون رود خواجه به جا

  آن غالم ياو بپوشد جامه ها
  چون بندگان در ره شود ،شیدر پ

  نیتو رو بر صدر ش ،بنده يد ایگو
  دشنام ده ،کن مرا یتو درشت

  خدمت تو داشتم ،ترك خدمت
  کرده اندها ین بندگیخواجگان ا

  یر از خواجگیچشم پر بودند و س
  ن غالمان هوا بر عکس آنیو
  ید از خواجه ره افکندگیآ

  چنانُ  ن عالمیبد ،پس از آن عالم
  ن حال نهانیخواجۀ لقمان از ا

  راند خریخوش م ،دانستیراز م
  از نخست يمر ورا آزاد کرد

  تا ،ن بودیزانکه لقمان را مراد ا
  ؟ین کند پنهار ز بسچه عجب گر ِ

  خودَ  کار پنهان کن تو از چشمان
  مزد ربردا ،م کنیش را تسلیخو
  ون به مرد زخم مندیدهند اف یم

  درندیاز رنج او را م ،وقت مرگ
  سپرد یکه دل خواه يچون به هر فکر

  یکن یلیو تحص یشیهر چه اند

  د تا بود جاسوس زهدینور با  
  فعل و قول  یشناسد مرد را بتا 

  نقل َ نباشد بند ،ندینقد او ب
  س القلوب یدر جهان جان جواس

  ر حال سمکشوف باشد ِ شانشیپ
  ده آن بر عقل بازیکه شود پوش

  ؟ش اویمخلوقات چبود پ سرّ
  ؟ن رفتن چه دشوارش بودیبر زم

  ظلوم  يا ؟موم چه بود در کف او
   يه اچبایبر ظاهرش د یبندگ

  ش پوشاند لباس یخو ر غالمب
  ش را سازد امام یمر غالم خو

  آگه شود ید زو کسیتا نبا
  ن یمچون بندة ک ،رم کفشیمن بگ

  منه  يریچ توقیمر مرا تو ه
  لت کاشتم یتخم ح ،تا به غربت
  رده اندشان بید که ایتا گمان آ

   یکارها را کرده اند آمادگ
  شتن بنموده خواجۀ عقل و جان یخو
   یر بندگید از بنده بغینا
  ن بدان یا ،ت ها هست بر عکسیتعب

  نشان  يده بود از وید ،بود واقف
  آن راهبر ،مصلحت ياز برا

  لقمان را بجست  يک خشنودیل
   یر و فتیر آن شسکس نداند ِ

   یر ز خود پنهان کنسن عجب که ِیا
  م از چشم بدیتا بود کارت سل

  بدزد يزیز خود چ یو انگه از خود ب
  رون کنندیاز تنش بکان یتا که پ

  برندیجان م ،او بدان مشغول شد
  در نهان خواهند برد يزیاز تو چ

   یمنید دزد زآن سو کایدرآ یم
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  پس بدان مشغول شو کان بهتر است
  بار بازرگان چو در آب اوفتد

  بهتر زنددست اندر کالۀ 
  فوت خواهد شد در آب يزیچون که چ

  مان را بطاعت گوش دارینقد ا
  یکن يچونکه نقدت را نگهدار

  

  هتر است کبرد کان  يزیتا ز تو چ  
 مالش به غرقاب اوفتد یکشت

  ا افکندیهر چه نازلتر بدر
 اب یو بهتر را ب يترك کمتر گو

 شرمسار  يحق نگرد يتا ز رو

  یو دنیبرد دحرص و غفلت را 
   

  
  
  

  ش امتحان کنندگانیلقمان پ یرکیشدن فضل و زظاهر . 36
  خواجۀ لقمان چو لقمان را شناخت

  يبه و يدندیکاور یهر طعام
  آن برد يتا که لقمان دست سو

  یختیو شور انگ يسور او خورد
  اشتها یدل و ب یب يور بخورد

  خربزه آورده بودند ارمغان
  فالنیکا: یخواجه با غالمگفت 

  شش نشستیچونکه لقمان آمد و پ
  نیرک بید و داد او را یبرچون ُ

  داد او را دوم ،که خورد یاز خوش
  ن را من خورمیا :گفت ،یجماند گر
  خورد کز ذوق اوین خوش میاو چن

  ش آتش فروختیچون بخورد از تلخ
  آن یخود شد از تلخ یب یساعت

  ؟ن زهر رایتو چند ينوش چون کرد
  ؟روست از چه ين صبورین چه صبر است ایا

  ؟یلت حجتیبه ح ياوردیچون ن
  تو گفت من از دست نعمت بخش

  تلخ از کفت یکیشرمم آمد که 
  م از انعام تویچون همه اجزا

  اد و دادیکنم فر یک تلخیگر ز 
  داشتکه لذت دست شکر بخشت 

  ن شودیریاز محبت تلخها ش
  شود یدردها صافاز محبت ُ

 بنده بود او را و با او عشق باخت   

   یز پ يلقمان فرستاد يکس سو
  خوردش خورد قاصدا تا خواجه پس

   یختیر يکو نخورد یهر طعام
  تهامن یب یستگوین بود پیا
 ب بود لقمان آن زمانیک غایل

  رو فرزند لقمان را بخوان زود 
 بدست  ینیخواجه پس بگرفت سک

ن یکر خوردش و چون انگبهمچو ش  
  ها تا هفدهم جد آن گریتا رس

  ن بنگرم یا ،ن خربزه ستیریتا چه ش
  و لقمه جو یطبعها شد مشته
  هم حلق سوخت  ،هم زبان کرد آبله

  جان جهان  يبعد از آن گفتش که ا
  ؟ن قهر رایا یلطف چون انگاشت

   ؟ن جانت عدوستیش تو ایا مگر پی
   یبس کن ساعت ،ستیکه مرا عذر

  توخورده ام چندان که از شرمم دو ُ
  تو صاحب معرفت  يا ،ننوشم یم

  رسته اند و غرق دانه و دام تو
  ره بر سر اجزام باد خاك صد

   ؟گذاشت یک یتلخ ،خین بطیاندر ا
  ن شودیاز محبت مسها زر
  شود یاز محبت دردها شاف
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ُ گل م   شودیاز محبت خارها
  شودیم یاز محبت دار تخت

  شودیاز محبت سجن گلشن م
  شودیم ياز محبت نار نور

  شودیمحبت سنگ روغن م از
  شودیم ياز محبت حزن شاد

  شودیم یش نوشیاز محبت ن
  شودیاز محبت سقم صحت م

  کنند یاز محبت مرده زنده م
  جۀ دانش استین محبت هم نتیا

  ؟ن عشق زادیدانش ناقص کجا ا
  دیچو د یرنگ مطلوب يبر جماد

  دانش ناقص نداند فرق را
  چونکه ملعون خواند ناقص را رسول

  ناقص تن بود مرحوم رحم زانکه
  است ينقص عقل است آنکه بد رنجور

  ستیل خردها دور نیزانکه تکم
  دیعنهر گبر  یکفر و فرعون

  بهر نقصان بدن آمد فرج
  وفا یبرق آفل باشد و بس ب

  بگو ؟خندد یبر که م ،برق خندد
  است یده پیببر برق ينورها

  خطف األبصار دانی خود رابرق 
  راندنا فرس را یبر کف در

  دن استیعاقبت ناد ،یصیاز حر
  تین است عقل از خاصیعاقبت ب

  او نفس شد ،عقل کاو مغلوب نفس
  ن نظریبگردان ا ین نحسیهم در

  و مد زرن جیآن نظر که بنگرد ا
  به حال یگرداندت حال یزآن هم

  خوفها ینینب يتا که از عسر
  د از ذات الشمالیتا که خوفت زا

 شود یوز محبت سرکه ها مل م  

 شود یم یوز محبت بار بخت

 شود یمحبت روضه گلخن م یب

 شود یم يو حوریوز محبت د

 شود یمحبت موم آهن م یب

 شود یم يوز محبت غول هاد

 شود یم یموشر یوز محبت ش

 شود یوز محبت قهر زحمت م

  شود یز محبت شاه بنده مو
   ؟نشست ین تختیگزافه بر چن یک

  اما بر جماد ،د ناقصیعشق زا
  دیشن یبانگ محبوب يریاز صف

  د داند برق رایالجرم خورش
  ل نقصان عقول یبود در تاو

  ق لعن و زخم یست بر مرحوم الین
  است  يدور يموجب لعنت سزا

  ست یبدن مقدور ن لیک تکمیل
  دیجمله از نقصان عقل آمد پد

  حرج  یاالعم یکه ما عل ،یدر نب
  صفا یب یندان یآفل از باق

  که دل نهد بر نور او یبر کس
   ؟است یک یو ال غرب یآن چو ال شرق

  صار دان برا همه ا ینور باق
  خواندن  یدر نور برقرا نامه 

  دن است یبر دل و بر عقل خود خند
  ند عاقبت یکاو نبنفس باشد 

  نحس شد ،مات زحل شد يمشتر
  که کرد نحست درنگر یدر کس

  نقب زد يسعد يسو یاو ز نحس
  دا کنان در انتقال یضد به ضد پ

  ؟لطفها یابیبار  يسریز  یک

  الرجال  یرجین یمیلذت ذات ال
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  پرهک یکه مرغ  یتا دو پر باش
  م در کالمیایتا ن ،رها کن ا ی

  راستو فرمان ت ،نه آن ین خواهیور نه ا
  د تا به نوریم بایجان ابراه

  ه بر رود بر ماه و خوریه پایپا
  نیل از آسمان هفتمیچون خل

  ن جهان تن غلط انداز شدیا
  

  سره کیدن ید از پریعاجز آ  
  م تمام یا بده دستور تا گوی

   ؟کجاستکس چه داند مر ترا مقصد 
  ند اندر نار فردوس و قصوریب

  تا نماند همچو حلقه بند در
  ن یبگذرد که ال أُحب اآلفل

  جز مر آن را کاو ز شهوت باز شد
 

  
  
  

  قت آنیسلطان و حق ن بر غالم خاصاسداحقصۀ تتمۀ . 37
  ران و حسدیقصۀ شاه و ام
  جرار کالم ،دور ماند از جر

  باغبان ملک با اقبال و بخت
  را که تلخ و رد بود یآن درخت

  ؟تتبرمبرابر دارد اندر  یک
  ست بریت چیکان درختان را نها

  نظر بنور اهللا شدیخ کاو یش
  ن ببست از بهر حقیر بچشم آخُ

  بد درختان بوده اند ،آن حسودان
  ختندیر یاز حسد جوشان و کف م

  تا غالم خاص را گردن زنند
  ؟چو جانش شاه بود یچون شود فان

  شاه از آن اسرار واقف آمده
  دل بد گوهران يدر تماشا

  له مندیح یسازند قوم یمکر م
  کران یب و میبس عظ یپادشاه

  دوختند یشاه دام ياز برا
  شیکه با استاد خو يشاگرد ،نحس

  استاد جهان ،با کدام استاد
  نظر بنور اهللا شدهیچشم او 

  میاز دل سوراخ چون کهنه گل
  خندد بر او با صد دهان یپرده م

  د آن استاد مر شاگرد رایگو

  غالم خاص و سلطان خردبر   
  د گشت و کرد آن را تمام یباز با

   ؟را نداند از درخت یچون درخت
  کش هفصد بودیکه  یو آن درخت

  ندشان به چشم عاقبت یچون بب
  ن دم در نظریکسانند ایگر چه 

  ت وز نخست آگاه شدیاز نها
  ن گشاد اندر سبق یچشم آخر ب

  شور بختان بوده اند ،تلخ گوهر
  ختندیانگ یمکر م یدر نهان

  خ او را از زمانه بر کنندیب
  خ او در عصمت اهللا بودیب

  تن زده  ،یهمچو بو بکر رباب
  خنبک بر آن کوزه گران  يزد یم

  کننداف یتا که شه را در فقاع
   ؟خران يبگنجد ا یک یدر فقاع
  ر از او آموختندین تدبیآخر ا

  ش ید به پیآغازد و آ يهمسر
  دا و نهان یکسان و هویش او یپ

  جهل را خارق بده  يپرده ها
  م یش آن حکیبندد به پ يپرده ا

  بر آن  یگشته اشکاف یهر دهان
  ستت با من وفاین ،کم از سگ يا
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  ر آهن گسلید مرا استا مگخو
  ؟است در جان و روان يارینه از منت 

  پس دل من کارگاه بخت توست
  اش پنهان زنم آتش زنه ییگو

  ند فکر تویآخر از روزن بب
  ت نمالد از کرمیدر رو کیل

  خندد ز ذوق مالشت یاو نم
  شد جزا یرا خداع یپس خداع

  با تو ورا خندة رضا يگر بد
  عملچون دل او در رضا آرد 

  زو بخندد هم نهار و هم بهار
  تو خزان را از بهار یچون ندان

  نوا يصد هزاران بلبل و قمر
  اهیچون که برگ روح خود زرد و س

  آفتاب شاه در برج عتاب
  آن عطارد را ورقها جان ماست

  سد سرخ و سبزینو يباز منشور
  سرخ و سبز افتاد نسخ نو بهار

  يشنو تو قصه ا ین معنیاندر ا
  

  ر و کوردل یهمچو خود شاگرد گ  
  گردد روان  ینم یمنت آب یب

  نادرست  ين کارگاه ایا یچه شکن
  از قلب باشد روزنه  ،به قلب ین

  ذکر تو نیدهد ز یم یدل گواه
  د نعم یخندد و گو ییهر چه گو

  خندد بر آن اسگالشت  یاو هم
  نک سزایا ،کوزه بخور ،کاسه زن

  مر ترا یصد هزاران گل شکفت
  د در حمل یدان که آ یآفتاب

  زد شکوفه و سبزه زاریدر هم آم
 رمز خنده در ثمار؟ یچون بدان

  نوا یافکنند اندر جهان ب
   ؟خشم شاه یدانبچون  ،ینیبن یم
  اب ته همچون کیکند روها س یم

  زان ماست یم ،هیو آن س ،يدیآن سپ
  تا رهند ارواح از سودا و عجز
 چون خط قوس و قزح در اعتبار

   يحصه ا یاز معان یابیتا ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر هدهدیس از صورت حقیدر دل بلق )ع(مان یغام سلیم پیعکس تعظ. 38
  س بادیرحمت صد تو بر آن بلق

  اورد و نشانینامه ب يهدهد
  با شمول يخواند او آن نکتها

  دید و جان عنقاش دیم هدهد دچش
  ن طلسمات دو رنگیعقل با حس ز

  احمد را بشردند یکافران د
  شین خویدة حس بیخاك زن در د

  دة حس را خدا اعماش خواندید
  دیا را ندید و دریزانکه او کف د

  ش اویپ یخواجۀ فردا و حال
  امیز آن آفتاب آرد پ يذره ا

  ش عقل صد مرده بدادیکه خدا  
  ان یبا ب یمان چند حرفیاز سل

  د اندر رسول یبا حقارت ننگر
  دیاش دید و دل درید یحس چو کف

  چون محمد با ابو جهالن به جنگ 
  انْشَقَّ القمر يدند از ویچون ند

  ش یدشمن عقل است و ک ،دة حسید
  بت پرستش گفت و ضد ماش خواند

  دید و فردا را ندید یزانکه حال
  تسو کی یند ز گنجیب ینماو 

  آفتاب آن ذره را گردد غالم 
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  ریکز بحر وحدت شد سف يقطره ا
  شود چاالك او یگر کف خاک

  خاك آدم چونکه شد چاالك حق
ت آخر از  شَقَّ   ؟چه بودالسماء انْ

ر آبیند زینش يردخاك از د  
  ستیآن لطافت پس بدان کز آب ن

  هوا و نار را ،یگر کند سفل
علُ یحاکم است و    شاءیما  اهللافْ

  کند یگر هوا و نار را سفل
  کند ين و آب را علویور زم

  د، که چون؟یست کس را زهره تا گوین
  ن شد که تُعزُّ منْ تشاءیقیپس 

  شو سیرو ابل ،را گفت یآتش
  امرو تو بر سب ،یآدم خاک

  ام ین یچار طبع و علت اول
  میعلت است و مستق یکار من ب

  عادت خود را بگردانم به وقت
  ر نار شون پیم که هیبحر را گو
  م سبک شو همچو پشمیکوه را گو

  د مقرون شو به ماهیخورش يم ایگو
  م خشکید را سازیچشمۀ خورش

  اهیآفتاب و مه چو دو گاو س
  

  ریهفت بحر آن قطره را باشد اس  
  ش خاکش سر نهد افالك اویپ
  ش خاکش سر نهند امالك حق یپ

  بر گشود یکه خاک یچشم یکیاز 
  ن کز عرش بگذشت از شتاب یخاك ب

  ست یمبدع وهاب ن يجز عطا
  گل او بگذراند خار راور ز ُ

  زد دوایانگن درد یکاو ز ع
  کند یو ثقل يردو د یرگیت

  کند يراه گردون را بپا مطو
 ن ره گشت خون یبس جگرها کاندر ا

  را گفت پرها بر گشا ییخاک
  س شویر هفتم خاك با تلبیز
   يرو تا ثر ،یس آتشیبل يا

  ام  یما من باقئدر تصرف دا
  م یسق يا ،ه علتبرم یست تقدین
  ش بنشانم به وقت ین غبار از پیا

  م آتش را که رو گلزار شویگو
  ش چشم یپ روم فرو یچرخ را گو

  اه یهر دو را سازم چو دو ابر س
  م مشک یچشمۀ خون را به فن ساز

  وغ بر گردن ببنددشان اله ی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راًه یدر آ یانکار فلسف. 39 غَو ماؤُکُم حب ِإنْ أَص  
  کتاب يخواند از رو یم یئمقر

  آب را در غورها پنهان کنم
  ؟آرد دگر هآب را در چشمه ک

  مستهان یمنطق یفلسف
  از ناپسند ،ت اوید آیچون که بشن

  تبر يزیل و تیما بزخم ب
  ر مردیک شید او یشب بخفت و د

  یشق يا ،چشمۀ چشمن دو یگفت ز

  بندم آب  ،ماؤُکُم غَوراً ز چشمه   
  چشمه ها را خشک و خشکستان کنم 

  مثل با فضل و خطر یجز من ب
  مکتب آن زمان  يگذشت از سویم

  م آب را ما با کلندیگفت آر
  ز بر یاز پستم یآب را آر

  زد طپانچه هر دو چشمش کور کرد
   ؟یار صادق ،بر آر يبا تبر نور
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  دیروز بر جست و دو چشم کور د
  يو مستغفر شد يدیگر بنال

  ستیک استغفار هم در دست نیل
  جحود یاعمال و شوم یزشت

  سنگ گشت يهمچو رو یدل به سخت
  دعا ازکه تا او  ؟کو یبیچون شع

  لیاز و اعتقاد آن خلیاز ن
  از رسول ،وزة مقوقسیا به دری

  آن انکار مرد ،ن بر عکسیهمچن
  ن دغایمسخ آمد ا يکهربا

  ستیرا سجده هم دستور ن یهر دل
  آن مکن جرم و گناه ین بپشتیه
  توبه را ید تاب و آبیببا یم

  وه راید میببا یآتش و آب
  تا نباشد برق دل و ابر دو چشم

  ۀ ابر از مطریتا نباشد گر
  ؟د سبزة ذوق وصالیبرو یک
  ؟د با چمنیگلستان راز گو یک
  ؟د در دعایکف گشا يچنار یک
  ن پر نثاریشکوفه آست یک
  ؟فروزد الله را رخ همچو خون یک
  ؟د بلبل و گل بو کندیایب یک
  ؟د لکلک آن لک لک به جانیبگو یک
  ؟رید خاك اسرار ضمینما یک

  ؟ن حله هایااز کجا آورده اند 
  است يآن لطافتها نشان شاهد

  د شاهیکاو د ،آن شود شاد از نشان
ت روح آن کس کاو به هنگام أَ لَس  
  وردبخَ یکاو م ،یم ياو شناسد بو

  زانکه حکمت همچو ناقۀ ضاله است
  ک خوش لقایخواب در  ینیتو بب

  نک نشانیکه مراد تو شود ا

  دیض از دو چشمش ناپدینور فا  
   ينور رفته از کرم ظاهر شد

  ست ینقل هر سر مست ن ،ذوق توبه
  راه توبه بر دل او بسته بود

  کشت چون شکافد توبه آن را بهر َ
  کشتن خاك سازد کوه رابهر ِ

  ل یو مستحگشت ممکن امر صعب 
  با اصول  ،شد یمزرع یسنگ الخ

  را نبرد یصلح ،مس کند زر را و
  خاك قابل را کند سنگ و حصا

  ست یمزد رحمت قسم هر مزدور ن
  م در پناه یدر آ ،که کنم توبه

  توبه را یشرط شد برق و سحاب
  وه راین شید ابر و برق امواجب آ

  ؟د و خشمیند آتش تهدینش یک

  پسر  يتا نباشد خندة برق، ا
   ؟بجوشد چشمه ها ز آب زالل یک
   ؟بنفشه عهد بندد با سمن یک
  ؟سر فشاند در هوا یدرخت یک

  ؟ام بهاریرد ایبر فشاندن گ
   ؟سه بر آرد زر برونیگل از ک یک
  ؟چو طالب فاخته کوکو کند یک

  مستعان  يا لک،ملک  ؟لک چه باشد
  ؟ریآسمان بستان منچون شود  یک

  کلها ،میمن رح ،میمن کر
  است  يمرد عابد يآن نشان پا

  نباشد انتباه  ،د او رایچون ند
  ش و مست یخو یش و شد بید رب خوید

  ؟کرد يچه داند بو ،یچون نخورد او م
  شهان را داله است  نهمچو دالال

  مر ترا یکاو دهد وعده و نشان
  د ترا فردا فالن یش آیکه بپ
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  آن که او باشد سوار یک نشانی
  ش تویکه بخندد پ یک نشانی
  ن خواب از هوسیا نکهیا یک نشانی

  بگفت ییحیزان نشان با والد 
  ک و بدتین نیاتا سه شب خامش کن 

  ک خوین ين ایاز ادم مزن سه روز 
  ن نشان را تو به گفتیاور این میه
  دش همچون شکرین نشانها گویا
ِ یا   کان ملک و جاه ،دوآن ب ن نشان

  دراز يبه شبها ییگر یآن که م
  ک شدیآن روز تو تار یآن که ب
  در زکات ،يوآنچه دار يوآنکه داد
  و خواب و رنگ رو يرختها داد

  همچو عود یچند در آتش نشست
  ها صد هزاریچارگ ین بین چنیز

  حالها يدیچونکه اندر خواب د
  روز شد يدین خواب دیچون که شب ا

  بر چپ و راست يچشم گردان کرده ا
  يکه وا ،يلرز یبر مثال برگ م

  و بازار و سرا يدر کو يدو یم
  ؟ستتیچ ،ن دوادویر است ایخ ،خواجه

  ر منیکن خیر است لیاش خ ییگو
  فوت شد ،ک نشانمیم یگر بگو

  هر مرد سوار يدر رو يبنگر
  گم کرده ام یاش من صاحب ییگو

  سوار ينده بادا ایدولتت پا
  آمد نظر ،به جد يچون طلب کرد

  ک بختین يناگهان آمد سوار
  به طاق يهوش و افتاد یب يتو شد

  ؟ستین شور چیا ،ند در اویب یاو چه م
  دیدر حق او باشد که دن نشان یا

  رسد یم ینشان يهر زمان کز و

  رد کناریکه ترا گ یک نشانی  
  ش تویک نشان که دست بندد پی

  ش کس یپ ییچون شود فردا نگو
  تا سه روز اصال به گفت  ییایکه ن

  دت یآ ییحین نشان باشد که یا
  ت مقصود توین سکوت است آیکا
  ن سخن را دار اندر دل نهفت یو
  دگر يهاصد نشان ؟ن چه باشدیا

  از اله  یابیب ییجو یکه هم
  ازیسحرگه در ن يسوز یو انکه م

  ک شدیگردنت بار یهمچو دوک
  چون زکات پاك بازان رختهات 

  همچو مو یو گشت يسر فدا کرد
  همچو خود یغ رفتیش تیچند پ

  د در شماریعشاق است و نا يخو
 ش سالها یآرزو يآنکه بود

  روز شدیپ آن دلت دیاز ام
  ؟کان نشان و آن عالمتها کجاست

   يد به جایگر رود روز و نشان نا
  کاو گم کند گوساله را یچون کس

   ؟ستتیک ينجا که داریگم شده ا
  ر من ید که بداند غیکس نشا

  وقت موت شد ،چون نشان شد فوت
  وانه واریدت منگر مرا دیگو

او آورده ام  يستجورو به ج  
  رحم کن بر عاشقان معذور دار

  ن آمد خبریچن ،جد خطا نکند
  سخت سخت  ،پس گرفت اندر کنارت

  نت سالوس و نفاق یا ،خبر گفت یب
  ست ینشان وصل کاو نداند کان 

  ؟دید پدینشان آ یک ،آن دگر را
  دیرسیم یبه جان یشخص را جان
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  ش آمد آبیرا پ آواره  یماه
  استیها که اندر انبیپس نشان

  قرار ین سخن ناقص بماند و بیا
  تواند کس شمرد یذره ها را ک

  باغ را يشمارم برگها یم
  ک منید لیایدر شمار اندر ن

  يا که سعد مشتریوان ینحس ک
  اثر ن هر دویاز ا یک هم بعضیل

  تا شود معلوم آثار قضا
  يآن کس که باشد مشتر ِ طالع

  وانکه را طالع زحل از هر شرور
  م آن زحل استاره رایگونگر 

  هوده تا زان آفتابیب يبس کن ا
  کران یاز کواکب در سپهر ب

  آنچه بر دارد، بدان مشغول شو
  مید جز عقیایجنبش اختر ن

  شاه ما دستور داد ،اذْکُرُوا اهللا
  چه پاکم از ذکر شماگفت اگر 

  الیر و خیک هرگز مست تصویل
  ال ناقص استیذکر جسمانه خ

  ستیجواله ن ید کسیشاه را گو
  

  ات الکتاب ین نشانها تلْک آیا  
  خاص آن جان را بود کاو آشناست 

  معذور دار ،دلم یب ،دل ندارم
  برد عقل ياز وکاو عشق  ،خاصه آن

  شمارم بانگ کبک و زاغ را یم
  شمارم بهر رشد ممتحن  یم
   يگر چه بشمر ،د اندر حصرینا

  نفع و ضر بهرد کرد یشرح با
  مر اهل سعد و نحس را يشمه ا

   يشاد گردد از نشاط و سرور
  د در اموریاطش الزم آیاحت

  چاره را یز آتشش سوزد مر آن ب
 کباره بتابید به ینا یآتش

 نشان  ینور ماند ن ین یدر دم

 وز دگر گفتارها معزول شو 

 م یبر ندارد جز که آن لطف عم

  نور داد ،د ما رایاندر آتش د
  رهایق مر مرا تصویست الین

  مثال  یابد ذات ما را بیدر ن
  وصف شاهانه از آنها خالص است 

  ستین مگر آگاه نیا ؟ن چه مدح استیا
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  را به راه یک شبانی ید موسید

  ؟تا شوم من چاکرت یئتو کجا
  ت جان منیمن فدا يخدا يا

  تا که خدمتها کنم؟ یتو کجائ
  ت کشمیم شپشهایجامه ات شو
  شید به پیآ یمارئیور تو را ب

  کتیدستکت بوسم بمالم پا
  گر بدانم خانه ات را من مدام

  نیروغن ينانها ر ویهم پن

  اله  يو ا میکر يگفت ا یکاو هم  
  چارقت دوزم کنم شانه سرت 
 جمله فرزندان و خان و مان من 

 ه زنم یجامه ات را دوزم و بخ

  محتشم  يشت آورم ایر پیش
 ش یمن تو را غمخوار باشم همچو خو

  کت یبروبم جا ،دیوقت خواب آ
 ارم صبح و شام یرت بیروغن و ش

 ن ینازن يُخمرها، چغراتها
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  شت صبح و شامیسازم و آرم به پ
  من يزهاتو همه ب يفدا يا
  گفت آن شبان یهوده مین نمط بیز

  دیگفت با آن کس که ما را آفر
  يره سر شدیخ يها ،یگفت موس

  ؟چه کفر است و فشار نیا ؟ستا ن چه ژاژیا
  گنده کردَ  گند کفر تو جهان را

  ق مر تراستیبه ال تا ،چارق و پا
  ن سخن تو حلق رایز ينبندگر 

  ؟ستین دود چیا ،گر نامدست یآتش
  زدان داور استیکه  یدان یگر هم

  است یخود دشمن ،خرد یب یدوست
  با عم و خال ؟نیتو ا ییگو یبا که م

  ر او نوشد که در نشو و نماستیش
  ن گفت وگویبنده است ا يور برا

  دمرضت لم تع یان ،آن که گفت
  شدست بصری یسمع و بی یآن که ب

  ادب گفتن سخن با خاص حق یب
  فاطمه یرا بخوان يگر تو مرد

  قصد خون تو کند تا ممکن است
  در حق زنان ،فاطمه مدح است

  ش استیدست و پا در حق ما استا
 یلَم لَم داو را الیل ق استیولَد  

  والدت وصف اوست ،هر چه جسم آمد
  نیزانکه از کون و فساد است و مه

  یدهانم دوخت ،یموس يگفت ا
  کرد تفت ید و آهیجامه را بدر

  

 از من آوردن،  ز تو خوردن تمام   

  من  يهایو ه یه یادت هیبه  يا
  فالن  يا ؟تتاس یبا ک یگفت موس

  دین و چرخ از او آمد پدین زمیا
   يخود مسلمان ناشده کافر شد

  اندر دهان خود فشار يپنبه ا
  ن را ژنده کردید يبایکفر تو د

   ؟رواست یک ،نهایرا چن یآفتاب
  د بسوزد خلق رایآ یآتش

   ؟ستیچ ،روان مردود ،ه گشتهیجان س
   ؟را چون باور استو ت ،یژاژ و گستاخ

  است  ین خدمت غنین چنیز یحق تعال
  جسم و حاجت در صفات ذو الجالل 
  چارق او پوشد که او محتاج پاست 

  من خود او ،آنکه حق گفت او من است و
  او تنها نشد ،من شدم رنجور

  هدست ین هم بیدر حق آن بنده ا
  ه دارد ورق یراند سیدل بم
  ک جنسند مرد و زن همه یگر چه 

  م و ساکن است یو حل يگر چه خوش خو
  بود زخم سنان  ،ییمرد را گو
  ش است یآال ،حق یدر حق پاک

  والد و مولود را او خالق است 
  جوست  ين سویاو ز ،هر چه مولود است

  ن یقیخواهد  یمحدثحادث است و 
   یتو جانم سوخت یمانیو ز پش

  و رفت یابانیسر نهاد اندر ب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهر آن شبان ه السالم ازیعل یبا موس یعتاب کردن حق تعال. 41
  از خدا یموس يآمد سو یوح

  يوصل کردن آمد يتو برا
  پا منه اندر فراق یتا توان

  جدا يبندة ما را ز ما کرد  
   يفصل کردن آمد يبرا ین

  الطالق  ،ياء عندیأبغض األش
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  میبنهاده ا یرتیرا س یهر کس
  در حق او مدح و در حق تو ذم
  در حق او نور و در حق تو نار

  ک و در حق تو بدیدر حق او ن
  همه یاز پاك و ناپاک يما بر

  کنم يتا سود خلقمن نکردم 
  دحاصطالح هند م هندوان را

  حشانیمن نگردم پاك از تسب
  م و قال رایرا ننگر برونما 

  اگر خاشع بود ،میناظر قلب
  گفتن عرض ،زانکه دل جوهر بود

  ن الفاظ و اضمار و مجازیچند از
  از عشق در جان بر فروز یآتش
  گرندیآداب دانان د ،ایموس

  ستیدنیعاشقان را هر نفس سوز
  مگو یو را خاط ،دیگر خطا گو

  تر است یدان را ز آب اولیخون شه
  ستیدر درون کعبه رسم قبله ن

  مجو يزیتو ز سر مستان قالو
  نها جداستیملت عشق از همه د

ستیباك ن ،هر نبودلعل را گر م  
  

  م یداده ا یرا اصطالح یهر کس  
  در حق او شهد و در حق تو سم 
 در حق او ورد و در حق تو خار 

 در حق او قرب و در حق تو رد

  همه  یو چاالک یاز گران جان
  کنم  يبلکه تا بر بندگان جود

  ان را اصطالح سند مدح یسند
 ر فشان شان شوند و دیپاك هم ا

  م و حال رایرا بنگر درونما 
ودبناخاضع  ،لفظ گر چه گفت  

  جوهر غرض  ،آمد عرض لیپس طف
  با آن سوز ساز ،سوز ،سوز خواهم

  سربسر فکر و عبارت را بسوز
  گرندیسوخته جان و روانان د

رانیه وبر د، ست یشر نخراج و ع  
  او را مشو ،دیگر بود پر خون شه

  تر است  ین خطا از صد ثواب اولیا
  ست یله نیچه غم ار غواص را پاچ

  رفو ییچه فرما ،جامه چاکان را
  ملت خداست مذهب و عاشقان را 
  ستیغمناك ن ،غم يایعشق در در

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عذر آن شباناز بهر ه السالم یعل یموسبآمدن  یوح. 42
حق نهفت یموس رّبعد از آن در س  

  ختندیسخنها ر یبر دل موس
  خودَ  خود گشت و چند آمد به یچند ب

  ستیابله ،میگر شرح گو ،نیبعد از ا
  کندر َعقلها را ب ،میور بگو

  معتبر يم شرحهایور بگو
  الجرم کوتاهکردم من زبان

  دین عتاب از حق شنیا یچونکه موس
  آن سرگشته راند يبر نشان پا

  د بگفت یآ یکان نم ییرازها  
  ختندیدن و گفتن به هم آمید

  ابد يد از ازل سویچند پر
  ست یآگه ين ورایزانکه شرح ا

  بس قلمها بشکند ،سمیور نو
 امت باشد آن بس مختصر یتا ق

 از درون خود بخوان  یگر تو خواه

  دیچوپان دو یابان در پیدر ب
  ابان بر فشاندیگرد از پردة ب
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  خودَ  دهیمردم شور يگام پا
  بیز باال تا نش ،ک قدم چون رخی

  بر افرازان علم ،یگاه چون موج
  خودَ  شته حالون یگاه بر خاک

  ستاده، گه دوانیران ایگاه ح
  دیافت او را و بدیعاقبت در

  مجو یبیو ترت یچ آدابیه
  نت نور جانیو د ،ن استیکفر تو د

علُ اهللا ما یمعاف  يا   شاءیفْ
  از آن بگذشته ام یموس يگفت ا

  بگذشته ام یمن ز سدرة منته
  اسبم بگشت ،يبر زدانه یتاز

  محرم ناسوت ما الهوت باد
  حال من اکنون برون از گفتن است

  ستینه اییکه در آ ینیب ینقش م
  کرد ياندر نا یئدم که مرد نا

  گر سپاس ،یئگر حمد گو ،هان و هان
  گر بهتر است ،حمد تو نسبت بدان

  چون غطا برداشتند ؟یئچند گو
  از رحمت است ،ن قبول ذکر تویا

  الودست خونیاو ببا نماز 
  رودیم ید است و به آبیخون پل

  ر آب لطف کردگاریکان به غ
  ییدر سجودت کاش رو گردان

  سجودم چون وجودم ناسزا يکا
  ن از حلم حق دارد اثرین زمیا

  ما يهایدیپل آنتا بپوشد 
  ودکاو در داد و ج ،دیپس چو کافر د

  ستوه نرُیگل و ماز وجود او ُ
  واپس رفته ام من در ذهاب ،گفت

  یدمیسفر نگز ،یکاش از خاک
  مرا راه آزمود ،چون سفر کردم

  بوددا یگران پیهم ز گام د  
  ب یراُرفته بر  ،لیک قدم چون پی

  روانه بر شکم  ،یگاه چون ماه
بر زند یکه رمل یالهمچو رم  

 از صولجان  يگاه غلطان همچو گو

  دیرس يگفت مژده ده که دستور
  خواهد دل تنگت بگویهر چه م

  در امان  یو ز تو جهان ،یمنیا
  زبان را بر گشا ،محابا رو یب

  من کنون در خون دل آغشته ام 
  صد هزاران ساله زآنسو رفته ام 

  کرد و ز گردون بر گذشت  يگنبد
  ن بر دست و بر بازوت بادیآفر
  م نه احوال من است یگو ینچه مآ

  ست ینه نییآن آ ،نقش توست آن نقش
  در خورد مرد ین ،است يدر خور نا

  همچو نافرجام آن چوپان شناس 
  ک آن نسبت به حق هم ابتر است یل

  پنداشتند یه مچن نبوده آنیکا
  چون نماز مستحاضه رخصت است 

  ه و چون یذکر تو آلودة تشب
  ک باطن را نجاستها بودیل

  کم نگردد از درون مرد کار
   ییدان یسبحان رب یمعن

  ده جزا ییرا تو نکو يمر بد
رد وتا نجاست ب، رگلها داد ب  

  غنچه ها يد از ویدر عوض بر رو
  ه تر از خاك بودیمایکمتر و ب

  ست ها نجیجز فساد جمله پاک
  کنت تراب ُ یتنیا لی ،حسرتا

   یدمیچ یم يدانه ا ،یهمچو خاک
  ؟ن سفر کردن ره آوردم چه بودیز
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  کاو ،خاك است يلش سویزآن همه م
  حرص و آز ازواپس کردنش  يرو

  الل عیکش بود م ،ا رایهر گ
  نیزم يد سر سویچون که گردان

  باال بود يچون سو ،ل روحتیم
  نیزم يسرت سو ،يور نگونسار

  

  ش رویند پینب يدر سفر سود  
  ازیصدق و ن چ، نهیاو هدر ره 

  ات و در نماید است و حیدر مز
  ن یو نقص و غب یو خشک یدر کم

  مرجعت آنجا بود ،دیدر تزا
  نیحب اآلفلیحق ال  یآفل

   

  
  
  

  غلبۀ ظالمان سرّدر  یاز حق تعال یموس سوال. 43
  م کارسازیکر يا ،یگفت موس

  دم اندر آب و گلینقش کژمژ د
  ؟ساختن یکه چه مقصود است نقش

  آتش ظلم و فساد افروختن
  ۀ خونابه و زردآبه رایما

  ن حکمت استین دانم که عیقیمن 
  خاموش کن ،دمیگوین میقیآن 

  شیخو سرّ يک را نمودیمر مال
  انینور آدم را ع يعرضه کرد
  ستیکه سر مرگ چ ،دیحشر تو گو

ستیآدم ،ر خون و نطفه حسنس  
  وقوف ید بیلوح را اول بشو
  اشک مستهان زخون کند دل را 

  د شناختیوقت شستن لوح را با
  نندکاف یم يچون اساس خانه ا

  نیگل بر آرند اول از قعر زم
  ند زاریکودکان گر ،از حجامت

  ام رادهد حجیمرد خود زر م
  بار گران يدود حمال زیم

  نیبار ب يجنگ حماالن برا
  ها اساس راحت استیچون گران

  بمکروهاتنا ،حفت الجنۀ
  شاخ تر است ،ۀ آتشتیما تخم ِ

  ستین محنتیهر که در زندان قر

  عمر درازک دم ذکر تو یکه  يا  
  کرد دل  یاعتراض ،چون مالئک

  تخم فساد انداختن  آنو اندر 
  مسجد و سجده کنان را سوختن 

  البه را يجوش دادن از برا
  ت است یان و رویک مقصودم عیل

  جوش کن  ،یدم نیت گویحرص رو
  ش یارزد به ن یهم ین نوشیچنن ُیکا

  ان یک گشت مشکلها بیبر مال
  ست یسر برگ چ ،ندیوه ها گویم

  ست یآخر کم ،یئشیسابق هر ب
  سد او حروف ینو يبرو یآنگه

  آن گهان  ،اسرار يسد بر ویبر نو
  خواهند ساخت  يکه مر آن را دفتر

  کنند یاد را بر میبن ،نیاول
  ن یماء مع یتا به آخر بر کش

  کار سرّشان ِیدانند ا یکه نم
  ش خون آشام راینوازد ن یم
  گران ید بار را از دیربایم
  ن یاجتهاد کار ب ،ن استیچنن یا

  نعمت است  يشوایتلخها هم پ
  من شهواتنا ،رانیحفت الن

  ن کوثر است یسوختۀ آتش قر
  ست یو شهوت يلقمه ا يآن جزا
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  ستین دولتیقر يهر که در قصر
  فرد م ِیو س به زر يدیهر که را د

  ع جان اوستیرون از طبایآن که ب
  ده شد گذاریند چو دیسبب ب یب
  اینه از آب و گ ،ندیسبب ب یب
  لیب است و علین سبب همچون طبیا

  نو بتاب یلیشب چراغت را فت
ل ساز بهر سقف خانرو تو کهگ  

  ه که چون دل دار ما غم سوز شدو
  جز به شب جلوه نباشد ماه را

  يخر پرورده ا ،کرده یسیترك ع
  است علم و معرفت یسیطالع ع

  دتیرحم آ ينالۀ خر بشنو
  بر خر مکن،کن و  یسیرحم بر ع

د زار زاریتا بگر ،لطبع را ه  
  بس بود ،يسالها خربنده بود

  مرادش نفس توست ،"هنّاخرو"ز 
  ن عقل پستیا ،هم مزاج خر شدست

  مزاج دل گرفت ،یسیآن خر ع
  فیعقل بود و خر ضع ،زانکه غالب
  خر بها يا ،عقل توِ  یفیو ز ضع
  رنجور دل يگشته ا یسیگر ز ع

  ؟ز رنج ینفس، چونح خوش یمس يا
  ؟هودیدار یز د یسیع يا یچون

  غمرن قوم ُیا یتو شب و روز از پ
  هنر یان بیئصفران یآه از ا

  د شرقیتو همان کن که کند خورش
  نیا و دیما سرکه در دن ،تو عسل

  ریم ما قوم زحیسرکه افزود
  ن آمد ز مایچن ،د از ماین سزیا

  زیا کحل عزیآن سزد از تو أ
  دل کباب ،ظالمانتن یز آتش ا

  ست یکارزار و محنت يآن جزا  
  دان که اندر کسب کردن صبر کرد

  اوست  منصب خرق سببها آن ِ
  سبب را گوش دار ،یتو که در حس
  ایمعجزات انب ،چشم چشمه

  ل ین سبب همچون چراغ است و فتیا
  نها چراغ آفتاب یپاك دان ز

ل پاك دان سقف گردون را ز کهگ  
  خلوت شب در گذشت و روز شد
  جز به درد دل مجو دل خواه را

   يبرون پرده ا ،الجرم چون خر
  تو خر صفت  يا ،ستیطالع خر ن
  دت یفرما يخر خر ،یپس ندان

  طبع را بر عقل خود سرور مکن 
  وام جان گزار ،تو از او بستان و

  زانکه خربنده ز خر واپس بود
  عقلت نخست  ،د ویکاو به آخر با

   ؟بدست دچون علف آر ،نکهیفکرش ا
  در مقام عاقالن منزل گرفت 

  ف یخر نح ،از سوار زفت گردد
  ن خر پژمرده گشتست اژدهایا

  او را مهل  ،هم از او صحت رسد
  گنج  رنج، یب ،ه نبود اندر جهانک

  ؟حسود اخوانوسف ز ی يا یچون
  عمر يمدد بخشا ،يچون شب و روز

 سر درد ؟د ز صفرایچه هنر زا

  و زرق  يله و دزدیما نفاق و ح
  ن یسرکنگب ،ن صفرا بودیدفع ا

  ریکرم را وامگ ،تو عسل بفزا
  عما ؟دیفزااگ اندر چشم چه یر

  زیز چیابد از تو هر ناچیکه ب
  بد خطاب ُ یاز تو جمله اهد قوم
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  در تو گر آتش زنند ،يکان عود
  کز آتش کم شود يتو نه آن عود

  دور ،عود از سوز کان ِ ،عود سوزد
  ز تو مر آسمانها را صفا يا

  گر رود ییزانکه از عاقل جفا
  انیعاقل آرد معرفت را در م

  عداوت از خرد ،غمبریگفت پ
  با مردم دانا نکوست یدوست

  

  حان آگنندین جهان از عطر و ریا  
  ر غم شودیکه اس یتو نه آن روح

  ؟حمله برد بر اصل نور یک ،باد
  تو نکوتر از وفا يجفا يا

  جاهالن آن به بود ياز وفا
 جاهل آرد معرفت را بر زبان 

 که از جاهل رسد يبهتر از مهر

  دشمن دانا به از نادان ِ  دوست 
  

  
  
  

  را که مار در دهانش رفته بود يخفته ا يریدن امیرنجان. 44
  آمد سوار یبر اسب م یعاقل

  شتافتید و میآن سوار آن را بد
چون که از عقلش فراوان بددد م  

  دیخفته از خواب گران چون برجه
  خفته زآن ضرب گران برجست زود

  گران یمحابا  ُترك دبوس یب
  برد او را زخم آن دبوس سخت

  ختهید رب یده بسیب پوسیس
  را در خورد داد دب چندان مریس

  آخر چرا ،ریام ي، کازد یبانگ م
  زیز اصل است با جانم ست گر ترا 

  دیشوم ساعت که شدم بر تو پد
  ش و کمیب یب ،گنه یب ،تیجنا یب
  نجهد خون از دهانم با سخُ یم

  ن نویگفت او نفر یهر زمان م
  زخم دبوس و سوار همچو باد

  دو خوابناك و سست ب یممتل
  گشاد ید و میکش یشبانگه م تا

  زشت و نکو ،زو بر آمد خورده ها
  د از خود برون آن مار رایچون بد

  زفت اه زشتیسهم آن مار س
  یل رحمتییگفت خود تو جبر

  رفت ماریم يدر دهان خفته ا  
  افت یفرصت ن ،تا رماند مار را

  بر خفته زد يقو یچند دبوس
 د یک سوار ُترك با دبوس دی

 ن چه بود؟ یا ایران، گفت آیگشت ح

 چونکه افزون کوفت، او شد زو روان 

  ک درخت یر یزان تا به زیزو گر
  خته یبه درد آو يا ،ن خوریگفت از ا

  فتاد یرون میکز دهانش باز ب
 ؟چه کردم مر تورا ؟يقصد من کرد

  زیخونم بر یک بارگیغ زن یت
  دیتو ند يخنک آن را که روُ يا

  ن ستم یز ندارند ایملحدان جا
  آخر مکافاتش تو کن  ،خدا يا

  دون صحرا بیکاندر ا ،زدیاوش م
  فتاد ید و باز در رو میدویم

  ش صد هزاران زخم شدیپا و رو
  فتاد يشدن بر و یق ،تا ز صفرا

  رون جست از اویمار با آن خورده ب
  سجده آورد آن نکو کردار را

  برفت  يآن دردها از و ،دیچون بد
   ینعمت یکه ول ییا خدای
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  ام يدیکه د یمبارك ساعت يا
  تو يند رویخنک آن را که ب يا

  ان مثال مادرانیتو مرا جو
  يزد از خداوند از خریخر گر
  دشیجو یان میسود و ز ینه از پ

  روان پاك بستوده ترا يا
  ریام ،شهنشاه و ،خداوند و يا

  ین حال اگر دانستمیز يشمه ا
  خوش خصال يا یت گفتمیبس ثنا

  یآشوفت یک خامش کرده میل
  عقل از سر بجست ،وهیشد سرم کال

  خوب کارِ  يخوب رو يعفو کن ا
  از آن يرمز یگفت اگر من گفتم
  اوصاف مار یگر ترا من گفتم

  م به راستیگر گو ،فرمود یمصطف
  پر دالن هم بر درد يزهره ها

  ازیدلش را تاب ماند در ن ین
  ش گربه ال شودیپ یهمچو موش
  روش ین ،له ماندیح یاندر او ن

  تن زنم یهمچو بو بکر رباب
  شود یتا محال از دست من حال

  هِم بودیدید اهللا فَوقَ أَیچون 
  نیقیپس مرا دست دراز آمد 

  دست من بنمود بر گردون هنر
  ن صفت هم بهر ضعف عقلهاستیا

  سر ز خواب يچون بر آر یخود بدان
  ن ماجرایا یگر تو را من گفتم

  يدقوت خوردن ب یمر ترا ن
  راندم یدم فحش و خر میشن یم

  نه ،از سبب گفتن مرا دستور
  گفتم از درد درون یهر زمان م
  کرد آن رسته ز رنج یسجده ها م

  ام  يدیان نو بخشمرده بودم ج  
  تو يا در افتد ناگهان در کوی

  زان از تو مانند خران یمن گر
   يکو گوهریز ن یصاحبش در پ

  ا ددش ی ،ک تا گرگش ندردیل
  ؟هوده ترایچند گفتم ژاژ و ب

  ریآن مگ ،جهل من گفت ،من نگفتم
   یتانستم یهوده کیگفتن ب
  ز حال  یگفتیک رمز میگر مرا 

   یکوفتیخامشانه بر سرم م
  که مغزش کمتر است  ،ن سر رایخاصه ا

  اندر گذار ،آن چه گفتم از جنون
  آن زمان  یزهرة تو آب گشت

  دمار يترس از جانت بر آورد
  شرح آن دشمن که در جان شماست 

  خورد يغم کار ین ،رود ره ین
  و نماز صومنه تنش را قوت 

  ش گرگ از جا رودیپ، یشیمهمچو 
  پس کنم ناگفته تان من پرورش 
  دست چون داود در آهن زنم 

  شود یمرغ پر برکنده را بال
  دست ما را دست خود فرمود احد

  ن یبر گذشته ز آسمان هفتم
  ا بر خوان که انْشَقَّ القمریمقر

  رواست  یفان شرح قدرت کیبا ضع
  ختم شد و اهللا أعلم بالصواب 

 جدا  یآن دم از تو جان تو گشت

   يدکردن ب یق يره و پروا ین
  خواندم  یر لب میز ،رسیرب 

  نه  ،ترك تو گفتن مرا مقدور
  علمون یإنهم ال  یاهد قوم

  مرا اقبال و گنج  يا ،سعادت يکا
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  فیشر يجزاها ا یابیاز خدا 
  شوایپ يا ،د ترایحق گو ،شکر
  ن سان بودیز ،عاقالن یدشمن
  رنج و ضالل هان،ابل یدوست

  

  ف ین ضعیقوت شکرت ندارد ا  
  وآن نوا ،آن لب و چانه ندارم

  ابتهاج جان بود ،شانیزهر ا
  ت بشنو از بهر مثال ین حکایا

  
  ت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرسیحکا. 45

  دیکش یخرس را در م ییاژدها
  مردانند در عالم مددر یش

  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند
  جهان يخللها يآن ستونها

  و رحمتند يمحض مهر و داور
  ؟شیک بارگی یکن یم يارین چه یا

  ر مردیشد شکار ش یمهربان
  دوا آن جا رود ،يهر کجا درد

  هر کجا مشکل، جواب آنجا رود
  آور بدست یآب کم جو، تشنگ

  د خطابیتا سقاهم ربهم آ
  رو پست شو ،دتیرحمت باآب 

  رحمت اندر رحمت آمد تا به سر
  شجاع يا ،ر پا آریچرخ را در ز
  رون کن ز گوشیپنبۀ وسواس ب

  بیع يپاك کن دو چشم را از مو
  زکام ینیدفع کن از مغز و از ب

  چ مگذار از تب و صفرا اثریه
  ين مپویکن و عن يمرد يدارو

  جان بکن يز پا ،کندة تن را
  گردن دور کن غل بخل از دست و

  رپ ،به کعبۀ لطف یتان یور نم
  است يه ایسرما يه قویو گر يزار
  ه و مادر بهانه جو بودیدا

  دیطفل حاجات شما را آفر
عوا  مباش يزار یب اهللا،گفت اد  

  دیادش رسیرفت و فر ير مردیش  
  دسمظلومان ر آن زمان کافغان ِ

  دوندیآن طرف چون رحمت حق م
  نهان  يبان مرضهایآن طب
  رشوتند یعلت و ب یب ،همچو حق

  ش یچارگ ید از بهر غم و بیگو
  ر دردید غیدر جهان دارو نجو

 ، نوا آنجا روديفقرهر کجا 

 ست، آب آنجا دود یهر کجا پست

 تا بجوشد آبت از باال و پست 

  تشنه باش، اهللا اعلم بالصواب 
  مست شو ،خمر رحمتو آنگهان خور ُ

  پسر يا ،ما رحمت فرو یکیبر 
  بانگ سماع  ،بشنو از فوق فلک

  د از گردون خروش یتا به گوشت آ
  ب یغ باغ و سروستان ِ ینیتا بب

  د در مشام یدر آ اهللاح یرتا که 
  از جهان طعم شکر یابیتا ب

   يند صد گون خوب رویتا برون آ
  گرد آن چمن تا کند جوالن به ِ

  چرخ کهن  ازاب یبخت نو در
  بر چاره گر یچارگ یعرضه کن ب

  است  يه ایتر دا يقو یرحمت کل
  شودیمان یآن طفل گر یتا که ک

  دیرش پدید و شود شیتا بنال
  هرهاش م يرهایتا بجوشد ش
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  ر افشان ابریباد و ش يهو ياه
یف  قُکُمرِز ماء؟يده ایشننالس  

  آواز غول ،ت دانیدیترس و نوم
  دیکه ترا باال کش ییهر ندا
  که ترا حرص آورد ییهر ندا

  مکان يست از روین ين بلندیا
  هر سبب باالتر آمد از اثر

  فوق آن سرکش نشست یآن فالن
  شرف يآنجاست از رو یفوق

  اندن جهت که سابق یسنگ و آهن ز
  شیخو يمقصود يو آن شرر از رو

  ان شرریپا ،سنگ و آهن اول و
  ستآن شرر گر در زمان واپس تر ا

  در زمان شاخ از ثمر سابق تر است
  چون که مقصود از شجر آمد ثمر

  م بازیخرس و اژدها گرد يسو
  اد کرد از اژدهایخرس چون فر

  بهم دادند پشت يلت و مردیح
  لت ببستین حیاژدها را او بد

  ستیله نیح ،اژدها را هست قوت
  نیکن باز بیار، لیماکران بس

  باز رو ،يدیلۀ خود را چو دیح
  آمد از عال ،است یچه در پستهر 
  بخشد نظر اندر عال یروشن

  کن يخو ییچشم را در روشنا
  نشان نور توست ینیعاقبت ب
  دیبد يکه صد باز ،ینیعاقبت ب
  چنان مغرور شد يباز یکیز آن 

  دیآن هنر در خود چو د ،وار يسامر
  آن هنر آموخته یاو ز موس
  نمود يدگر باز ،یالجرم موس

  دودبسا دانش که اندر سر َ يا

  ک ساعت تو صبری ،ندیدر غم ما  
   ؟يده ایچه بر چفس ین پستیاندر ا

  کشد گوش تو تا قعر سفول  یم
  دیدان که از باال رس یئآن ندا

  دردان که او مردم د یبانگ گرگ
  عقل و جان  يهاست سوین بلندیا

  ق آمد بر شرریفا ،سنگ و آهن
  ش نشست یگر چه در صورت به پهلو

  دور از صدر باشد مستخف  يجا
   اندق یال یفوقهنگام در عمل 

  ش یش و بین رو پیز آهن و سنگ است ز
  جان شرر ،ن هر دو تنند ویک ایل

  در صفت از سنگ و آهن برتر است 
  ق تر است یدر هنر از شاخ او فا

  آخر شجر ،پس ثمر اول بود
 دارد اضمار و مجاز  یزانکه طول

  رهاکرد از چنگش  ير مردیش
  ن قوت بکشت یاژدها را او بد

 تا که آن خرس از هالك تن برست 

 است  يله ایلۀ تو حیفوق حک یل

  ن یر الماکری، واهللا ُ خیدر نب
  آغاز رو يسو ،کز کجا آمد
  هال ،نه يبلند يچشم را سو

   بال ،آرد یرگیگر چه اول خ
  کن  ينظر آن سو یگر نه خفاش
  قت گور توست یحق یشهوت حال

  دیشن يک بازیمثل آن نبود که 
  کز تکبر ز اوستادان دور شد

  دیاز تکبر سر کش یاو ز موس
  وز معلم چشم را بر دوخته 

  و جانش ربودا يتا که آن باز
  خود سر رود ،تا شود سرور بدان
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  باش يتو پا ،که رود یسر نخواه
  نیش فوق او مبیخو ،یگر چه شاه

  فکر اوست جان ،فکر تو نقش است و
  او يخود را بجو در او ،ییاو تو

ش م   دت قند رضایآیور ُترُ
  جنس يخدمت ابنا یور نخواه

  رهاند مر ترا ،ياستاد ،بو که
  نیه ،ستیچو زورت ن ،کنیم یئزار

  ؟ز درد ینال ینم ؟یکم از خرستو 
  ن سنگ دل را موم کنیخدا ا يا

  

  باش  يدر پناه قطب صاحب را  
  ن یجز نبات او مچ ،يگر چه شهد

  نقد اوست کان  ،نقد تو قلب است و
  او يسو سان،فاخته  ،گوکو و کو 
 ، در دهان اژدها یهمچو خرس

  همچو خرس  ییدر دهان اژدها
  مر ترا ،رون کشاندیو ز خطر ب

  ن یراه ب سر مکش از ،يچون که کور
  اد کردیچون فر ،خرس رست از درد

  خوش و مرحوم کن تو را  اشناله 
  

  
  
  
  
  

  دی، مرا رحم کندارم يدو کورمن، سائل که  ينایگفتن ناب. 46
  االمان ،گفت یهم هک يبود کور

  هان ،دیپس دو باره رحمتم آر
  کیاز تعجب مردمان گفتند ل

  م ماینیب یت میک کوریزانکه 
  اصدناخوش  ،گفت زشت آوازم و

  شود یۀ غم میبانگ زشتم ما
  به هر جا که رود ،زشت آوازم
  دیرحم را دوتا کن يبر دو کور

  راز را نیاکو چون بگفت یکرد ن
  گلهن یآواز کم شد ز یزشت

د بودوانکه آواز دلش هم ب  
  علت دهند یک وهابان که بیل

  چون که آوازش خوش و مظلوم شد
  قینالۀ کافر چو زشت است و شه

  بر زشت آواز آمدست ،اخْسؤُا
  کش بودچونکه نالۀ خرس رحمت ِ

  يکرده ا یوسف تو گرگیدان که با 
  توبه کن و ز خورده استفراغ کن

  ریروباه پ ي، ایبازگرد از گرگ
  

  اهل زمان  يا ،دارم يمن دو کور  
  انیدارم و من در م يچون دو کور

  ک یک نیان کن، نیرا ب ين دو کوریا
  وانما ؟چه باشد يآن دگر کور

  شد دوتا ،يو کور يزشت آواز
  شودیکم م ،از بانگ من ،مهر خلق

  شودین میۀ خشم و غم و کیما
  دیگنجا کنُ ،ن ناگنج راین چنیا

  آواز را ،لطف آواز دلش
  ک دله یبه رحمت  يخلق شد بر و
  سرمد بود یزشت يآن سه کور

  بر سر زشتش نهند یبو که دست
  ن دالن چون موم شدیزو دل سنگ

  ق یگردد اجابت را رف یز آن نم
  کاو ز خون خلق چون سگ بود مست 

  ناخوش بود ن،یانبود لۀ تو نا
   يخورده ا یگناه یاز خون بب

 رو داغ کن ،جراحت کهنه شدِ  ور

  ر یطلب، نعم النصینصرت از حق م
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  او اعتماد کرده بود يوفا هت خرس و آن ابله که بیتتمۀ حکا. 47
  دیخرس هم از اژدها چون واره

  زار آن خرس ِ ،چون سگ اصحاب کهف
  یآن مسلمان سر نهاد از خستگ

  ؟ستیحال چ ،بگذشت و گفتش یکیآن 
  ث اژدهایقصه واگفت و حد

  ستیبتر از دشمن ،ابلهز  یدوست
  نیا یگفت يگفت و اهللا از حسود

  عشوه ده است ،گفت مهر ابلهان
  ن خرس رایا با من بران ایب یه

  حسود يگفت رو رو کار خود کن ا
  فیشر ينباشم ا یمن کم از خرس

  يشه ایلرزدم ز اند یبر تو دل م
  د از گزافیدلم هرگز نلرزن یا

  نظر بنور اهللا شدهیمومنم 
  ن همه گفت و به گوشش در نرفتیا

  دیکش يدست او بگرفت و دست از و
  گفت رو بر من تو غم خواره مباش

میتو ن  باز گفتش من عدو  
  بگذار و رو ،مرا آمد گفت خواب
  یدر پناه عاقل یتا بخسب

  جد او از ،ال افتاد مردیدر خ
  است یخون ،د من آمدن مگر قصیکا
  نیاران بدیا گرو بسته ست با ی
  ار منیا حسد دارد ز مهر ی

ُ یامد هیخود ن   رشخبث سچ از
  بر خرس بود یکش جملگیظن ن

  بد گمان و ابله و نااهل بود
  و بد بخت ابد  يبد رگ و خود را

  د بر صاحب کمالیخرس را بگز
  تهمت نهاد يخررا از  یعاقل

  

  دیمردانه بد ،و آن کرم ز آن مرد  
  ردبارآن ب یشد مالزم در پ
   یاز دل بستگ ،خرس حارس گشت

   ؟ستین خرس کیمر ترا ا ،برادر يا
  ابلها ،منه دل یگفت بر خرس

  ست یراندن یله که دانیاو بهر ح
  ن ین مهر بیا ؟يچه نگر یور نه خرس

  از مهرش به است  ،من ين حسودیا
  مهل هم جنس را ،نیخرس را مگز
  نبودبختت ن بد و یگفت کارم ا

  ف یترك او کن تا منت باشم حر
   يشه ایمرو در ب ین خرسیبا چن

  نه الف  ،و ين نه دعویا ،نور حق است
  ن آتشکده یاز ا ،زیهان و هان بگر

  است زفت  يمرد را سد یبد گمان
  دیار رشی يگفت رفتم چون نه ا

  معرفت کمتر تراش  ،بوالفضوال
  م یدر پ ییایگر ب ،ینیبلطف 

  نقاد شوار را میگفت آخر 
   یصاحب دل ،یدر جوار دوست

  زود یرو بگردان ،ن شدیخشمگ
  است  یگدا و تون ،ا طمع داردی

  ن ین هم نشیکه بترساند مرا ز
ِ جد مینچنیکا  کند در کار من ین 

  ک اندر خاطرش یک گمان نی
  هم جنس بود ،او مگر مر خرس را
 ع جهل بود یوز شقاوت او مط

 گمره و مغرور و کور و خار و ورد 

 ال یه، حاصل تبه، فاسد خیرو س

  خرس را دانست اهل مهر و داد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



80 

 

  کجاستاز تو  یشیاندال یخ نیاکه  ،ه السالم گوساله پرست رایعل یگفتن موس. 48
  الیمست خ یکیبا  یگفت موس

  میغمبریصد گمانت بود در پ
  ز من يدیصد هزاران معجزه د

  يال و وسوسه تنگ آمدیاز خ
  انیا بر آوردم عیگرد از در

  دیکاسه و خوان رس ،ز آسمان چل سال
  چوب شد در دست من نر اژدها
  شد عصا مار و، کفم شد آفتاب

  گرم و سرد نیچند ،ن وین و صد چندیا
  ییاز جادو يبانگ زد گوساله ا

  الب بردیآن توهمهات را س
  ؟د گمان در حق اوب يچون نبود
  ؟ر اویالت نامد از تزویچون خ

  سگان يا ؟خود که باشد ییسامر
  ؟يکدل شدیر او ین تزویچون در ا

  ؟را به الف یید خدایشا یگاو م
  ياز خر يسجده کرد يش گاویپ

  ز نور ذو الجالل يدیچشم دزد
  راستو نش که تیشه بر آن عقل و گز

  ؟آخر چه گفت ،ن بانگ کردیگاو زر
  یاز من بس يده ایز آن عجبتر د

  یباطل ؟دیباطالن را چه ربا
  ودخَ د جنسیربا یزانکه هر جنس

  ؟وسف کجا عشق آوردیگرگ بر 
  حرم شودم ،وارهد یچون ز گرگ

  چون محمد را ابوبکر نکو
  ورد بمحمد بچون ابو بکر از 

د بو جهل از اصحاب دردچون نب  
  کش ز بام افتاد طشت يدردمند

دیاز دردش بع ،دوانکه او جاهل ب  
  د تا در اوینۀ دل صاف بایآ

  از شقاوت وز ضالل  ،شیبد اند يکا  
  م یخلق کرُ  نین برهان و ایبا چن

  فزود و شک و ظن یالت میصد خ
   يزدیام م يغمبریطعن بر پ

  ان یاز شر فرعونت یدیتا ره
  دیدو یاز سنگ يم جویوز دعا

 ناسزا  يآب خون شد بر عدو

 آفتاب از عکس نورم شد شهاب 

  ؟م کم نکردهآن تو ،سرد ياز تو ا
   ییمن تو يکه خدا ،يسجده کرد

  باردت را خواب برد یرکیز
  وخزشت يا ؟سر چنان يچون نهاد
ر اویسحر احمق گ وز فساد  
  بر تراشد در جهان  ییکه خدا

  ؟يوز همه اشکالها عاطل شد
   ؟خالف يام تو چون کرد یدر رسول

   يد سحر سامریگشت عقلت ص
  ن ضالل ینت جهل وافر و عیا

  چون تو کان جهل را کشتن سزاست 
   ؟فتکن همه رغبت شیکاحمقان را ا

   ؟یرد هر خسیپذ یک ،ک حق رایل
   یعاطل ؟دیعاطالن را چه خوش آ

  ؟رو نهد یک ،نرر یش يگاو سو
  جز مگر از مکر تا او را خورد

  آدم شود یچون سگ کهف از بن
 د صدقش، گفت هذا صادقُ ید

   س وجه کاذبیگفت هذا ل
  باور نکرد ،د صد شق قمرید

  حق پنهان نگشت  ،میزو نهان کرد
  دیو او آنرا ند میچند بنمود

  صورت زشت از نکو یواشناس
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  مغرور خرس راآن پند  ،آن مرد ناصح بعد از مبالغهکردن ترك . 49

  فتگرابله آن آن مسلمان ترك 
  ز جدالا چون از جد و پند و ،گفت

  حت بسته شدیپس ره پند و نص
  پس ،د دردیفزا یت میچون دوا

  طالب حق آمدست یچون که اعم
  بر رشاد مهتران یصیتو حر

  از ملوك یکه قوم يدید ،احمدا
  خوشَ  ن گردندیار دیسان ین رئیا

  تبوكت از بصره و َین صیبگذرد ا
  ير مهتدین سبب تو از ضریز
  ناخن مین فرصت کم افتد ایدر اانک

  م در وقت تنگیگرد یمزدحم م
  ریک ضرین یاحمدا نزد خدا ا

  ارین بیه "الناس معادن"اد ی
  ق مکتنسیمعدن لعل و عق

  نجا ندارد مال سودیا ،احمدا
  روشن دل آمد در مبند یاعم

  گر دو سه ابله ترا منکر شدند
  ترا تهمت نهند احمقگر دو سه 

  گفت از اقرار عالم فارغم
  ستیخور يدیرا ز خورش یگر خفاش

  لینفرت خفاشکان باشد دل
  را جعل راغب شود یگر گالب

  دار محکیخر یشود قلبگر 
  ن را بدانیا ،نه روز ،دزد شب خواهد

  وارربال فارقم فاروقم و غ
  دا کنم من از سبوسیآرد را پ

  م در جهانیزان خدایمن چو م
  يگاو را داند خدا گوساله ا

  خردَ  مامن نه گاوم تا که گوساله 

   ره گرفت ،انیر لب الحول گویز  
  ال ید خیزایش میدل او بدر 

هم پ ض عنْ عرِ   وسته شدیامر أَ
  س ببر خوان ع ،قصه با طالب بگو

  نه خست ید سیبهر فقر او را نشا
  از سروران  ،اموزند عامیتا ب

  خوش که بوك  یگشتو مستمع گشتند 
  نها سرند و بر حبش یبر عرب ا
ن الملوك ید یعل زانکه الناس  
   يو تنگ آمد يدیرو بگردان

  و وقت تو فراخ  یارانیتو ز 
  کنم نز خشم و جنگ یحت مین نصیا

  ریصر است و صد وزیبهتر از صد ق
  باشد فزون از صد هزار یمعدن

  بهتر است از صد هزاران کان مس 
  د پر ز عشق و درد و دودینه بایس

  پند او را ده که حق اوست پند
  کان قند یچو هست ؟يگرد یتلخ ک

  دهدیم یتو گواه يحق برا
   ؟چه غم ،آنکه حق باشد گواه او را

  ست ید نیل آمد که آن خورشیآن دل
  ل ید تابان جلیکه منم خورش

  دبو یم یل ناگالبیآن دل
  د نقص و شک یاش در آ یدر محک
  م روزم که تابم در جهان یشب ن

  ابد گذاری یتا که کاه از من نم
  ن نقوش است آن نفوس یم کایتا نما
  م هر سبک را از گران یوانما

   يو در خور کاله ا يداریخر خر
  از من چرد يمن نه خارم کاشتر
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  او گمان دارد که با من جور کرد
  

  نۀ من روفت گردییبلکه از آ
  

  نوسیدن جالیترس نوس را ویوانه جالیتملّق کردن د. 50
  خودَ  نوس با اصحابیگفت جال

  ذو فنون ياک یکیپس بدو گفت آن 
  گر مگوید ،نیدور از عقل تو ا

  دیمن خوش بنگر يدر رو یساعت
  در من از او يت بدیگر نه جنس

  ؟يآمد یک ،جنس خود يدیگر ند
  چ شکیه یچون دو کس بر هم زند ب

  ؟خودَ با جنس  بجز یپرد مرغ یک
  

  آن فالن دارو دهدمر مرا تا   
  ن دوا خواهند از بهر جنون یا

  وانه رویک دیگفت در من کرد 
  دین من دریچشمکم زد آست

  ؟به من آن زشت رو يرخ آورد یک
   ؟ير جنس خود را بر زدیبه غ یک

  انشان هست قدر مشترك یدر م
  صحبت ناجنس گور است و لحد

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  که جنس او نبود گرید با مرغ یدن مرغیچردن و یسبب پر. 51
  یدم هم تکیگفت د یمیآن حک

  بجستم حالشان ،در عجب ماندم
  ران و دنگیک، من حیچون شدم نزد
  بود یکه او عرش يخاصه شهباز

  ن بودیید علیخورش یکیآن 
  يبر یبیز هر ع ،ينور یکیآن 
  ن زندیکه بر پرو ،ي ماه یکیآن 

  نفس یسیع یوسف رخی یکیآن 
  پران شده در ال مکان یکیآن 

  مرتبت یسلطان عال یکیآن 
خلق  یکیآن    ز اکرامش خجل یَ
  سرور شده ز اهل زمان یکیآن 

  بد چمنیز یم يبلبالن را جا
  لعگل با ج يبا زبان معنو

  گمان یز گلشن ب یزانیگر گر
  دور باش ،رت من بر سر تویغ

  یدن يتو با من ا يزیامیور ب
  من است زد، ز نقصانیگر درآم

  زد بمن آن زهرناكیگر درآم

   یابان زاغ را با لکلکیدر ب  
  ابم نشان یتا چه قدر مشترك 

  دم هر دوان بودند لنگ یخود بد
  بود یکه او فرش يجغد یکیبا 

  ن بودین دگر خفاش کز سجیو
   يهر در يگدا ،يکور یکین یو
  دتنن یکه در سرگ ،یکرم یکین یو
  ا جرس ی ،ا خریو  ،یگرگ یکین یو
  در کاهدان همچون سگان  یکین یو
 تیدر تعز یدر گلخن یکین یو

 منفعل ینوائین دگر از بیو

 بس نهان ين دگر در خاك خواریو

 ن خوشتر وطن یمر جعل را در چم

  گنده بغل  يکه ا ،دیگو ین همیا
  هست آن نفرت کمال گلستان 

  دور باش  در نیاز ا ،خس يکا ،زند یم
   ید که از کان منین گمان آیا

 زآنکه پندارند کو زآن من است 

 و خاك  یا باشد و، ماهیدرموش و 
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  پاك داشت يدیحق مرا چون از پل
  دیآن را بر ،د وشان بیک رگم ز ای
  ک نشان آدم آن بود از ازلی
  سیگر آنکه آن بلیک نشان دی

  يس هم ساجد شدیپس اگر ابل
  زان اوستیهم سجود هر ملک م

  هم گواه اوست اقرار ملک
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

   ؟را گماشت يدیچون سزد بر من پل  
  ؟دیدر من آن بد رگ کجا خواهد رس

  ک سر نهندش از محل یکه مال
  س یکه منم شاه و رئ ،ننهدش سر

   يدب يریاو غ ،آدم ياو نبود
  هم جحود آن عدو برهان اوست 
 هم گواه اوست کفران سگک 

  ر مردیتا چه کرد آن خرس با آن ش
   

  
  
  
  
  
  

  خرس و هالکت او يوفامغرور بر قصه آنمرد تتمه . 52
  راندش مگسیشخص خفت و خرس م

  جوان يچند بارش راند از رو
  ن شد با مگس خرس و برفتیخشمگ

  د بازیسنگ آورد و مگس را د
  ا سنگ و بزدیبر گرفت آن آس

  خفته را خشخاش کرد يسنگ رو
  نیقیمهر خرس آمد  ،مهر ابله

  فیران و ضعیو ،عهد او سست است و
  گر خورد سوگند هم باور مکن

  د دروغسوگند گفتش ب یچون که ب
  ریر است و عقل او اسینفس او م
  مان بشکندیسوگند پ یچونکه ب

  زآنکه نفس آشفته تر گردد از آن
  بند بر حاکم نهد يریاسچون 

  بر سرش کوبد ز خشم آن بند را
  تو ز اوفوا بالعقودش دست شو

  د بنزد ما دروغیهر که او گو
  کندیداند عهد با که مو آنکه 

  

  زو باز پس  ،ز آمد مگسیوز ست  
  آمد دوان  یباز م پسآن مگس 

  سخت زفت  یبر گرفت از کوه سنگ
  ساز يبر رخ خفته گرفته جا

  مگس واپس خزدبر مگس تا آن 
  ن مثل بر جمله عالم فاش کردیا
  ن یمهر اوست ک ،ن او مهر است ویک

  ف یاو نح يوفا ،گفت او زفت و
  ن بشکند سوگند مرد کژ سخُ

  سوگندش به دوغ  عهدفت از یتو م
  ریصد هزاران مصحفش خود خورده گ

  زآن بدتر کندگر خورد سوگند 
  بندش به سوگند گران  یکه کن

  رون جهدیدرد بحاکم آن را بر 
  او سوگند را يزند بر روهم 

کُم با ویاحفَظُوا أَ    مگو يمانَ
 رد گفت سوگندش فروغ یدر نگ

  رد او تندگ ،تن کند چون تار و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ادتیده عئان فایو برنجور  یادت صحابیبع رسول خدارفتن . 53
  مار شدیب ياز صحابه خواجه ا

  او يادت سویآمد ع یمصطف
  چون تار شداو  يماریو اندر آن ب  

او يد خوچون همه لطف و کرم ب    
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  ده استیادت رفتن تو فایدر ع
  لیده اول که آن شخص علیفا

  عنود يا يچون تو چشم دل ندار
  هست در عالم مرنج یچونکه گنج

  گزافیکن بیش میقصد هر درو
  ن نبودیچون تو را آن چشم باطن ب

  ار ره بودی ،ور نباشد قطب
  الزم شماراران ره یپس صله 

  ن احسان نکوستی، اور عدو باشد هم
  نش کم شودیک ،ور نگردد دوست

  کیول ،نیر اید هست غیبس فوا
  ار جمع باشیکه  ،ن آمدیحاصل ا

  و جمع کاروان یزآن که انبوه
  

  ده است یده آن باز با تو عایفا  
  ل یباشد و شاه جل یقطبُ  که بو

 زم را ز عودیتو ه یدانیکه نم

 ز گنج یران را مدان خالیچ ویه

 کن طوافیبجد م یابیچون نشان 

 پندار اندر هر وجود یگنج م

  فارس اسپه بود ،شه نباشد
  ر سوارواده یگر پ ،هر که باشد

  که به احسان بس عدو گشتست دوست 
  نه را مرهم شودیز آنکه احسان ک

  ک یار نی يا ،فمئخا ياز دراز
  تراش  ياری ،از حجر ،همچو بتگر

  رهزنان را بشکند پشت و سنان 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يامدیادت من نیکه چرا به ع یبه موس یحقتعالآمدن از  یوح. 54
  بین عتیا یموس يآمد از حق سو

  يزدیمشرقت کردم ز نور ا
  انیاز ز یتو پاک ،گفت سبحانا
  میکه در رنجور ،باز فرمودش

  تو را یست نقصانین ،ا ربیگفت 
  نیبندة خاص گز ،يگفت آر

  من يمعذور ،شیهست معذور
  خدابا  ینیهر که خواهد همنش

  یلگسا گر بیاز حضور اول
  درَمان وابیو از کریهر که را د

  ک زمانیاز جمع رفتن ، ستا دک بی
  

  ب یجده تو ز یطلوع ماه د يکا  
   ينامد ،رنجور گشتم ،من حقم

  ان یا رب بین بکن یا ؟ن چه رمز استیا
   ؟کرم يتو از رو يدیچون نپرس

  را بر گشا گرهن یا ،عقل گم شد
  ن یکو ببین ،او منم ،گشت رنجور

  من  يرنجور ،شیهست رنجور
  ایند در حضور اولینش او

   یکلُ یب  نکه جزوآز ،یتو هالک
  سرش را او خورد ،ابدیکسش  یب

  کو بدانین نیطان باشد ایشمکر 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گریرا از همد يه و علویو فق یصوف ،کردن باغبان جدا. 55
  چون نظر در باغ کرد یباغبان

  ییف و صوفیک شریه و یک فقی
  نها مرا صد حجت استیبا ا ،گفت

  ک تنه با سه نفریم یایبر ن

  سه مرد ،د چون دزدان به باغ خودید  
   یوفئی یفضول یشوخ یکیهر 

  است  رحمتجماعت  ،ک جمع اند ویل
  دگرکیپس ببرمشان نخست از 
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  افکنم یئرا من به سو یکیهر 
  را به راه یله کرد و کرد صوفیح

  وثاق يرا برو سو یگفت صوف
  اریگفت خلوت با دو  ،یرفت صوف

  میخوریم یتو نان ياما به فتو
  ن دگر شه زاده و سلطان ماستیو
  سیشکم خوار خس ؟یست آن صوفیک

  دید مر ورا پنبه کنیایچون ب
  جان من آن شماست ؟باغ چه بود

  فتیشان را فریکرد و مر ا وسوسه
  را و رفت یچون به ره کردند صوف

  زیکو از ست یئصوف ،سگ يگفت ا
  ؟دیزیبا  ای، دت ره نمودینن جیا

  افتشیرا چو تنها  یکوفت صوف
  کیل ،من بگذشت آن ِ ،یگفت صوف

  هان ،دیار دانستیمر مرا اغ
  ستین چه من خوردم شما را خوردنیا

  ستیرفت بر من، بر شما هم رفتن
  تو ين جهان کوه است و گفت وگویا

  گشت فارغ باغبان یچون ز صوف
  وثاق يف من برو سویشر يکا

  ماز رایبر در خانه بگو ق
  نیمرد د يچون به ره کردش بگفت ا

  سرد يکند دعو یم ،یفیاو شر
  دینه یبر زن و بر فعل زن دل م

  یو بر نب یشتن را بر علیخو
  انیزان ز و  هر که باشد از زنا

  که بر گردد سرش از چرخهاهر 
  آنچه گفت آن باغبان بوالفضول

  جه مرتدانیاو نت يگر نبود
  هید آن را فقیخواند افسونها شن

  ؟ن باغت که خواندیاندر ا ،خر يگفت ا

  لش بر کنم یچون که تنها شد سب  
  با او تباه  ،ارانش رایتا کند 

  ن رفاق یا يم آور برایک گلی
  ف نامدارین شریو یهیتو فق

  م یپر یدانش تو م ما به پرّ
  از خاندان مصطفاست  ،د استیس

  س یتا بود با چون شما شاهان جل
  دینتبر باغ و راغ من  يهفته ا

  راست   شما بوده مرا چون چشم ِ يا
  فت ید شکیبا یاران نمیآه کز 

  ش با چوب زفت یخصم شد اندر پ
  زیتز یردم تباغ م دیاندر آ
  ؟دین رسیرت ایخ و پین شیاز کدام

  م کشتش کرد و سر بشکافتش ین
  ک ید نیقان پاس خود داریرف يا
  ن قلتبان یارتر زیستم اغین
  ست یهر دن يجزا ،بتضرن ین چنیا

 ست یچوب قهرش مر شما را خوردن

  تو يد سویهم باز آ چون صدا
  ک بهانه کرد زآن پس جنس آن ی

قاق که ز بهر چاشت پختم من ر  
  ارد آن رقاق و قاز رایتا ب
  ن یقین و یظاهر است ا ،یهیتو فق

  ه کردچکه داند تا  ،مادر او را
  دیاعتم یوآنگهان ،عقل ناقص

   یبسته است اندر زمانه بس غب
  ان ین برد ظن در حق ربانیا

  ند خانه رایهمچو خود گردنده ب
  بد، دور ز اوالد رسول حال او ُ

   ؟خاندان يبرا ین گفتیچن یک
  ه یش رفت آن ستمکار سفیدر پ

  ؟راث ماندیغمبرت میاز پ يدزد
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  ماند بدو یر را بچه همیش
  ی، آن دون از کجف آن کردیبا شر

  ؟و و غولیم دئن دارند دایتا چه ک
  آن ظالم خراب ظلمف از یشد شر

  فرد و کم يکه ماند ،دار اکنون يپا
  میق و همدم نیف و الیگر شر

  ن صاحب غرضیبد يمر مرا داد
  هیفق يامد کایشد از او فارغ ب

  ؟ده دستیببر ين است ایت اا يفتو
  تو را؟ ين فتویفه داد ایبو حن

  ؟طیدر وس ين رخصت بخواندین چنیا
  برگشاد ين بگفت و دست بر ویا

  دیدستت رس ،بزن ،گفت حقستت
  نین و صد چنیمن سزاوارم به ا

  گوش کردم خدعه و افسوس تو
  ار و بخستیزد ورا القصه بس

  اران خَودیهر که تنها ماند از 
  ن صله استیا يادت از برایپس ع

  

  بگو ؟یمانیمغمبر چه یتو به پ  
   ین خارجیاسیکه کند با آل 

   ؟د و شمر با آل رسولیزیچون 
  آب  با چشم پره او گفت یبا فق

  خور بر شکم یزخم م ،دهل شوچون 
  م ین ظالم تو را من کم نیاز چن

 ، تو را بئس العوض يکرد یاحمق

  ه یتو ننگ هر سف يا ؟یهیچه فق
  ؟امر هست یئنگو ،و یئکاندر آ

 ناسزا  ين؟ ایگفتست ا یشافع

  ؟طین مسئله اندر محیدست اا بی
 ن ِ دلش را، داد داد یدست او، ک

 دیراران بیآنکه از  ين سزایا

 ن؟ یاران بکیدم از یتا چرا ببر

 زنم بر سر که شد ناموس تویم

 رونش ز باغ و در ببستیکرد ب

 د مر او را جمله بد ین آینچنیا

  ن صله از صد محبت حامله استیو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه و آلهیاهللا عل یصلغامبر یادت پیض و عیرجعت به قصه مر. 56
  دیند یادت شد رسول بیدر ع

  ایدور از حضور اول يچون شو
  جۀ هجر همراهان غم استیچون نت

  ه شاهان طلب هر دم شتابیسا
  یرو بخسب اندر پناه مقبل

  ت بروین نیبد ،يگر سفر دار
  فاخته سان، روز و شب، کوکو تو گو

  رو کو به کویگرد و میدر بدر م
  ا رو بر متابیزاول یتا توان

  

  دیرا به حال نزع د یآن صحاب  
  دور از خدا يقت گشته ایدر حق

   ؟شاهان زآن کم است يفراق رو یک
  ه بهتر ز آفتاب یز آن سا يتا شو

  یبو که آزادت کند صاحب دل

 ن غافل مشویاز ا ،ور حضر باشد

 بجو  یشیز درو یگنج پنهان

 جستجو کن، جستجو کن، جستجو 

  جهد کن واهللا اعلم بالصواب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بزرگ که کعبه  دن و گفتن آنیرس یه به خدمت بزرگرابه کعبه و در  یبسطامد یزیبارفتن . 57
  منم مرا طواف کن
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  دیزیبا ،خ امتیش ،مکه يسو
  از نخست یکه رفت ياو به هر شهر

  ؟ستیکه اندر شهر ک ،یگشت یگرد م
  ياندر سفر هر جا رو ،گفت حق
  انین سود و زیکه ا ،کن یقصد گنج

  قصد گندم باشدش ،هر که کارد
  ید گندمیایبر ن ،يکه بکار

  قصد کعبه کن چو وقت حج بود
  دوست بود دید ،در معراج قصد

  ات، گفتید، االعمال بانیس
  ت مؤمن بود به از عملین

  

  دیدویحج و عمره م ياز برا  
  ست بازج يزان را بکردیمر عز

  است  یرت متکیکاو بر ارکان بص
   يشو يطالب مرد ،د اولیبا

  تو آن را فرع دان  ،دیدر تبع آ
  دش یآ یکاه خود اندر تبع م

   یمردم ،وج یمردم ،وج یمردم
  ده شودیمکه هم د ،یچون که رفت

 ک هم نمودیدر تبع عرش و مال

 گلها شکفت  یرت بسیت خین

  ن فرمود سلطان دولین چنیا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیر و مریپ تیحکا. 58
  دینو مر ينو ساخت روز ياخانه 

  ش راید خویخ آن نو مریگفت ش
  ؟قیرف يا يکردروزن از بهر چه 
  ازید نین بایا ،گفت آن فرع است

  دتیآ ینور، خود اندر تبع م
  یبس یستد اندر سفر جیزیبا
  همچون هالل يبا قد يرید پید
  نا و دل چون آفتابیده نابید

  ند صد طربیچشم بسته خفته ب
  شود یبس عجب در خواب روشن م

  خوشَ ند خواب یدار است و بیآنکه بو
  افتید او را چو از اقطاب یزیبا
  د حالیپرس یش او بنشست و میپ

  ؟دیزیبا يعزم تو کجا ا ،گفت
  هولگفت قصد کعبه دارم از 
  ستیگفت دارم از درم نقره دو

  کن به گردم هفت بار یگفت طوف
  جواد يش من نه ایو آن درمها پ

یافتی یعمر باق ،يمره کردع  

  دیاو را بدر آمد خانۀ یپ  
  ش رایامتحان کرد آن نکو اند

  ق ین طرید زیگفت تا نور اندر آ
  بانگ نماز ين ره بشنویتا از ا

 دت یبایت آنرا کن، که آن مین

   یابد خضر وقت خود کسیتا ب
  و گفتار رجال  فرّ يد در وید

  ده هندستان به خواب ید یلیهمچو پ
  !عجب  يا ،ندید آن نبیچون گشا

  شود یروزن مدل درون خواب 
  ده کش یخاك او در د ،عارف است او

 مسکنت بنمود و در خدمت شتافت 

  ال یش و هم صاحب عیافتش دروی
  ؟دیکش یرخت غربت را کجا خواه

   ؟ره زاد ين با خود چه داریه ،گفت
  است  ينک ببسته سخت در گوشۀ رد

  ن نکوتر از طواف حج شماریو
  و حاصل شد مراد يدان که حج کرد

   یبر صفا بشتافت ،یصاف گشت
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  ده استیکه جانت د یحق آن حق
  اوست رِّب که خانۀ  يکعبه هر چند

  نرفت يدر و ،تا بکرد آن کعبه را
  يده ایخدا را د يدیچون مرا د

  خدمت من طاعت و حمد خداست
  کو باز کن در من نگرین ،چشم

  اریگفت  یتیکبار بیکعبه را 
  یافتیدا کعبه را دریزیبا
  د آن نکته ها را هوش داشتیزیبا

  دید اندر مزیزیبا ،يآمد از و
  

  ده است یت خود بگزیکه مرا بر ب  
  اوست  سرِّ ز خانۀ یخلقت من ن

  نرفت  یبجز آن ح ،ن خانهیو اندر ا
   يده ایگرد کعبۀ صدق بر گرد

  که حق از من جداست  يتا نپندار
  نور حق اندر بشر ینیتا بب

 مرا هفتاد بار  يا عبدیگفت 

  یافتیصد بها و عزّ و صد فر 

  ن حلقه اش در گوش داشت یهمچو زر
  دیدر منتها آخر رس یمنته

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بوده است در دعا یگستاخاز آن شخص  يغمبر که سبب رنجوریدانستن پ. 59
  مار راید آن بیمبر دیچون پ

  دیمبر را بدیزنده شد او چون پ
  ن بخت دادیمرا ا يماریب ،گفت

  د و عاقبتیتا مرا صحت رس
  و تب يماریخجسته رنج و ب يا

  از لطف و کرم يرینک مرا در پ
  ز خوابهم درد پشتم داد تا من 

  شیتا نخسبم جمله شب چون گاوم
  ن شکستن رحم شاهان جوش کردیز

  که رحمتها در اوست ،رنج گنج آمد
  ک و سردیبرادر موضع تار يا

  است یوان و جام مستیچشمۀ ح
  آن بهاران مضمر است اندر خزان
  همره غم باش و با وحشت بساز

  د استنجا بیکا ،د نفس تویآنچه گو
  غمبرانیتو خالفش کن که از پ

  مشورت در کارها واجب شود
  ایار انبیها کردند بسیسع

  ران کندیخواهد که تا وینفس م
  ؟میکن یمشورت با ک ،گفت امت

  ار غار رایخوش نوازش کرد   
  دیمر او را آفرحق آن دم  یئگو

  سلطان بر من بامدادن یکامد ا
  ت یپر خاصن شه یاز قدوم ا

  شب  یباخویمبارك درد و ب يا
  داد و سقم  یئن رنجوریحق چن

  البد شتاب  ،م شبیبر جهم هر ن
  ش ید حق از لطف خویدردها بخش

  د من خاموش کردیدوزخ از تهد
  د پوست یچو بخراش ،مغز تازه شد

  و درد یصبر کردن بر غم و سست
  است  یدر پستها همه یکان بلند

  ز از آن یمگر ،در بهار است آن خزان
  طلب در مرگ خود عمر دراز یم

  ست ا چون کار او ضد آمد ،مشنوش
  ت در جهان ین آمد وصین چنیا

  در آخر کم بود یمانیتا پش
 این سنگ آسیتا که گردان شد بر

 خلق را گمراه و سرگردان کند

  م یا گفتند با عقل امیانب
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  یا زنید یگر کودك در آ ،گفت
  نچه گفتآگفت با او مشورت کن و
  ن بترازو نفس خود را زن شناس 

  یکنیمشورت با نفس خود گر م
  دتیفرمایگر نماز و روزه م

  اندر فعال دمشورت با نفس خو
  ز اویو است يبا و یئایبر ن

  رد از عقل دگریعقل قوت گ
  زهایدم چیمن ز مکر نفس د

  وعده ها بدهد ترا تازه به دست
  عمر اگر صد سال خود مهلت دهد

  سرد را يد وعده هایگرم گو
  این بیاء الحق حسام الدیض يا

  يخته شد پرده ایاز فلک آو
  ن قضا را هم قضا داند عالجیا

  اهیاژدها گشتست آن مار س
  اژدها و مار اندر دست تو

  دادت خدا ،خذها ال تخفُ حکم 
  پادشاه يضا نما اید بین یه

  دم فسون ير وبافروخت  یدوزخ
  یبنموده کفو بحر مکار است 

  د مختصر در چشم تویزآن نما
  همچنان که لشکر انبوه بود

  خطر یمبر بیشان زد پیتا بر ا
  يدزیفضل ات بود و یآن عنا

  کم نمود او را و اصحاب ورا
  را بر او يسریسر کرد یتا م

  روز بودیپ ،کم نمودن مر ورا
  پشتش نباشد از ظفرآنکه حق 

  کم نمودن بس خجسته روز بود
  ند ز دوریب یکیرا  اگر صد يوا

  يحربه ا يد ذوالفقاریزآن نما

   یروشن يکاو ندارد عقل و را  
  افت ُ تو خالف آن کن و در راه 

  شر نفست کلّ و، ستیزانکه زن جزو
   یکن خالف آن دن ،دیهر چه گو

  دت یزا يمکر ،نفس مکار است
  عکس آن باشد کمال  ،دیهر چه گو
  ز اویآم ،ریبگ ياری  رو بر ِ

  شه گریشه گر کامل شود از پیپ
  زهاییکاو برد از سحر خود تم

  هزاران بار آنها را شکست  وک
  بهانۀ نو نهد ياوت هر روز

  ببندد مرد را يمرد ییجادو
  ایتو از شوره گ ید بیکه نرو
   ين دل آزرده اینفر یاز پ

  ج کاج است یعقل خلقان در قضا گ
  بود افتاده به راه  یآن که کرم

  مست تو یجان موس يا ،شد عصا
  تا به دستت اژدها گردد عصا

  اه یس يز شبها نماصبح نو ب
  ا فزون یدم تو از دم در يا

   یاز مکر بنموده تف ،دوزخ است
  جنبد خشم توو ش ینیتا زبون ب

  مبر را به چشم اندك نمودیمر پ
  حذر ياز آن کرد ،يدیور فزون د

   يشدیور نه تو بد دل م ،احمدا
  خدا ،باطن آن جهاد ظاهر و

د رویگردانناو  يسرتا ز ع  
  بودزآن نمودن روز او نوروز 

  ر نریش دیدان که خرگوشش نما
 ق آموز بود یار و طریکه حقش 

  د از غروریتا به چالش اندر آ
   ير نر چون گربه اید شیز آن نما
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  د احمق به جنگنر اندر فتیتا دل
  ش باشند آمدهیخو يتا به پا

  د تا تو زودینما یم یکاه برگ
  کوهها بر کنده است ،کهَ ن که آن اه
  ن آب جوید تا به کعب اینما یم
  مشک موج خونش تلّ دینما یم

  د آن بحر را فرعون کوریخشک د
  ا بودیدر تگ در ،دمچون در آ

  حق شود ينا از لقایده بید
  خود شود زهر قتول ،ندیقند ب

  فلک در فتنۀ آخر زمان يا
  تو اندر قصد ما يزیخنجر ت

  از رحم حق آموز رحم ،فلک يا
  حق آنکه چرخۀ چرخ ترا

  یو رحمت کن يکه دگرگون گرد
  نخست يکرد یگیداحق آنکه 

  دیحق آن شه که ترا صاف آفر
  داشتت یآن چنان معمور و باق

  م آغاز ترایدانست ،شکر
  داند که خانه حادث است یآدم

  ؟است ین باغ از کیداند که ا یپشه ک
  د سست حالیکرم کاندر چوب زا

  تشیور بداند کرم از ماه
  د رنگهاینمایخود را م ،عقل

  ؟يپر يچه جا ،از ملک باالست
  پردیباال م ير چه عقلت سوگ

  بال جان ماستو ،يدیعلم تقل
  د شدنیبا یجاهل هم ،ن خردیز

  زیگریز آن م ،سود خود ینیهر چه ب
  دشنام ده ،د ترایهر که بستا

  خوف باش يجا ،بگذار و یمنیا
  ش رایآزمودم عقل دور اند

  لت به چنگ ین حیو اندر آردشان بد  
  وان جانب آتش کده یآن فل
  از وجود یکاو را بران ،یپف کن

  او در خنده است  ،ان ویزو جهان گر
  ج بن عنق شد غرق اووصد چو ع

  خاك خشک  ،اید قعر درینما یم
  و زور یستتا در او راند از سر م

  ؟نا بودیب یدة فرعون کید
  ؟حق کجا هم راز هر احمق شود

  خود بود آن بانگ غول  ،ندیراه ب
  بده آخر زمان  يگرد یز میت
  در فصد ما يش زهر آلوده این

  بر دل موران مزن چون مار زخم 
  ن سرایگردان بر فراز ا هکرد

   یخ ما را بر کنیش از آن که بیپ
ست تا نهال ما ز آب و خاك ر  

  دیکرد چندان مشعله در تو پد
  از ازل پنداشتت  ،يتا که دهر

  راو ا گفتند آن راز تیانب
  عابث است  ينه که در و یعنکبوت

  است  يد  مرگش در ،کاو بهاران زاد و
   ؟بداند چوب را وقت نهال یک

  کرم باشد صورتش  ،عقل باشد
  دور است از آن فرسنگ ها يچون پر

   يپر یم یبه پست ،يتو مگس پرّ
  چردیم یدت به پستیمرغ تقل

  کان ماست  ،ما نشسته ،ه ست ویعار
  د زدن یبا یوانگیدست در د

  زیوان را بریآب ح ،زهر نوش و
  ه به مفلس وام ده یسود و سرما

  بگذر از ناموس و رسوا باش فاش 
  ش رایوانه سازم خوید ،نیبعد از ا
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  ؟نکاح کردبه چرا فاحشه گفت، د که یعذر گفتن دلقک با س. 60

  د اجلیس ،یگفت با دلقک شب
  ست گفتیباین را باز میبا من ا

  نه مستور صالح خواستمُ  گفت
  معرفت ین قحبه را بیخواستم ا

  یبس منآزمودم  همعقل را 
  

  از عجل  ،تو یرا خواست يقحبه ا  
  جفت  ک مستورهیکردم به یت متا

  قحبه گشتند و ز غم تن کاستم 
  ن عاقبت ینم چون شود ایتا بب

   یم جنون را مغرسین سپس جویز
  

  
  
  
  
  

  ودنموانه یرا که خود را د خ بهلولیشلت در سخن آوردن سائل یبه ح. 61
  یخواهم عاقل ،گفت یم یکیآن 
  گفتش که اندر شهر ما یکیآن 
  گشته سواره نک فالن یئبر ن

  بازد به روزان و شبانیم يگو
  ياست و آتش پاره ا يصاحب را

  ان را جان شدستیوباو کرّ فرّ
  يوانه را جان نشمریک هر دیل

  آشکارا با تو گفت ییچون ول
  را آن فهم و آن دانش نبودو مر ت

  چون پرده ساخت یاز جنون خود را ول
  نیقیدة یرا باز است آن دو گر ت

  که باز و رهبر است یش آن چشمیپ
  شهره کند یرا هم ول یمر ول

  کس نداند از خرد او را شناخت
  ز کور یینایچون بدزدد دزد ب

  کور نشناسد که دزد او که بود
  

   یمشورت آرم بدو در مشکل  
  آن مجنون نمار یغست عاقل ین
  ان کودکان یدواند در میم

 در جهان گنج نهان، جان جهان 

   يآسمان قدر است و اختر باره ا
  پنهان شدست  یوانگین دیاو در ا

   يسر منه گوساله را چون سامر
  ب و اسرار نهفت یصد هزاران غ

  ن را ز عودیتو سرگ یواندانست
   ؟شناخت یخواه یک ،کور يمر ورا ا

  ن یسرهنگ ب یکی یر هر سنگیز
  در بر است  یمیلگرا  یمیلکهر 

  هر که را او خواست با بهره کند
  وانه ساخت یش را دیچون که او مر خو

  ؟ابد دزد را او در عبوریچ یه
  زند دزد عنود يگر چه خود بر و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حمله بردن سگ بر کور گدا. 62
  چون گزد سگ کور صاحب ژنده را

  بر کور گدا يدر کو یک سگی
  شان به خشمیسگ کند آهنگ درو

  م سگیکور عاجز شد ز بانگ و ب
  ر شکاریش يد و ایر صیام يکا

  ؟شناسد آن سگ درنده را یک  
  ر وغایآورد چون ش یحمله م

شان به چشم یه خاك درودر کشد م  
  م سگ یاندر آمد کور در تعظ

  دست از من بدار ،دست دست توست
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  میکز ضرورت دم خر را آن حک
  اسد يکا ،گفت او هم از ضرورت

  ارانت به دشتیرند یگ یگور م
  دیارانت به صیند یجو یگور م

  شکار گور کرد ،آن سگ عالم
  علم چون آموخت سگ رست از ضالل

  فهزو شد چاالك  ،سگ چو عالم گشت
  ستید کیر صیسگ شناسا شد که م

  است یچشم ینه از ب ،کور نشناسد
  نیاز زم ،چشم تر کور یست خود بین

  را نواخت ید و موسید ینور موس
  یرجف کرد اندر هالك هر دع

  باد و نار با شررخاك و ب و آ
  ریر حق خبیز غ ،ما بعکس آن

ها جمله شان شْفَقْنَ منْ   الجرم أَ
  اتین حیم جمله زیزاریگفت ب

  میتیگردد او  ،چون بماند از خلق
  يدزدد کاله ا ،دزد يچون ز کور

  کان منم ،د دزد او رایتا نگو
  ؟ش رایشناسد کور دزد خو یک

  سختر او را تو ید هم بگیچون بگو
  پس جهاد اکبر آمد عصر دزد

  ده اتید کحل دیاوال دزد
  که گم کردة دل است ،کالۀ حکمت

  جان و بصرسمع و با با  ،دل کور
  از جماد آن را مجو ،ز اهل دل جو

  راز جو يم سویگردیباز م
  نده آمد نزد اویمشورت جو

  ستین در باز نیکا ،ن حلقهیگفت رو ز
در المکان يدگر مکان را ره ب  

  

  م یم و لقب دادش کریکرد تعظ  
  ؟شکارت چه رسد ،از چو من الغر

  تو در کوچه به گشت  يریگ یکور م
  دیتو در کوچه به ک ییجو یکور م

  ه قصد کور کردیما یسگ بن یو
  د حالل یشه ها صیکند در ب یم

  سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف 
   ؟ستیخدا آن نور اشناسنده چ يا

  ن زآنست کز جهل است مست یبلکه ا
  ن یخصم ب ،ن از فضل حق شدین زمیا

  اخت گدخسف قارون کرد و قارون را 
   یا أَرض ابلعیفهم کرد از حق که 

  با خبراز حق  ،خبر با ما و یب
  رین نذیا چندبخبر از حق و  یب

  وان حمله شان یز حیکند شد ز آم
  با حق موات  ،یکاو بود با خلق ح

  م ید سلیبایانس حق را قلب م
   يا ناله ایکند آن کور عم یم

  که دزد پر فنم  ،دمیکز تو دزد
  ایچون ندارد نور چشم و آن ض

  رخت  يد او عالمتهایتا بگو
  زدبرد آن زن بمد که چه یتا بگو

  تبصرت  یابیباز  ،یچون ستان
  ن آن حاصل است یقیش اهل دل یپ
  طان را اثرینداند دزد ش یم

  ش اویق پیکه جماد آمد خال
 تا شود هم مشورت با راز گو

  بگو يراز ،کودك شده ابِ يکا
  ست یامروز روز راز ن ،باز گرد
  من بر دکان  یخان بودمیهمچو ش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و جواب گفتن او را به زندان یخواندن محتسب مست. 63
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  دیرس یئم شب جایمحتسب در ن
  بگو ؟یچه خورده ست ،یمست یگفت ه

  ستیگفت آخر در سبو واگو که چ
  ؟ست آنیچ خود ،يخورده اگفت آنچه 

  ن جوابین سؤال و ایشد ایدور م
  ن آه کنیه ،گفت او را محتسب

  ؟یکنیهو م ،گفتم آه کن ،گفت
  است يدادیآه از درد و غم و ب

  زیز خین ندانم خیمحتسب گفت ا
  ؟تو از کجا من از کجا ،گفت رو

  محتسب بگذار و رو يا ،گفت مست
گر مرا خود قويدت رفتن ب  

  یعقل و با امکانممن اگر با 
  يبد يریو تدب یگر مرا رائ
  يوزه بدیل و دریهم مرا زنب

  تو راه يبگذر از من زانکه گم کرد
  

  دیخفته د يمردوار یدر بن د  
  ن خوردم که هست اندر سبوآگفت از 

  ست ین خفآگفت  ،گفت از آن که خورده ام
  ست آن یر سبو مخفاندگفت آن ک
  اندر خالب  ،محتسب ،ماند چون خر

  مست هو هو کرد هنگام سخن 
   ؟یتو از غم دم زن م،گفت من شاد

  است  يخوران از شاد یم يهو يهو
  زین ستیمعرفت متراش و بگذار ا

  ایتا زندان بو ز یخ ،یگفت مست
  ؟توان بردن گرو یاز برهنه ک

   ؟يشد ین کیو ،یخانۀ خود رفتم
  یخان بر سر دکانمیهمچو ش

  يبد يریتوقخان جاه و یهمچو ش

  يهم نذورات همه روزه بد

  ش بزرگ و خانقاه یباز جو، ر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کندل آن بزرگ را تا حال او معلوم یساآوردن سخن  بهدوم بار . 64
  ک نفسیکه آخر  ،گفت آن طالب

  ن زوتر بگویاو که ه يراند سو
  زود باش ،بر تو نکوبدتا لگد 

  دیاو مجال راز دل گفتن ند
  ین کوچه زنیخواهم در ایگفت م

  گفت سه گونه زنند اندر جهان
  راستو کل تُ یرا چون بخواه یکیآن 

  بدان ،چ او ترا نبودیو آن سوم ه
  را اسبم نپراند لگدو تا ت

  ان کودکانیخ راند اندر میش
  نیر ایا آخر بگو تفسیکه ب
  بکر خاصِ او و گفتش  يراند سو

  وه بودیب ،آن تو یمینکه نآو
  اولش کودك بود يچون ز شو

  ن سو ران فرس یا ،یسواره بر ن يا  
  کاسب من بس توسن است و تند خو

   کن خواجه، فاش انیب ؟یپرسیاز چه م
  دیزو برون شو کرد و در الغش کش

   ؟یچون من يق از برایست الیک
  گنج روان  یکین یا ،آن دو رنج و

  جداست  یمین ،راو ت یمیو آن دگر ن
  رفتم روان  ،دور شو ؟يدین شنیا

  تا ابد يزیبر نخ یفتیکه ب
  بانگ زد بار دگر او را جوان 

  ن یبر گز ،ین زنان سه نوع گفتیا
  خالص  یابیز غم  ،کل ترا باشد

  ال با ولدیآن ع ،چستیو انکه ه
  مهر و کل خاطرش آن سو رود
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  دور شو تا اسب نندازد لگد
  خ و باز راندیکرد ش ییو هو يها

  ایبکه ل یباز بانگش کرد سا
  بگو زودتر چه بود ،ن سویباز راند ا

  ن عقل و ادبیبا چن ،شه يا :گفت
  انیدر ب یعقل کل يتو ورا

  زنندیم یئران اوباش یا :گفت
  یمرا گفتند ن ،گفتمیدفع م

  ثیبا وجود تو حرام است و خب
  که ما يست دستوریعت نیدر شر

  وانه شدمیج و دین ضرورت گیز
  دا شدمیده و شیظاهراً شور

  رانه امیعقل من گنج است و من و
  وانه نشدیوانه که دیاوست د

  عرض ین ،دانش من جوهر آمد
  ستان شکرمین ،کان قندم

  ست آنیمیو تعل يدیعلم تقل
  ستینه بهر روشن ،دانه یچون پ

  بهر عام و خاص ،علم است طالبِ
  هر طرف سوراخ کرد یهمچو موش

  هر طرف سوراخها یهمچو موش
  دشت و نورش ره نبود يچونکه سو
  خرد ردهد پرّبش یگر خدا
  ر خاكید پر بماند زیور نجو

  جان بود یکه آن ب ،يعلم گفتار
  زفتگر چه باشد وقت بحث علم 

  ست و مرایمن خدا يمشتر
  من جمال ذو الجالل يخونبها

  داران مفلس را بهلین خریا
ل مخرگ، رل را مخُگ، ل را مجوگ  

  جوان یما باشئدل بخور تا دا
  چو مل یطالب دل باش تا باش

  سم اسب توسنم بر تو رسد  
  ش خواندیخو يکودکان را باز سو

  ایشاه ک يک سؤالم ماند ای
  م ربودیدان آن بچه گویکه ز م

  عجب  يا ؟ن چه فعلستیا ؟دستین چه شیا
   ؟نهان یچون ،در جنون یآفتاب

  کنند ین شهر خودم قاضیتا در ا
   یصاحب فن ،یست چون تو عالمین

  ث ید حدیکه کم از تو در قضا گو
  شوایم و پیشه کن ،کمتر از تو

 گانه شدم ین گروه از عجز بیز

   ک در باطن همانم که بدمیل
  وانه ام ید ،دا کنمیگنج اگر پ

  د و در خانه نشدین عسس را دیا
  ست بهر هر غرض ین یین بهایا

  خورم یمن م ،د ویرویهم ز من م
  کز نفور مستمع دارد فغان 

  ست یدن يایعلم دن همچو طالبِ
  ن عالم خالص یابد از ایکه تا  ین

  چون که نورش راند از در گشت سرد
 کند غافل ز انوار خدا یم

  نمود یم يهم در آن ظلمات جهد
  و چون مرغان پرد یبرهد از موش

  د از رفتن راه سماك یناام
  داران بودیخر يعاشق رو

  رد و رفت م ،دارش نباشدیچون خر
   يکه اهللا اشتر ،کشد باال یم

  کسب حالل  ،خود خورم يخونبها
   ؟لک مشت گیکند  يداریچه خر
م زرد روئل خوار است دازانکه گ  
  چهره ات چون ارغوان  یاز تجل
ُ گل  يتا شو  شادان و خندان همچو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



95 

 

  دل نباشد آنکه مطلوب گل است
  ن بخشش نه حد کار ماستیا رب ای

  ما را بخر ،ر از دست مایدست گ
  دین نفس پلیخر ما را از اباز 

  ن بند سختیچارگان ایاز چو ما ب
  ودود ين قفل گران را این چنیا

  م سریگردان تو يما ز خود سو
  م دوریدور یکئین نزدیبا چن

  م توستین دعا هم بخشش و تعلیا
  فهم و عقل ،ان خون و رودهیدر م

  ن نور روانیا ،هیاز دو پارة پ
  گوشت پاره که زبان آمد از او

  که نامش گوشهاست یسوراخ يسو
  شرع اوست ،شاه راه باغ جانها
  آن است آن یاصل و سرچشمۀ خوش

  یقصۀ رنجور گو با مصطف
  ؟ چون شکر تویشکر نعمت چون کن

  عجز تو از شکر شکر آمد تمام
  

 با صاحب دل است  ين سخن را رویا  

  را خود سزاست  یلطف خف ،لطف تو
پرده را بردار و پردة ما مرد  
  دیکاردش تا استخوان ما رس

  سلطان بخت؟ يجز تو اد یگشا هک
  ؟تواند جز که فضل تو گشود هک

  کتریاز ما به ما نزد یئچون تو
 بفرست نور  یکئین تاریدر چن

   ؟ر نه در گلخن گلستان از چه رستو
  جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل 

  د بر آسمان رویموج نورش م
  الب حکمت همچو جویرود سیم

  وه اش هوشهاست یتا بباغ جان که م
  فرع اوست  ،عالم يباغ و بستانها

هار خوان يزود تَجرِ نْ ها الْأَ  تَحتَ

  یزآنکه لطف حق ندارد منته

 نعمت تازه بود زاحسان او 

  اب، قد تم الکالم یفهم کن، در
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مار رایب مر آنرسول کردن حت یتتمۀ نص. 65
  مار رایغمبر مر آن بیگفت پ

  يکرده ا یئدعا یکه مگر نوع
  يگفته ایاد آور چه دعا می

  یاال همت ،ستیادم نیگفت 
  یاز حضور نور بخش مصطف

  غمبر روشن کدهیهمت پ
  تافت زآن روزن که از دل تا دل است

  رسول يادم آمد اینک یا :گفت
  آمدم یچون گرفتار گنه م
  زندیش میپر گنه باب گشا

  دیرسیم يدیو وعد یاز تو تهد
  گشتم و چاره نبود یمضطرب م

  ار زار رایادت کرد یچون ع  
   يخورده ا ییاز جهالت زهربا

   يآشفته ا یچون ز مکر نفس م
   ید ساعتیادم آی ،دار با من

  ش خاطر آمد او را آن دعایپ
  ش خاطر آمدش آن گم شده یپ

  فرق حق و باطل است  انک یروشن
  آن دعا که گفته ام من بو الفضول 

 زدمیم یهمچو غرقه، دست و پائ

  د نزیش میغرقه دست اندر حشا
  دیمجرمان را از عذاب بس شد

  بند محکم بود و قفل ناگشود
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  زینه راه گر ،مقام صبر و ین
  ار منی یر حق تعالیبه غ ین
  چو هاروت و چو ماروت از حزنه

  از خطر هاروت و ماروت آشکار
  

  زیست ينه جا ،د توبهیام ین  
 ن دشوار آمد کار من ین چنیا

  خالق من  يکردم که ایآه م
  اریچاه بابل را بکردند اخت

  

  
  
  
  

  آن یعذاب آخرت و سخت يدکر دشوار. 66
  شندنجا کیتا عذاب آخرت ا

  ش بودیخو يک کردند و بجاین
  حد ندارد وصف رنج آن جهان

  کندیم يخنک آن کو جهاد يا
  وارهد  یآن جهان تا ز رنج 

  آن عذاب ،ا ربیکه  :گفتم یمن هم
  تا در آن عالم فراغت باشدم

  دام شدیپ یئن رنجورین چنیا
  ودمانده ام از ذکر و از اوراد خَ

  تو يدم کنون من روید یگر نم
  یک بارگیمن  ،شدم از دستیم

  گر مکنین دعا دیا یه یه :گفت
  مور نژند يا يدارتو چه طاقت 

  سلطان که من يتوبه کردم ا :گفت
  و ما یه است و تو موسین جهان تیا

  ریدر اخ ،م ویرویسالها ره م
  موده اندیپ یراه م یقوم موس

  

  وشند گربزند و عاقل و ساحرُ  
  ودتر باشد ز آتش رنج د سهل

  ش آن یا پیسهل باشد رنج دن
  کندیم يو داد يبر بدن زجر

  نهدیعبادت من رنج یبر خود ا
  بران بر من شتاب ِ ن عالم یهم در ا
  زدم ین درخواست حلقه میدر چن

  آرام شد یجان من از رنج ب
  ک و بدیش و نیخبر گشتم ز خو یب
  تو يخومبارك  يخجسته و يا

   ین غمخوارگیم شاهانه ایکرد
خ و بن یش را از بیکن تو خوبر م  

  چنان کوه بلندکه نهد بر تو ُ
  چ فن ینالفم ه ياز سر جلد

  ه مانده مبتالیاز گنه در ت
 ریهمچنان در منزل اول اس

  آخر اندر گام اول بوده اند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شانیا یمانیه السالم و پشیعل یذکر قوم موس. 67
  دا و نهانیگفتند پیراز م

  يدب یز ما راض یگر دل موس
  او ز ما يزار بودیور به کل ب

  ؟يچشمه ها جوشان شد یز سنگ یک
  يخود آتش آمد ،خوان يبل به جا

  اندر کار ما یچون دو دل شد موس
  زند در رخت مایخشمش آتش م

 ر و جوان یمرد و زن و پ یجملگ  

   يدا شدیه را راه و کران پیت
  ؟ از سما يمنّ و سلو يدیرس یک

   يابان مان امان جان شدیدر ب
   ين منزل لهب بر ما زدیاندر ا

  ار مای یگاه ،گاه خصم ماست
  ر بالیکند تیحلم او رد م
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  ؟زیبود که حلم گردد خشم ن یک
  نیست از بهر اا مدح حاضر وحشت

  روا دارد که من یک یور نه موس
  عهد ما بشکست صد بار و هزار

  زبون يعهد ما کاه و به هر باد
  ن مایحق آن قوت که بر تلو

  شیخو ییم و رسوایدیش را دیخو
  گر را نهانید يحت هایتا فض

  تو در جمال و در کمال يحدیب
  میکر يش بگمار ایخو يحدیب
  ک تار ماندیع ما ین که از تقطیه

  ویخد يه ایه البقیالبق
  بهر آن لطف نخست ،یبهر ما ن

  رحم يبنما ،قدرتت يچون نمود
  د تراین دعا گر خشم افزایا

  فتاد از بهشتیآنچنان کادم ب
  و ز آدم بگذردابود کو کید

  قت نفع آدم شد همهیدر حق
  دیند يد و دو صد بازید یئباز
  گرانیشت دبه ک ،زد شب یآتش

  و رایبود لعنت د يچشم بند
  و اویان جان او شد ریهم ز
  نش کندین باشد که کژبیلعنت ا

  کو بد کندتا نداند که هر آن 
  ند بعکسین بندها بیجمله فرز

  ش رایند خویچ بیزانکه گر او ه
  دن درونین دین چنیزد زیدرد خ
  رد مادران را درد زهیتا نگ

  حاملست جانن امانت در دل و یا
  ستید که زن را درد نیقابله گو

  ره زن است ،درد باشدیآنکه او ب
  وقت گفتن لعنت است یب ،آن انا

  زیعز يا ،ن نادر ز لطفتیست این  
  ن یقاصد چن ،برمیم ینام موس

  چ تن یاد آورم از هیش تو یپ
  عهد تو چون کوه ثابت برقرار

  ه هم فزون عهد تو کوه و ز صد کُ
  ر لونهایام يکن ا یرحمت

  ش یشاه ب يامتحان ما مکن ا
  م مستعان یکر يا یکرده باش

  م و در ضالل یحدیما ب يدر کژ
  م یلئ یحد مشتیب يبر کژ
  وار ماندید یکیم و یمصر بود

  ویجان د یکلُ  تا نگردد شاد
  گمرهان را بازجست  يکه تو کرد

  لحم شحم و نهاده رحمها در  يا
  مهترا ،م فرمایتو دعا تعل

  و زشت یکه رست از د يرجعتش داد
  برد ياز او باز ین نطعیچن بر

  لعنت حاسد شده آن دمدمه 
  دیخود را برمۀ یخپس ستون 

   کشت او کردش روان يسوباد 
  و راید آن ریان خصم دیز  تا

 و او یبود آدم، د یخود تو گوئ

  نش کندین و پر کیحاسد و خود ب
  زند يد و بر ویعاقبت باز آ

  گردد و نقصان و وکس  يمات بر و
  ش رایند ریبمهلک و ناسور 

  درد او را از حجاب آرد برون 
  چ ره یابد هیطفل در زادن ن

  حتها مثال قابلست ین نصیا
  ست یدرد کودك را ره ،دیدرد با
  انا الحق گفتن است  ،يدردیزانکه ب

  در وقت گفتن رحمت است  ،انا نیو
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  نیقیرحمت شد  ،آن انا منصور
  هنگام را یالجرم هر مرغ ب

  کشتن نفس را ؟ستیدن چیسر بر
  یش کژدم بر کنیآن چنان که ن

  ز مار يدندان پر زهر یبر کن
  ریپ جز ظلّ ،چ نکشد نفس رایه

  ق هوستیآن توف ،سخت يریچون بگ
میما رمإِذْ ر راست دانیت ت  

  است و بردبار يرنده ویدست گ
  ياو مانده ا یر بیغم گر دست ین
  رد رحمتشیرد سخت گیر گید

  ن وصل و والیشرح ا یگر تو خواه
  است يها از ویهم بد ییور تو گو

  دادن کمال اوست هم يآن بد
  

  ن یلعنت شد بب ،آن انا فرعونو  
  دن واجب است اعالم رایسر بر

  س رالمدر جهاد و ترك گفتن 
   یمنیابد او ز کشتن ایتا که 

  سنگسار يتا رهد مار از بال
  ریدامن آن نفس کش را سخت گ

  جذب اوست  ،دیدر تو هر قوت که آ
  جان  بود از جان ِ ،ارد جانده چهر 

  د داریاز او ام ،دم به دم آن دم
   يرش خوانده ایر و سخت گیرگید
  ب ندارد حضرتش یکدمت غای

   یوالضح ،خوان یشه میاز سر اند
   ؟است یک آن نقصان فضل او کیل

  محتشم  يا ،متیگو یمن مثال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ره و شرهیؤمن بالقدر خی یان معنیمثال در ب. 68
  دو گونه نقشها یکرد نقاش

  وسف کرد و حور خوش سرشتینقش 
  اوست ياستادز هر دو گونه نقش 
  کند یت زشتیزشت را در غا
  کشد یت خوبیخوب را در غا

  دا شودیتا کمال دانشش پ
  ناقص است ،اند زشت کردنتور ن

  مان شاهداندین رو کفر و ایپس از ا
  ساجد است ک مومن دان که طوعاًیل

  زدان پرستیکرها گبر هم َ هست 
  کند یقلعۀ سلطان عمارت م

  تا که ملک او بود ،یاغیگشته 
  پادشاه يمومن آن قلعه برا

  نیشه زشت آفر يا ،دیزشت گو
  شه حسن و بها يا ،دیخوب گو

  اذالمننیحمد لک والشکر لک 

  صفا یصاف و نقش ب ينقشها  
  زشت تان یو افرسان ینقش ابل

  اوست  يست آن رادیاو ن یزشت
 ها به گردش بر تندیجمله زشت

  چشد  ياز و یحس عالم چاشن
  اش رسوا شود يمنکر استاد

  ن سبب خالق گبر و مخلص است یز
  ش هر دو ساجداندیخداوندبر 

  رضا و قاصد است  يایزانکه جو
  گر است ید ک قصد او مرادیل
  کند یامارت م يک دعویل

  شود یقلعه سلطان ،عاقبت خود
  از بهر جاه  ین ،کند معموریم

  ن یبر خوب و بر زشت مه يقادر
 بهایم از عیدیپاك گردان

 بر حال من  يو ناظر يحاضر
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  حاصل آنکه او هر آنچه خواست کرد
  پادشا یاوست بر هر پادشاه

  

 ورد خوب را و زشت را چون خار و  

  شایفعل اهللا ما یکار ساز 
  

  

  مار رایه و آله بیاهللا عل یدعا و توبه آموختن رسول صل. 69
  مار رایغمبر مر آن بیگفت پ
  انا حسنیدار دن یآتنا ف

  فیراه را بر ما چو بستان کن لط
  ملک ياند یمومنان در حشر گو

  ابد گذاریمومن و کافر بر او 
  یمنینک بهشت و بارگاه ا

  د که آن روضۀ خضریپس ملک گو
  استگاه سختیدوزخ آن بود و س

  را ين نفس دوزخ خویچون شما ا
  پر صفا تا شدد یجهدها کرد

  يزدیآتش شهوت که شعله م
  آتش خشم از شما هم حلم شد

  ثار شدیآتش حرص از شما ا
  شیخو يشهان جمله آتیچون شما ا

  دیساخت یرا چو باغ ينفس نار
  ح اندر اویبلبالن ذکر و تسب

  دیحق را اجابت کرده ا یداع
  د بابیجنان کرد ياز جنان سو

  ز در حق شمایدوزخ ما ن
  ؟پسر يست احسان را مکافات ایچ
  ؟میا ید ما قربانیشما گفت ین

  میوانه ایما اگر قالش و گر د
  مینه یبر خط و فرمان او سر م

  ال دوست در اسرار ماستیتا خ
  هر کجا شمع بال افروختند

  کز درون خانه اند یعاشقان
  دل آن جا رو که با تو روشن اند يا

  کنندیان جان تو را جا میدر م

  سهل کن دشوار را يکا ،ن بگویا  
  دار عقبانا حسن  یآتنا ف

  ف یشر يا سازخود لطف ما  مقصد
   ؟که دوزخ بود راه مشترك ین

  ن ره دود و ناریاندر ام یدیما ند
   ؟یپس کجا بود آن گذرگاه دن

  د اندر گذریده ایفالن جا د انک
  بر شما شد باغ و بستان و درخت 

  را يگبر فتنه جو یآتش
  د از بهر خداینار را کشت

   يشد و نور هد يسبزة تقو
  ظلمت جهل از شما هم علم شد

گلزار شد ، دو آن حسد چون خار ب  
  ش یش پید جمله پیبهر حق کشت

  دیاندر او تخم وفا انداخت
  ان در چمن بر طرف جویخوش سرا

  دیم نفس آب آورده ایجح وز
 د آب یم نفس آوردیاز حم

  سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا
  لطف و احسان و ثواب معتبر

  م یا یش اوصاف بقا ما فانیپ
  م یمانه ایو آن پ یمست آن ساق

  م یده ین را گروگان میریجان ش
  کار ماست  يو جان سپار يچاکر

  صد هزاران جان عاشق سوختند
  ار را پروانه اندی يشمع رو

 وز بالها مر ترا چون جوشن اند

  کنند یتا تو را پر باده چون جام
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  ریشان خانه گیان جان ایدر م
  چون عطارد دفتر دل واکنند

  يچون آواره ا ،شان باشیش خویپ
  ؟ستیز چیرا از کل خود پره جزو

  وع گشته در روشن ،نیجنس را ب
  خرد یب يا يعشوه خر ،تا چون زن

  بین و فریریچاپلوس و لفظ ش
  دشنام شهانو  یلیسمر ترا 

  مخور شهد خسان ،صفع شاهان خور
  شان خلعت و دولت رسدیزا هزآنک

  نوا یبرهنه و ب ینیهر کجا ب
  خواهد دلشیتا چنان گردد که م

  یکه استا خواست یگر چنان گشت
  در جهان زدیهر که از استا گر

  در کسب تن یآموخت يشه ایپ
  یو غن یده گشتیدر جهان پوش

  آموز کاندر آخرت يشه ایپ
  است پر بازار و کسب يآن جهان شهر

  ن کسب جهانیگفت کا یحق تعال
  تند یکه بر طفل یهمچو آن طفل

  یآن مساس طفل چبود؟ بازئ
  دکان يکودکان سازند در باز
  د گرسنهیشب شود در خانه آ

  شب ،مرگ ،گه است ویازن جهان بیا
  يخانۀ گور تنها مانده ا يسو

  عشق است و جذب اندرون ،نیکسب د
  ن نفس خسیخواهدت ا یفان کسبِ

  فیدت کسب شریجوگر  ،نفس خس
  

  ریبدر من يدر فلک خانه کن ا  
دا کنندیها پرّتا که بر تو س  

   يار مه پاره ا ،بر مه کامل زن
   ؟ستیز چین همه آمیبا مخالف ا

  ن از پرتوش یگشته ع ،نیببها یغ
  ؟مدد یابی یاز دروغ و عشوه ک

  ب یچون زر به ج ینهیم یستانیم
  گمرهان  يد از ثنایبهتر آ
  ز اقبال کسان  يگرد یتا کس

  جان گردد جسد ،در پناه روح
  خته ست از اوستایدان که او بگر

  حاصلش  یآن دل کور بد ب
   یش را آراستیش را و خویخو

  ن بدان یا ،زدیگریاو ز دولت م
  بزن  ینیشۀ دیچنگ اندر پ

  ؟یچون کن ،نجایاز ا ییچون برون آ
  د دخل کسب مغفرت یاندر آ
  حسب  ،نجاستیکه کسب ا يتا نپندار

  ش آن کسب است لعب کودکان یپ
  کندیم یشکل صحبت کن مساس

  یو قاضئ یبا جماع رستم

   ل زمانیتعطجز که  ،سود نبود
  ک تنه یکودکان رفته بمانده 

 ر تعب پ ،یسه خالیک ،يگردباز 

   يبا فغال واحسرتا برخوانده ا
  حرون  ينور حق دان ا ،تیقابل

  بگذار بس  ؟یچند کسب خس کن
  فیبود آن را رد يله و مکریح
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گاه شدیبه را که وقت نماز یس معاویدار کردن ابلیب. 70
  هیدر خبر آمد که آن معاو

  قصر را از اندرون در بسته بود
  ه یک زاوید در قصر در خفته ب  

    مردم خسته بود يارتهایکز ز
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  دار کردیورا ب يناگهان مرد
  کس را ره نبود ،گفت اندر قصر

  گرد برگشت و طلب کرد آن زمان
  کاو ،دیرا د ياز پس در مدبر

  ؟ستینام تو چ ؟یستیتو ک ،یگفت ه
  ؟به جد يدارم چرا کردیگفت ب

  دیگفت هنگام نماز آخر رس
  عجلوا الطاعات قبل الفوت گفت

  ن غرض نبود ترایا ،ین یگفت ن
  د از نهان در مسکنمیدزد آ

  ؟من کجا باور کنم آن دزد را
  قیچون تو، قطاع الطر يخاصه دزد

  

  چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد  
  ؟و جرات نمود ین گستاخیست کایک

  نشان  ،ابد زآن نهان گشتهیتا ب
  کرد رویرده نهان مدر پس پ

  است  یس شقیگفت نامم فاش ابل
  با من مگو بر عکس و ضد ،راست گو

  دید دویبایمسجد زود م يسو
  فت بس وحدت را رچون د یمصطف

  مرا یرهنما باش يریکه به خ
  کنم  یم یدم که پاسبانیگو

 ؟داند ثواب و مزد را یدزد ک

  ق؟ین برمن شفیچن یاز چه رو گشت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه رایس معاویجواب گفتن ابل. 71
  میاول فرشته بوده اگفت ما 

میدسالکان راه را محرم ب  
  ؟شۀ اول کجا از دل رودیپ

  ختنُ  ای ینیدر سفر گر روم ب
  میبوده ا ،ین میما هم از مستان ا

  ده اندیناف ما بر مهر او ببر
  م از روزگاریده ایکو دیروز ن

  ؟نه که ما را دست فضلش کاشتست
  میده اینوازش د يبسا کز و يا

  نهادیرحمت مبر سر ما دست 
  ر جویکه بودم ش ،یطفلدر  گه 

  ؟ر اویر شیغ ،ریاز که خوردم ش
  ر رفت اندر وجودیکان با ش يخو

  کرم يایکرد در یگر عتاب
  بخشش است داد و اصل نقدش لطف و

  لطف عالم را بساخت ياز برا
  فرقت از قهرش اگر آبستن است

  دهد جان را فراقش گوشمالیم

  م یموده ایراه طاعت را بجان پ  
م یدساکنان عرش را هم دم ب  

  ؟رون شودیز دل ب یاول کمهر 
   ؟ب الوطنرود ح یاز دل تو ک

  م یبوده ا يعاشقان درگه و
  ده اندیعشق او در جان ما کار

  اربیاز جوم یآب رحمت خورده ا
   ؟از عدم ما را نه او برداشتست

  م یده ایدر گلستان رضا گرد
  گشادیما م برلطف  يچشمها

  او ؟دیگاهوارم را که جنبان
  ؟ر اویجز تدب ،مرا پرورد هک
  ؟ز مردم واگشود  توان آن را یک

   ؟کرم يگردند درها یبسته ک
  از غش است  يچون غبار يقهر بر و

  نواخت  يذره ها را آفتاب و
  بهر قدر وصل او دانستن است 

  ام وصال یبداند قدر ا تا
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  استغمبر که حق فرموده یگفت پ
  کنند يدم تا ز من سودیآفر

  کنم يسود منآن که  يبرا ین
  شم رانده استیز پ گر يچند روز

  عجب يا ،ن قهریچن ،ییکز چنان رو
  کان حادث است ،من سبب را ننگرم

  کنمیلطف سابق را نظاره م
  رم که بودیاز حسد گ ،ترك سجده

  نیچنزد یخ یهر حسد از دوست
  يرت پزیغ ،یهست شرط دوست

  نبود ين بازینطعش جز ا چونکه بر
  د من باختمکه ب يباز یکیآن 

  چشم لذات اویدر بال هم م
  سره يا ؟شتن رایچون رهاند خو

  ؟چون وارهد ،شش از کلّ ،جزو شش
  او درون آتش است ،هر که در شش

  مان اویگر ا ،خود اگر کفر است و
  

  احسان بوده است  ،قصد من از خلق  
  کنند يتا ز شهدم دست آلود
  برکنم  یئو ز برهنه من قبا

  خوبش مانده است  يچشم من در رو
  مشغول گشته در سبب  یهر کس

  را باعث است  یحادث ،زانکه حادث
  کنم یدو پاره م ،هر چه آن حادث

  نز جحود ،زدیآن حسد از عشق خ
  ن یهمنش يریکه شود با دوست غ

   ير زیگفتن د ،همچو شرط عطسه
  ؟چه دانم در فزود ،کن يگفت باز

  شتن را در بال انداختم یخو
  مات او ،میمات او ،میمات او

  از شش دره  ،چ کس در شش جهتیه
  چون مر او را کژ نهدیب ،خاصه که

  اوش برهاند که خالق شش است 
  او دست باف حضرت است و آن ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  س مکر او رایه با ابلیر کردن معاویباز تقر. 72
  نها راست استیکه ا ،ر او رایگفت ام

  يه زدر تو  راصد هزاران چو م
  ستیچاره ن ،سوزمباز تو  ،یآتش

  ستیدنیچو سوزان ،آتش يطبعت ا
  ن باشد که سوزانت کندیلعنت ا

  رو برو يدیشن ،یبا خدا گفت
  ریتو چون بانگ صف يمعرفتها

  زدست  ره  آن ،صد هزاران مرغ را
  ریدر هوا چون بشنود بانگ صف

  قوم نوح از مکر تو در نوحه اند
  در جهان يعاد را تو باد داد

  از تو بود آن سنگسار قوم لوط
  ختهیمغز نمرود از تو آمد ر

  نها کاست است یا ک بخش تو ازیل  
   ينه آمدیدر خز ،يحفره کرد

   ؟ستیتو جامه پاره نست کز دست یک
  ست یچاره ن ،يزیتو چ یتا نسوزان

  اوستاد جمله دزدانت کند
  عدو يا ؟ش مکرتیمن چه باشم پ
  ریکن مرغ گیل ،بانگ مرغانست

  آمدست  یئکاشنا ،مرغ غره
  رینجا اسید شود ایاز هوا آ

  نه شرحه شرحه اندیدل کباب و س
  هان در عذاب و اند يندکدر ف
  خوردند غوطاه آبه ز تو یدر س

  خته یهزاران فتنه ها انگ يا
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  لسوفیف یعقل فرعون ذک
  شده یبولهب هم از تو نااهل

  اد راین شطرنج بهر یبر ا يا
  مشکلت ين بندهایز فرز يا

  يق قطره ایخال ،تو يبحر مکر
  مختصم يا ؟رهد از مکر تو هک

  از تو محترق ،بس ستارة سعد
  ن درباختهیبس مسلمان کز تو د

  د آمدهیبس چو بلعم، از تو نوم
  

  د او وقوف یابین ،کور گشت از تو  
  شده  یبوالحکم هم از تو بوجهل

  مات کرده صد هزار استاد را
  ه گشته دلت یس جانها،سوخته 

   يمان ذره این سلیو ،یتو چو کوه
  صم اال من ع ،میغرق طوفان

  از تو مفترق ،بس سپاه جمع
  سرنگون تا قعر دوزخ تاخته 

  صا، ز تو کافر شده یبس چو برص
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ه رایس معاویباز جواب گفتن ابل. 73
  ن عقد رایگشا ا ،سشیگفت ابل

  ر و کلبم کرد حقیامتحان ش
  ؟ه رو کرده امیس یقلب را من ک

  کنمیم ییکوان را رهنماین
  شوا و مأمنمیصالحان را پ

  پرورمیباغبانم، شاخ تر م
  ؟ستیاز بهر چ ،نهمین علفها میا

  ید کودکیسگ چو از آهو بزا
  زیشش بریاه و استخوان پیتو گ

  سگ است ،دیاستخوان آ يگر به سو
  جفت شد با همدگر یقهر و لطف

  اه و استخوان را عرضه کنیتو گ
  د ابتر استینفس جو يگر غذا

  هست خر ،گر کند او خدمت تن
  ر و شرندین دو مختلف خیگر چه ا

  کنندیا طاعات عرضه میانب
  میزدان نی ؟د کنمک را چون بین

  نه ام ییزشت را و خوب را آ
  درد را نه انداخت هندویآ

  نه، گنه از من نبودییگفت آ
  و مرا غماز کرد و راست گوا

  من مقلب را و نقد را ،مکّح  
  امتحان نقد و قلبم کرد حق 

  مت او کرده ام یام ق یرفیص
  کنم یم یشوائیپ مر بدان را

  کنم یم ياریز یطالحان را ن
  برم یخشک را هم م يشاخها
  ست یوان جنس کید که حید آیتا پد

   یشک دارد یو آهوئ یدر سگ
  زین سو کند او گام تیتا کدام

  ن آهو رگ است یقی ،ا خواهدیور گ
  ر و شرین هر دو جهان خیزاد از ا

  قوت جان را عرضه کن  ،قوت نفس و
  روح خواهد سرور است  يور غذا

  ابد گهری ،ور رود در بحر جان
  ک کار اندرندین هر دو به یک ایل

  کنندیدشمنان شهوات عرضه م
  م یشان نیخالق ا ،م منیداع

  ه ام رب ن ؟خوب را من زشت سازم
   د مرد راینمایه رو مین سیکا

  من زدود يجرم او را نه که رو
  ؟زشت کو و خوب کو ،میتا بگو
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  ؟بر گوا زندان کجاست ،من گواهم
  وه دارینم نهال میکجا ب هر

  نم درخت تلخ و خشکیهر کجا ب
  یفت يکا ،د باغبان رایخشک گو
  زشت خو يا ،د خمشیباغبان گو

  میکژ ن ،د راستم منیخشک گو
  یئد اگر مسعودیباغبان گو

  يگشته ا یاتیجاذب آب ح
تو د بوده است و اصل ِتخم تو ب  

  وصلت کند یشاخ تلخ ار با خوش
  نیکردم، بهر ددار یگر تو را ب

  

  گواست  زدانی ،ستمیاهل زندان نز   
  ه واریکنم من دایتها میترب
  شک مشک تا رهد از پ ،برمب یم

  ؟خطا یب ،سر يبریمر مرا چه م
  ؟تو جرم تو یبس نباشد خشک

   ؟میپ يرب یجرم م یتو چرا ب
   یئتر بود و يکژ بود یکاشک

   يا هآغشت یاندر آب زندگ
  با درخت خوش نبوده وصل تو

  اندر نهادش بر زند یآن خوش
  ن ین است و همیاصل من، هم يخو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سیه با ابلیعنف کردن معاو. 74
  حجت مگو ،راه زن يا ،ریگفت ام
  ب و تاجرمیمن غر تو، یره زن

گيگرد از کافررد رخت من م  
  را راه زن ینبود کس يمشتر

  

  ره مجو ،در من ،ستیرا ره نو مر ت  
   ؟خرم یک ،يکه آر یهر لباسات
   يرا مشتر یرخت کس يتو نه ا

  مکر است و فن ،يد مشتریور نما
  

  
  
  
  

  س و نصرت خواستنیابلمکر از  یه به حق تعالیدن معاوینال. 75
  ؟ن حسود اندر کدویتا چه دارد ا

  فصل دگر در من دمد یکیگر 
  اله يثش همچو دود است این حدیا

  سیم با بلیایمن به حجت بر ن
  ستگاالسما ب ملَع اوک یآدم

  خاك ياز بهشت انداختش بر رو
  يزدینوحۀ إنا ظلمنا م

  ث او شر استیاندرون هر حد
  مردان ببندد در نفس يمرد

  س خلق سوز فتنه جویبل يا
  یزانکه حجت در نگنجد با من

  

  ن عدویز ساد ما ریخدا فر يا  
  ن رهزن نمدید از من ایدر ربا

  اه یمم شد سینه گل ررحم کن، و
  س یف و هر خسیکاوست فتنۀ هر شر

  ست گت یسگ بن یچون برق ا گدر ت
  چون سمک در شست او شد از سماك 

   يست دستان و فسونش را حدین
  مضمر است  يصد هزاران سحر در و

  در زن و در مرد افروزد هوس 
 راست گو ؟يدار کردیم بیبر چ

  یفن یان نه بین غرض را در میه
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هیبا معاو س خود رایتلبس یابلکردن ر یباز تقر. 76
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  د گمانکه باشد ب يگفت هر مرد
  ش شدیال اندیکه خ یهر درون

  علت شود ،رود يو چون سخن در
  پس جواب او سکوت است و سکون
  تو ز حق ترس و، ازو جو قطع نفس

  ؟میلع يا یبا حق چه نال ،تو ز من
  ل شودمحلوا تو را د يتو خور

  س رایابل یگنه لعنت کن یب
  يغو ياز توست ا ،سیابل ست ازین

  دنبه را ینیچون که در سبزه بب
  کت ز دانش دور کرد ،یزآن ندان

صمیک یعمیاء یبک األشح  
  نیکژ مژ مب ،تو گنه بر من منه

  ن هست از طباع مختلفیحرص و ک
  مانم هنوزیپش ،کردم يمن بد
  پزم با درد و سوزیم يدیهم ام

  ان خلق منیمتهم گشتم م
  گرسنه استچاره اگر چه یگرگ ب

  چون نتاند راه رفت یفیاز ضع

  نشنود او راست را با صد نشان   
  ش شدیالش بیخ يل آریچون دل

  دزد را آلت شود يغ غازیت
  هست با ابله سخن گفتن جنون 

 به حبس  یکه تو از شرش بماندست

  م یآن نفس لئ بنال از شرّ رو
  طبع تو مختل شود ،ردیتب بگ
  س رایاز خود آن تلب ینیچون نب

   يوریدنبه م يکه چو روبه سو
  روبها ین ندانیدام باشد ا

  ل دنبه چشم و عقلت کور کردیم
  نفسک السودا جنت ال تختصم 

  ن یزارم و از حرص و کیمن ز بد ب
 مر مرا بر چار ضد شد مکتنف 

 د به روزیانتظارم تا شبم آ

  مهم گردد تموز  ين دیتا مگر ا
  فعل خود بر من نهد هر مرد و زن 
  متهم باشد که او در طنطنه است 

  فت ز  د تخمه است از لوتیخلق گو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  س رایه ابلیباز الحاح کردن معاو. 77
  نرهاندت یر راستیغ :گفت

  از چنگ من یراست گو تا واره
  ؟دروغ و راست را یچون دان :گفت
  داده است یغمبر نشانیپ :گفت

  القلوب یب فیالکذب ر :گفته است
  ارامد ز گفتار دروغیدل ن
  آرام دل است ،ث راستیدر حد

  دل مگر رنجور باشد بد دهان
  میچون شود از رنج و علت دل سل

  گندم فزود يحرص آدم چون سو
  پس دروغ و عشوه ات را گوش کرد

  خواندت یم یراست يداد سو  
  مکر ننشاند غبار جنگ من 

  شه هایر اندش پیال اندیخ يا
  کو را محک بنهاده است یقلب و ن

  ن طروب یالصدق طمان باز
  چ نفروزد فروغ یآب و روغن ه

  ها دانۀ دام دل است یراست
  ن و آن یا ینداند چاشن وک

  م یکذب را باشد علصدق و طعم 
  را ربود یمیاز دل آدم سل

  ه گشت و زهر قاتل نوش کردغرّ
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  کژدم از گندم ندانست آن نفس
  ند و هوایخلق مست آرزو

  هر که خود را از هوا خود باز کرد
  ت گفته اندیهمچنان که در حکا

  

  هوس  ز از مستییپرد تمیم  
  ند دستان ترایرایزآن پذ

 راز کرد يچشم خود را آشنا

  د بسته بندیبشنو آنرا تا گشا
  

  
  
  
  

  او را مر یقاض بیاز آفت قضا و جواب گفتن نا یت قاضیشکا. 78
  ستیگر یبنشاندند او م یقاضئ

  اد توستیه و فرین نه وقت گریا
  ؟یدل یچون حکم راند ب ،اه :گفت

  آن دو خصم از واقعۀ خود واقفند
  جاهل است و غافل است از حالشان

  یخصمان عالمند و علت :گفت
  انیدر م يزانکه تو علت ندار

  م را غرضشان کور کردن دو عالاو
  عالم کند ،یعلت یب ،جهل را

  يننده ایب ،يتا تو رشوت نستد
  را واکرده ام ياز هوا من خو

  ر دلم شد با فروغیگ یچاشن
  

  ؟ستیه ز چیا گریقاض ،بیگفت نا  
  و مبارك باد توست  يوقت شاد

   یجاهل ،ان آن دو عالمیدر م
  ؟دو بندن چه داند ز آن یمسک یقاض

  ؟چون رود در خونشان و مالشان
   یک شمع ملتیل ،تو یجاهل

  ده گان ینور د ،آن فراغت هست
  علمشان را علت اندر گور کرد
  علم را علت کژ و ظالم کند

   ير و بنده ایضر ،يچون طمع کرد
  کم خورده ام  یشهوت يلقمه ها

  قت از دروغیراست را داند حق
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  س رایه ابلیبه اقرار آوردن معاو. 79
  سگ ملعون جواب من بگو يا

  ؟مر مرا يدار کردیتو چرا ب
  يهمه خواب آور ،یهمچو خشخاش

  ن راست گویه ،خت کرده امیچار م
  که او ،من ز هر کس آن طمع دارم

  يم شکرینجو یمن ز سرکه م
  یم از بتینجو یم ،همچو گبران
  مشک يم بوینجو یم ،نیمن ز سرگ

  را  ز دزد یم پاسبانیمن نجو
  ریکاوست غ ،مین نجویطان ایمن ز ش

  

 را مجو یگو و دروغ یراست  

 دغا يا ،تو یدارئیدشمن ب

   يعقل و دانش را بر ،يهمچو خمر
  لتها مجویتو ح ،راست را دانم
   اندر طبع و خو ،صاحب آن باشد

   يرم لشگریمر مخنث را نگ
   یتیاز حق آ ا خودی ،کاو بود حق

  خشک  شتم خیمن در آب جو نجو
  چ مزدیم هیکار ناکرده، نجو

  ریدار گرداند به خیکه مرا ب
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هیخود را با معاو مکرس یراست گفتن ابل. 80
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  س از مکر و غدریار آن بلیگفت بس
  از بن دندان بگفتش بهر آن

  اندر جماعت در نماز یتا رس
  مر ترا یگر نماز از وقت رفت

  اشکها ین و درد رفتیاز غب
  صد نماز ين و درد بودیآن غب

  یدر طاعت یذوق دارد هر کس
  

  ز و نکریکرد استو د یر از او نشنیم  
  فالن  يدان ایدار میکردمت ب

  غمبر دولت فرازیپ یاز پ
  ایض یب یک گشتین جهان تاریا

  مشکهامثال  ،از دو چشم تو
  ؟ازیکو فروغ آن ن ،کو نماز و
   یساعت يبد از ویالجرم نشک

  

  
  
  
  
  
  
  

  بر فوت نماز جماعت شخصلت حسرت خوردن آن یفض. 81
  رفت در مسجد درونیم یکیآن 

  ؟گفت پرسان که جماعت را چه بود
  غمبر نمازیگفتش که پ یکیآن 

  ؟مرد خام يا يرویتو کجا در م
  برون آمدگفت آه و دود از آن 

  ن آه رایا ،از جمع گفت یکیآن 
  گفت دادم آه و پذرفتم نماز

  از و با تضرع بازگشتیبا ن
  یشب به خواب اندر بگفتش هاتف

  ن دخولیار و این اختیحرمت ا
  

  آمد برون  یمردم از مسجد هم  
  ند زودیبرون آ یکه ز مسجد م

  با جماعت کرد و فارغ شد ز راز
  غمبر بدادست السالم یچونکه پ
  خون  يداد از دل بویآه او م

  راو آن نماز من ت ،تو به من ده
  ازیاو ستد آن آه را با صد ن

  شهباز گشت  یباز بود و در پ
  یوان و شفیآب ح يدیکه خر

  شد نماز جملۀ خلقان قبول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خود راب یو فره مکر یس با معاویتتمۀ اقرار ابل. 82
  ر رادیم يا ،لش بگفتیپس عزاز

  شد آن زمانیگر نمازت فوت م
  ازیو آن فغان و آن ن ،آن تاسف

  بیدار کردم از نهیمن ترا ب
  نباشد مر ترا یتا چنان آه

  نیاز حسد کردم چن ،من حسودم
  

  د نهادیان بایمکر خود اندر م  
  آه و فغان  ،از درد دل يزدیم

  از دو صد ذکر و نماز یدر گذشت
  ب یحج ین آهیسوزاند چننتا 

  نباشد مر ترا یتا بدان راه
م ن یکار من مکر است و ک ،من عدو  

  

  
  
  
  
  
  

  س را در آن قولیه ابلیق کردن معاویتصد. 83
  یصادق ،یگفت اکنون راست گفت

  شکار يمگس دار ،تو یعنکبوت
  شکارم شه کند ،دمیباز اسپ

   یقین را الیتو ا ،دین آیاز تو ا  
  اریزحمت م ،سگ مگس يم ایمن ن
  ؟بگرد من تند یک یعنکبوت
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  نیدزد لع ين است ایتو اکار 
  هال ،یر تا تانیگ یرو مگس م

  نیانگب يتو به سو یور بخوان
  خواب بود ،يدار کردیتو مرا ب

  يخواندیز آن ما مریخن یاتو در 
  

  ن یمگس را زانگب يدوغ آر يسو  
  زن مگسها را صال یدوغ يسو

  ن یقیهم دروغ و دوغ باشد آن 
  آن گرداب بود ،یکشت يتو نمود

   ير بهتر راندیتا مرا از خ
  

  
  
  
  
  

  گریختن دزد از دست صاحب خانه به آواز شخص دیگر. 84
  دیدزد د ین بدان ماند که شخصیا

  شید اندر پیدان دویتا دو سه م
  ک آمدشیکه نزداندر آن حمله 

  ایگر بانگ کردش که بیدزد د
  مرد کار يزود باش و باز گرد ا

  شه ناكین مرد گشت اندید ایچون شن
  بود يگفت باشد کان طرف دزد

  زند یر زن و فرزند من دستب
  خواندمیم من مسلمان از کرَیا

  ک خواهید شفقت آن نیبر ام
  ؟ستیار نکو احوال چی يگفت ا
  زدد ين نشان پاینک بیگفت ا

  دزد قلتبان ينک نشان پا
  ؟مرا ییگویچه م ،ابله يگفت ا

  دزد را از بانگ تو بگذاشتم
  ؟فالن ين چه ژاژست و چه هرزه ایا

  دهمیگفت من از حق نشانت م
  یا خود ابلهی ،تو يگفت طرار

  دم موکشانیکشیخصم خود را م
  من برونم از جهات ،تو جهت گو

  ند مرد محجوب از صفاتیصنع ب
  پسر يا ،غرق ذاتندواصالن چون 

ترَچونکه اندر قعر جو باشد س  
  ز قعر ییور به رنگ آب باز آ

  گناه خاصگان ،طاعت عامه

  دیدویاو م یدر وثاق اندر پ  
  ش یند آن تعب اندر خوکتا در اف

  ابدش یتا بدو اندر جهد در
  ن عالمات بالیا ینیتا بب
  نجا زار زاریحال ا ینیتا بب

  ن جامه جاك یر ایگفت با خود، گشته گ
  وددبر من  ، اوگر نگردم زود

  ؟کند ین دزد سودم کیبستن ا
  م دد نَیش آیگر نگردم زود پ

  دزد را بگذاشت باز آمد به راه 
   ؟ستین فغان و بانگ تو از دست کیا
  ست دزد زن بمزدانطرف رفته یاک

  ن نقش و نشان یاو رو بد یدر پ
  من گرفته بودم آخر مر ورا

  پنداشتم  یمن تو خر را آدم
   ؟د نشانچبو ،افتمیقت یمن حق

  قت آگهم یاز حق ،ن نشانستیا
   ین حال آگهیو ز يبلکه تو دزد

   ؟نک نشانیکا ،ورا يدیتو رهان
  ؟ناتیا بی ،ات گویآ ،در وصال

  در صفات آن است کو گم کرد ذات 
  ؟کنند اندر صفات او نظر یک
   ؟به رنگ آب افتد منظرت یک

  تو شعر يداد يبستد یپس پالس
  حجاب خاص دان  ،وصلت عامه
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  برا کند شه محتس يریر وزگ
  ریکرده باشد آن وز یهم گناه

د خود وراآنکه ز اول محتسب ب  
  دستر شه بیل وزک آن کاویل

  ش خواندیرا شه ز آستانه پو چون ت
  يکرده ا یرمدان که جین میقیتو 

  ستدن بیو قسمت ا يکه مرا روز
  تو ز جهل يدیخود بر ،قسمت خود

  

  ب حنبود م ،او بود يشه عدو  
  ریر ناگزیسبب نبود تغ یب

  دست از ابتداآن ب يبخت و روز
د است محتسب کردن سبب فعل ب  

  آستانه باز راند يباز سو
   يش آورده ایجبر را از جهل پ

  ؟بودت آن دولت به دست يپس چرا د
  د مرد اهل یقسمت خود را فزا

  

  
  
  
  
  
  

  شانیقصۀ منافقان و مسجد ضرار ساختن ا. 85
  يرو گر اندر کژیک مثال دی
  در جفت و طاق ین کژ بازئین چنیا

  ين احمدید  عزّ يکز برا
  باختندیم ین کژ بازئین چنیا

  آراستندفرش و سقف و قبه اش 
  غمبر به البه آمدندینزد پ

  یمحسن يبرا ،رسول حق يکا
  تا مبارك گردد از اقدام تو

ل است و روز ابرمسجد روز گ  
  ر و جایابد آنجا خی یبیتا غر

  رار و پین شود بسیتا شعار د
  ف دهیگه تشریآن جا یساعت

  مسجد و اصحاب مسجد را نواز
  تا شود شب از جمالت همچو روز

  يدسخن از دل ب غا کانیدر يا
  دل و جان در زبانید بیلطف کا

  هم ز دورش بنگر و اندر گذر
  ن مرویان هیوفا یلطف ب يسو

  زند آنبر  یگر قدم را جاهل
  شودیهر کجا لشکر شکسته م

  وار د با سالح او مردیدر صف آ
  ند زخمهایرو بگرداند چو ب

   يد ار از نقل قرآن بشنویشا  
  اختند اهل نفاق س یم یبا نب
   يم و بود آن مرتدیساز يمسجد
  جز مسجد او ساختند يمسجد

  ق جماعت خواستند یک تفریل
  ش او زانو زدندیهمچو اشتر پ

   یآن مسجد قدم رنجه کن يسو
  ام تویامت تازه باد ایتا ق

  فقرمسجد روز ضرورت وقت 
  ن خدمت سرایتا فراوان گردد ا

  اران شود خوش کار مریزانکه با 
  ف ده یز ما تعر ،ۀ ما کنیتزک

  با ما بساز یدم ،ما شب یتو مه
  جمالت آفتاب جان فروز يا

   يتا مراد آن نفر حاصل شد
  دوستان  يهمچو سبزة تون بود ا

  پسر يد ایخوردن و بو را نشا
  کو شنوین ،ران بودیکان پل و

  پل و آن قدم را بشکند بشکند
  بودیمخنث م ستدو سه س زا

  ار غارینک یدل بر او بنهند کا
  رفتن او بشکند پشت ترا
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  شودین دراز است و فراوان میا
  بر رسول حق فسون ها خواندند

  شین رسول مهربان رحم کآ
  اد کردیآن جماعت  يشکرها

  ش اویشان پینمود آن مکر ایم
  فیکرد آن لطیده میرا ناد يمو

  مکر و دمدمه يصد هزاران مو
  فرمود آن بحر کرمیراست م

  یمن نشسته بر کنار آتش
  همچو پروانه شما آن سو دوان
  چون بر آن شد تا روان گردد رسول

  کرده اندلت یثان مکر و حین خبیکا
  نبود یه روئیشان جز سیقصد ا

  بر جسر دوزخ ساختند يمسجد
  ق اصحاب رسولیقصدشان تفر

  نجا کشندیرا ز شام ا يتا جهود
  ک مایل ،يکه آر ،غمبریگفت پ

  ن سفر چون باز گردم آن گهانیز
  غزو تاخت يو به سو گفتدفعشان 
  امد از غزا باز آمدندیچون ب

  مبر فاش گویپ ياکه  :گفت حقش
  دیخامش کن ،قوم دغل يا: کهت گف

  چند از اسرارشان یچون نشان
  قاصدان زو باز گشتند آن زمان

  ر بغلیز یهر منافق مصحف
  است یمان جنتیبهر سوگندان که ا

ن وفایکژ در د چون ندارد مرد  
  ستیراستان را حاجت سوگند ن

  ستیثاق و عهود از احمقینقض م
  غمبر که سوگند شمایگفت پ

  خوردند قومباز سوگند دگر 
  ن کالم پاك راستیکه به حق ا

  شودیو آنچه مقصود است پنهان م  
  راندندیل میرخش دستان و ح

  ش یناورد پ ،یجز بل ،جز تبسم
  در اجابت قاصدان را شاد کرد

  ر مویک زآنسان که اندر شیک به ی
  ف یت آن ظرگفیر را شاباش میش

  همه  ازد آن دم یچشم خوابان
  از شما مشفق ترم  راشما  من

   یبا فروغ و شعلۀ بس ناخوش
  هر دو دست من شده پروانه ران 

  مشنو ز غول  ،رت حق بانگ زدیغ
  جمله مقلوب است آنچ آورده اند

  ؟ست ترسا و جهودج ین کیر دیخ
  با خدا نرد دغاها باختند

   ؟لشناسد هر فضو یفضل حق را ک
  که به وعظ او جهودان سر خوشند

  م و بر عزم غزایبر سر راه
  آن مسجد روان گردم روان  يسو

  بباخت  يان از دغا نردیبا دغا
  دندش یوعدة ماض طالب آن

  باش گو ،ور جنگ باشدآر عذ
  دیتن زن ،م رازهاتانیتا نگو

  ان آورد بد شد کارشان یدر ب
   دم زنان حاش هللا حاش هللا

  اورد از دغل یغمبر بیپ يسو
است  ینتزانکه سوگندان کژان را س  

  بشکند سوگند را یهر زمان
  است  یشان را دو چشم روشنیزانکه ا

  ست یکار تق ،مان و وفایحفظ ا
  خدا غامیپا که ی ،رمیراست گ

  مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم 
  مسجد از بهر خداست  يکان بنا
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  ستیله نیچ مکر و حینجا هیااندر 
  غمبر که آواز خدایگفت پ

  ر گوش شما بنهاد حقبمهر 
  دمیآ یح آواز حق مینک صر

  درخت ياز سو یهمچنان که موس
نَا اهللا م یاز درخت إِنِّ   دیشن یأَ

  ماندندیم وا یچون ز نور وح
  سپر هچون خدا سوگند را خواند

  حیب صریغمبر به تکذیاز پب
  

  است  یا ربیذکر صدق و قصد ما خود   
  در گوش من همچون صدارسد یم

  تا به آواز خدا نارد سبق 
  دم یپاال یهمچو صاف از درد م

  مسعود بخت  يد کایبانگ حق بشن
  دیآمد پد یبا کالم انوار م

  خواندندیباز نو سوگندها م
  ؟کارگرینهد اسپر ز کف پ یک

  ح یشان فصیقد کذبتم گفت با ا
  

  
  
  
  
  

  کندینم يستار خدارسول چرا صحاب که ااز  یکیدن یشیاند. 86
  اران رسولیز  ياری یکیتا 

  ب و وقاریران با شین پیکه چن
  ؟ایکو ح ؟یکو ستر پوش ؟کو کرم

  باز در دل زود استغفار کرد
  ک آن نقش کجش از دل نرفتیل

  اصحاب نفاق ياری یشوم
  عالم سر يد کایزار یباز م

  د چشمیست همچون دیدل به دستم ن
  شه خوابش در ربودین اندیاندر ا

  تباه يسنگهاش اندر حدث جا
  د در حلقش شد و حلقش بخستدو

  ستیگریدر زمان در رو فتاد و م
  خدا يا ،ن حلمیخلم بهتر از چن

  کوشش اهل مجاز يگر بکاو
  مغزتر یب يگریداز  یکیهر 

  صد کمر بسته به مکر آنقوم سست
  صد کمر آن قوم بسته بر قبا

  ل اندر حبشیهمچو آن اصحاب ف
  ز انتقامکرده کعبه خانه قصد 
  زین را خود جهیان دیه رویمر س

  انید ز آن مسجد عید یهر صحاب

  در دلش انکار آمد زآن نکول   
  مبر شرمسارین پیکندشان ایم

  ایب پوشند انبیصد هزاران ع
  زرد يتا نگردد ز اعتراض او رو

  حاطل نرفت یمهر بد از طبع ب
  شان زشت و عاق یکرد مومن را چو ا

  مر مرا مگذار بر کفران مصر
  ن دم به خشم یا یور نه دل را سوزم

  ن نمودیشانش پر سرگیمسجد ا
  اه ید از سنگها دود سیدمیم

  از خواب جست  ،ب دود تلخیاز نه
  ست ینها نشان منکریخدا ا يکا

  امانم جدیکه کند از نور ا
  ازیتو به تو گنده بود همچون پ

  گر نغزتریک ز دیصادقان را 
  ن نادرست یاز نفاق و زرق و د

  بهر هدم مسجد اهل قبا
  کردند حق آتش زدش  يکعبه ا

  فرو خوان از کالم  ؟حالشان چون شد
  زیلت و مکر و ستیست اال حین

  آن  رّنشان سیقیواقعه تا شد 
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  کیک به یم یواقعات ار باز گو
  ترسم ز کشف رازشان یک میل

  پذرفته اند ید میتقل یشرع ب
  حکمت قرآن چو ضالۀ مومن است

  

  ن گردد صفا بر اهل شک یقیپس   
  بد نازشان ینانند و زینازن

  محک آن نقد را بگرفته اند یب
  در ضالۀ خود موقن است یهر کس

   

  
  

  دیپرسیجست و میمرا قصۀ آن شخص که اشتر ضالۀ خود . 87
  ستش چیو جست يگم کرد ياشتر

  يگم کرده ا يناقه ا ،چه بودضاله 
  در بار کردن آمده کاروان

  ن سو و آن سو خشک لبیا يدویم
  در راه خوف ،نیرخت مانده بر زم

  ؟يدست اشتریکه د ،مسلمانان يکا
  د نشان از اشترمیهر که بر گو

  ینشان از هر کس ییجویباز م
  ن طرفیرفت ایم میدید يکاشتر

  ده گوش بودید بریگو یکیآن 
  ک چشم بودید شتر یگو یکیآن 

  صد نشان یمژدگان ياز برا
  ن اسرار را در گوش کنیدل ایا

  در معرفت یهمچنان که هر کس
  

   ؟کان توست یچون ندان ،یابیچون ب  
   يخته در پرده ایاز کفت بگر

  ه دشم گ هانیز مااشتر تو 
  ک است شب یکاروان شد دور و نزد

  اشتر دوان گشته به طوف  یتو پ
   يبامداد از آخوررون یجسته ب

  ن درم یدهم چندیم یمژدگان
   یهر خس ،نیکند زیش خندت میر

  ن علف یا يبه سو یاشتر سرخ
  د جلش منقوش بودیو آن دگر گو
  پشم بود ید ز گر بیو آن دگر گو

  انیکرده ب یاز گزافه هر خس
   ن خوش نوش کنیقسم تو گر هست ز

  را صفت یبیکند موصوف غیم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افتنیو مخلص  دنرون شیو ب هلفتهب مخاان مذیمتردد شدن در م. 88
  گر کرده شرحیاز نوع د یفلسف
  زندیدگر در هر دو طعنه م وآن

  ره نشانها زآن دهند نیز یکیهر 
  ن همهینه حق اند ا ،قت دانین حقیا

  دید پدینا یباطل ،حق یزانکه ب
  روان يدر جهان نقد يگر نبود

  ؟باشد دروغ یک ،تا نباشد راست
  خرند ید راست کژ را میبر ام

  گر نباشد گندم محبوب نوش
  ها باطلندنیدن جمله یپس مگو کا

  مر گفت او را کرده جرح  یباحث  
  کندیم یو آن دگر از زرق جان

  انده شان زآن دید که ایتا گمان آ
  ن رمه یگمرهانند ا یبکل ین

  دیزر خر يقلب را ابله به بو
   ؟توان یقلبها را خرج کردن ک

  رد فروغ یگ یآن دروغ از راست م
  آنگه خورند ،رود يزهر در قند

   ؟جو فروش يچه برد گندم نما
  حق دام دلند يباطالن بر بو
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  ال است و ضاللیپس مگو جمله خ
  در شبها نهان ،حق شب قدر است

  جوان ينه همه شبها بود قدر ا
  ریک فقیان دلق پوشان یدر م

  که تاز کو یس ممیمومن ک
  وبات باشد در جهانیگر نه مع

  سخت سهل یپس بود کاال شناس
  ستیدانش سود ن ،ب استیور همه ع
  ستید جمله حقند احمقیآنکه گو

  ا کردند سودیتاجران انب
  اندر چشم مال تد مارینما یم

  

  ال یست در عالم خیقت نیحق یب  
  را امتحان  یتا کند جان هر شب

  از آن  یهمه شبها بود خالنه 
  ریآن بگ ،وآنکه حق است ،امتحان کن

   پادشا را از گداباز داند 
  تاجران باشند جملۀ ابلهان 

  چه نااهل و اهل  ،ستین یبیچون که ع
  ست ینجا عود نیا ،چون همه چوب است

  ست یاو شق ،د جمله باطلیوانکه گو
  تاجران رنگ و بو کور و کبود

  کو بمال یش را نیهر دو چشم خو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  است يکه در و ير و شریتا ظاهر شود خ يزیامتحان هر چ. 89
  ع و سودین بیمنگر اندر غبطۀ ا

  ن گردون مکرر کن نظریاندر ا
  ن سقف نوریک نظر قانع مشو زی

  نکون سقف یچونکه گفتت کاندر ا
  ؟که چند یره را دانین تیپس زم
  ردم صافان را ز دیئتا بپاال

  زمستان و خزان يامتحانها
  بادها و ابرها و برقها

  ن خاك رنگیتا برون آرد زم
  ن خاك دژمیدست ایهر چه دزد

  د راست گویر گویشحنۀ تقد
  چیچ هید هیگو ،خاك یعنی ،دزد

  د چون شکریگاهش لطف گو ،شحنه
  ه هایآن خفان قهر و لطف یتا م

  استیآن بهاران لطف شحنۀ کبر
  يخ معنویوآن زمستان چار م

  بسط دل یپس مجاهد را زمان
  ابدان ماسته ک یلن آب و گیزانکه ا
  گرم و سرد و رنج و درد ،یحقتعال

  خسر فرعون و ثمودبنگر اندر ُ  
  ثم ارجع بصر ،زانکه حق فرمود

  ن هل من فطوریبارها بنگر بب
  ب جویبنگر چو مرد عبارها 

  د در پسندیز باییدن و تمید
  ردد عقل ما را رنج بیچند با

  بهار همچو جان  ،تاب تابستان
  د آرد عوارض فرق هایتا پد

  لعل و سنگ  ،ب داردیهر چه اندر ج
  کرم  يایاز خزانۀ حق و در

  شرح واده مو به مو يآنچه برد
  چ یچ پیشحنه او را در کشد در پ

  هر چه بترزد کند یگه برآو
  د ز آتش خوف و رجایظاهر آ

  ف خداست یتخود و یتهدو آن خزان 
   يظاهر شو ،یدزد خف يتا تو ا

  قبض و درد و غش و غل  یک زمانی
  است هجان يایمنکر و دزد ض

  ر مردیش ينهد ایبر تن ما م
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  خوف و جوع و نقص اموال و بدن
  ختستید و وعده ها انگین وعیا

  ختندیآم یچونکه حق و باطل
  ياده یدش بگزیبایپس محک م

  رهاین تزویتا شود فاروق ا
  ورا ،یمادر موس يا ،ر دهیش

  وردر خَیآن ش الستهر که در روز 
  یز طفلت مولعییگر تو بر تم

  ر مادرشیند طعم شیتا بب
  ت روشن استین حکایخود بر تو ا

  

  جمله بهر نقد جان ظاهر شدن   
  ختست یکام يک و بدین نیبهر ا

  ختندیرمدان رچنقد و قلب اندر 
   يده ایق امتحانها دیدر حقا

  رهاین تدبیتا بود دستور ا
  ش از بالیندیم ،و اندر آب افکن

  ز کردییر را تمیش یهمچو موس
   یارضع ،یم موسا اُی ،ن زمانیا

 د سرش ۀ بید بدایتا فرو نا

  ت گفتن استین حکایا یکه غرض ن
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  ندهیت آن شخص شتر جویدة حکایشرح فا. 90
  معتمد يا ،يگم کرده ا ياشتر

  که آن اشتر کجاست یدان یتو نم
  ياو از مر ،وانکه اشتر گم نکرد

  من هم شتر گم کرده ام یکه بل
  کند يتا در اشتر با تو انباز
  راست او نشان کژ بنشناسد ز

  خطا بود آن نشان ییرا گو کههر 
  هیند و شبیچون نشان راست گو

  جان رنجورت شود يآن شفا
  و قوت بازو شود يرنگ رو

  ت دوانیچشم تو روشن شود پا
  نیام يا یراست گفت ،یئپس بگو

آیف ثقات بیه ناتیات  
  ش رویپ یئن نشان چون داد گویا
  راست گو يا ،تو کنم يرویپ
  ستیصاحب اشترش آن کس که نه یپ
  نیقین نشان راست نفزودش یز
  او يهایو گرم برد از جد يبو

  یول ،ن اشتر نبودش حقیاندر ا
  رو پوشش شده ،ریطمع ناقۀ غ

  دهدیم یز اشتر نشان یهر کس  
  ها خطاست ین نشانیکا یک دانیل

   يد اشتریجو ،همچو آن گم کرده
  ابد اجرتش آورده ام یهر که 

  کند ين بازیبهر طمع اشتر ا
  ک گفتت آن مقلد را عصاست یل

  د همان یگوید تو میاو به تقل
  ه یب فین گردد ترا ال ریقیپس 

  مظهر حس چو گنجورت شود
 ک توات صد تو شودیخلق و خُلق 

  جسم تو جان گردد و جانت روان 
  ن یها بالغ آمد مبین نشانیا
  باشد و قدر نجات  ین براتیا

  ش آهنگ شویپ ،وقت آهنگ است
  بنما که کو ،ز اشترم يبرد يبو
  ست یشتر بهر مر ستج نیاندرو

  ن یراست يجز ز عکس ناقه جو
  او يهاین هیست ایکه گزافه ن

   یبل ،گم کرده است او هم ياشتر
  زو گم شد فراموشش شده  هآنچ
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  دودین میا ،دودیهر کجا او م
  چون شد روان یا صادقب یکاذب

  اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت
  شیخو اد آورد آن ِیدش یچون بد

  دیآن مقلد شد محقق چون بد
  او طلب کار شتر آن لحظه گشت

  آغاز کرد يبعد از آن تنها رو
  یمرا بگذاشت ،گفت آن صادق

  بوده ام یگفت تا اکنون فسوس
  ن زمان هم درد تو گشتم که منیا

  وصف شتر یدمیدزدیاز تو م
  نبودم طالبش ،دمیابیتا ن

  شکر ،ئاتم شد همه طاعاتیس
  لت شد به حقیئاتم چون وسیس

  طالب کرده بودمر ترا صدق تو 
  صدق تو آورد در جستن ترا

  کاشتمین میتخم دولت در زم
  د درستب یکسب ،گاریآن نبد ب

  ر دستیشد ز يخانه ا يدزد سو
  رسد یتا گرم ،سرد يگرم باش ا

  ک اشتر استیآن  ،ستیآن دو اشتر ن
  شه نارسانیهم یلفظ در معن

  طرالب باشد در حسابسنطق ا
  ستیپره ا آنن فلک زیکا یخاصه چرخ

  

  شودیاز طمع هم درد صاحب م  
  شد ناگهان  یآن دروغش راست

  افت یگر بیز آن دیاشتر خود ن
  ش یار و خویآن  طمع شد ز اشتر ِ یب

  دیچریاشتر خود را که آن جا م
  د او را به دشت ینجستش تا ند یم

  ناقۀ خود باز کرد يچشم سو
   یداشتیکنون پاس من متا به ا

  بوده ام  یوز طمع در چاپلوس
  در طلب از تو جدا گشتم به تن 

  رشد چشم پ ،خود د آن ِیجان من د
  زر غالبش  ،مس کنون مغلوب شد

  شکر ،اثبات و جد یهزل شد فان
  چ دق یئاتم هیپس مزن بر س

گشود یو طلب صدق مر مرا جد  
  مرا یجستنم آورد در صدق

  پنداشتم  یگار میسخره و ب
  ست صد برُ ،شتمدانه که ک یکیهر 

  د کان خانۀ خود است یچون در آمد د
  رسد یساز تا نرم یبا درشت

  ر است بس پ یمعنو، تنگ آمد لفظ 
  لسان  مبر گفت قد کلّیزآن پ

  چه قدر داند ز چرخ و آفتاب 
  است  يآفتاب از آفتابش ذره ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستهفتنۀ مسجد ضرار  یان آن که در هر نفسیبدر . 91
  د آمد که آن مسجد نبودیچون پد
  دیفرمود کانرا بر کن یپس نب

  صاحب مسجد چو مسجد قلب بود
  باستر یکاندر شست تو ماه ،گوشت

  مسجد اهل قبا کان بد جماد
  نرفت یفین حین چنیدر جمادات ا

  د و دام جهودلت بیخانۀ ح  
  دیخاشاك و خاکستر کنمطرحۀ 

  ست جودین ،يزیدانه ها بر دام ر
  نه سخاست  ،نه بخشش ،آنچنان لقمه

  نبد راهش نداد آنآنچه کفو 
  ر داد نفت یزد در آن ناکفو ام
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  ق را که اصل اصلهاستیپس حقا
  ات او بودیاتش چون حیح ین

  هرگز چو گور او مدان ،گور او
  مرد کار يبر محک زن کار خود ا

  يبس بر آن مسجد کنان تسخر زد
  

  دان که آنجا فرق ها و فصل هاست   
  مماتش چون ممات او بود ین

  م حال فرق آن جهان یخود چه گو
  مسجد اهل ضرار يتا نساز

   يدشان بیتو خود ز  ،يچون نظر کرد
  

  
  
  
  
  

  خبر بودندیب خود بیند و از عکردیجنگ م همهندو که با آن چهار ت یحکا. 92
  مسجد شدند یکیچار هندو در 

  ر کردیتکب یتیبر ن یکیهر 
  ستبج یلفظ یکی آنموذن آمد ز

  ازیگر از نید يگفت آن هندو
  عمو ياک ،آن دوم راآن سوم گفت 

  که من آن چهارم گفت حمد اهللا
  پس نماز هر چهاران شد تباه

  دیش دیب خویکه ع یخنک جان يا
  دستبستان بیم او ز عیزانکه ن

  ش هستیچون که بر سر مر ترا ده ر
  اوست يش را دارویب کردن ریع

  من مباشیبت نبود ایگر همان ع
   يده ایال تخافوا از خدا نشن

  ستیکو نام زینس یسالها ابل
  او يایدر جهان معروف بد عل

  مجو یتو معروف ،منیا يتا نه ا
  خوش ذقن يا ،ش توید ریتا نرو

  ن نگر که مبتال شد جان اویا
  پند او یکه باش يفتادیتو ن

  

  بهر طاعت راکع و ساجد شدند  
  و درد ینیدر نماز آمد به مسک

  وقت هست  ،يبانگ کرد ،موذن يکا
  و باطل شد نماز یسخن گفت یه

  خود را بگو ؟طعنه باو یچه زن
  ن سه تن یافتادم به چه چون یدر ن

  شتر گم کرده راه یب ،انیب گویع
  دیگفت آن بر خود خر یبیهر که ع

  دست بستان بیمش ز غیو آن دگر ن
  د کار بست یش بایمرهمت بر خو

  ارحمواست  يجا ،چون شکسته گشت
  ز فاش یب از تو گردد نیبو که آن ع

   ؟يده ایمن و خوش دیپس چه خود را ا
  ست ین که او را نام چیب ،گشت رسوا

  او يوا يا ،بعکس یگشت معروف
  پاك شو از خوف، پس از امن گو

طعنه مزن  ،خنَبر دگر ساده ز  
  افتاد تا شد پند تو یدر چه

  او تو خور قند ،دیزهر او نوش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گر بترسدیتا آن د يک مردیغزان به کشتن ُ  قصد کردن ِ. 93
  ز آمدندیترك خونرُ  غزانآن ُ

  افتندیان آن ده یدو کس از اع
  دست بستندش که قربانش کنند

  ؟دیکنیقصد خون من به چه رو م

  ددر شدن ده یکیغما بر یبهر   
  بشتافتند یکیدر هالك آن 

  شاهان و ارکان بلند يگفت ا
  ؟دیاز چه آخر تشنۀ خون من
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  ؟چه غرض در کشتنم ؟ست حکمتیچ
  ارت زندین یبت بر ایگفت تا ه
  ن تر استیاو ز من مسکگفت آخر 

  میکیما هر دو  ،گفت چون وهم است
  شهان يد اول ایخود ورا بکش

  ن که مایب یاله يپس کرمها
  ش از قرونین قرنها پیآخر

  تا هالك قوم نوح و قوم هود
  م از اویشان را که ما ترسیکشت ا

  

  ان تنم یشم و عرین درویچون چن  
  دا کندیتا بترسد او و زر پ

  او را زر است  ،گفت قاصد کرده است
  م یدر مقام احتمال و در شک

  دهم زر را نشان  ،تا بترسم من
  در انتها ،م آخر زمانیآمد

  ث است آخرون السابقون یدر حد
  جان ما نمودعارض رحمت به 

  تو يوا ،ين بر عکس کردیور خود ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایا و اولیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیب. 94
  ب و گناهیشان گفت از عیزا ههر ک

  او يفرمانها يوز سبک دار
  دون ياین دنیوز هوس وز عشق ا

  ناصحان يها گفتوآن فرار از 
  یگانگیبا دل و با اهل دل ب

  ر چشمان را گدا پنداشتنیس
  گداست یئتو گو ،زیرد چیگر پذ

  طامع است یئزد تو گویگر درآم
  عاجز است یگر تحمل کرد، گوئ

  که من يا منافق وار عذر آری
  دن استیسر خار يمرا پروا هن
  اد داریما را به همت  ،فالن يا
  ز درد و سوز گفت ینهم ن سخن یا
  الیست از قوت عیچ چاره نیه

  گشته از اهل ضالل يا ؟چه حالل
  یت نقواز  ،ستهچاره  تیاز خدا

  دون يایست از دنیکه صبرت ن يا
  دیست از پاك و پلیکه صبرت ن يا
  میست از ناز و نعیکه صبرت ن يا
  ست از فرزند و زنیکه صبرت ن يا
  اهیست از آب سیکه صبرت ن يا

  اه یز جان سا وز دل چون سنگ و  
  او يوز فراغت از غم فردا

  مر نفس را بودن زبون  ،چون زنان
  صالحان  يدن از لقایوآن رم

   یر و روبه شانگیبا شهان تزو
  ه دشمن داشتن یز حسدشان خفو

  زرق و مکرست و دغاست  ییگو ،ور نه
  در تکبر مولع است  ییگو ،ور نه
 ُگربز است   یور آمد، تو گوئیور غ

  مانده ام در نفقۀ فرزند و زن 
  دن است ین ورزید ينه مرا پروا

  ان کاریا پایم از اولیتا شو
  هرزه گفت و باز خفت  یخوابناک

  از بن دندان کنم کسب حالل 
  نم حالل یب یر خون تو نمیغ

   ین و از طاغوت نیست از دهچاره 
   ؟ز نعم الماهدون يصبر چون دار
  ؟ دیآفر تاز آن ک يصبر چون دار

  م یاز اهللا کر يصبر چون دار
  ؟ذوالمنن یز ح يصبر چون دار

  ؟تو از خشم اله يصبر چون دار
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  خدا بخشد تو را یگوئیکه م يا
  ؟برون آمد ز غار وک یلیکو خل

  ستیمن نخواهم در دو عالم بنگر
  خدا يصفتها يتماشا یب

  ؟دار اوید یچون گوارد لقمه ب
  ورن آبخَیز ،د خدایام بهجز 

آنکه کاالنعام بد بم اضلل ه  
  ر شدیر و او سر زیمکر او سر ز
  رفشد عقلش خ ،فکرگاهش کند

  شه امیاند نید در ایگویآنچه م
  مید غفور است و رحیگو ینچه مآو
  ستیته ماکه دست  ،ز غم مرده يا

  

 دان، برترا یب غول میآن فر  

؟هان کو کردگار،   گفت هذا رب  
  ست ین دو مجلس آن کیم ادانتا ن

  مرا ردیگگر خورم نان در گلو 
  گل و گلزار او يتماشا یب
  اال گاو و خر ؟ک لحظهیخورد  یک

  گر چه پر مکر است آن گنده بغل 
  ر شدیروزش د ،رد وب يروزگار

  ندارد چون الف  يزیچ ،عمر شد
  آن هم از دستان آن نفس است هم 

   میلۀ نفس لئیست آن جز حین
  ؟ستین ترس چیا ،میچون غفور است و رح

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خود يب از رنجوریطبش یپبه  يریت گفتن پیشکا. 95
  را که من یبیمر طب يریگفت پ

  ست آن ضعف دماغیریگفت از پ
  میقدخ یش يست ایریگفت از پ
  خ نزاریش يست ایریگفت از پ

  است يریگفت ضعف معده هم از پ
  انقطاع دم بود يگفت آر

  یکبارگیگفت کم شد شهوتم 
  م سست شد از ره بماندیگفت پا

  شد دو تا یگفت پشتم چون کمان
  میحک يکست چشمم ایگفت تار

  ین بر دوختیاحمق بر ا يگفت ا
  ؟ن دانش ندادیمدمغ عقلت ا يا

  یگیز اندك ما ،تو خر احمق
  عمر تو شصت ياکبش گفت یپس طب

  فیشد نحو اعضا چون همه اجزا 
  کند یه انز ،بر نتابد دو سخن

  که از حق است مست يریجز مگر پ
  یست و در باطن صبیریاز برون پ

  شتن یرم از دماغ خویدر زح  
  چشمم ز ظلمت هست داغ  درگفت 

  م ید عظیآیگفت پشتم درد م
  خورم نبود گواریگفت هر چه م

  است  يریگفت وقت دم مرا دم گ
  دو صد علت شود يریچون رسد پ

  یچارگین بیست ایریگفت از پ

 ست در ُکنجت نشاندیریگفت کز پ

 ن رنج و عنا یست ایریگفت کز پ

 م یمرد حل يست ایریگفت از پ

  ؟ین آموختیتو هم یبیاز طب
  را درمان نهاد دردکه خدا هر 

   یگیز کوته پا ين ماندیبر زم
  است  يرین خشم هم از پین غضب ویا

  ف یو صبرت شد ضع يشتن داریخو
  کند یق ،ک جرعه نداردیتاب 

  به است یات طیدر درون او ح
  ؟یو آن نب یآن ول انندیکخود 
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  ک و بدیش نیند پیدایگر نه پ
  نیقیدانندشان علم ال یور نم

  زیدانند بعث و رستخ یمهور 
  او را چنانن یمب ،خنددیبر تو م

  اوست يدوزخ و جنت همه اجزا
  فناست يرایپذ ،یشیهر چه اند

  ؟ستیز چ ین خانه گستاخیبر در ا
  کنند یم مسجد میابلهان تعظ

  خران يقت این حقیا ،آن مجاز است
  استیکان اندرون اول يمسجد

  تا دل مرد خدا نامد به درد
  داشتند یا میقصد جنگ انب

  انینیشیدر تو هست اخالق آن پ
  عادت آن ناسپاسان در تو رست

  ها همه چون در تو هستیآن نشان
  

  ؟ن حسدیشان خسان را ایست با ایچ  
  ؟نیو ک يل سازین بغض و حیست ایچ

  زیر تیش بر شمشیخو يچون زنند
  امت در درون استش نهان یصد ق

  اوست  ياو باال ،تو یشیهر چه اند
  آن خداست  ،دیشه نایآنکه در اندو

  ست یدانند کاندر خانه ک یگر هم
  کنند یم اهل دل جد يجفادر 

  ست مسجد جز درون سروران ین
  آنجا خداست  ،سجده گاه جمله است

  را خدا رسوا نکرد یچ قومیه
  پنداشتند یدند آدمیجسم د

  ؟همان یکه تو باش یترس یچون نم
 دت هر بار دلو از چه درست ینا

  ست برَِ یکجا خواه ،یشانیچون تو ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ید و سخن جوحینالید مپدر خو تابوتش یپدر که  یقصۀ کودک. 96
  ش تابوت پدریدر پ یکودک

  ؟برند یت میپدر آخر کجا يکا
  ریبرندت خانۀ تنگ و زحیم
  نان ،روز یدر شب و ن یچراغ ین
  سقف و نه بام یدرش معمور و ن ین
  در آن از رهر مهمان آب چاه ین

  م تو که بوسه گاه خلق بودجس
  تنگ ينهار و جایز یب ياخانه 

  شمردین نسق اوصاف خانه میز
  ارجمند ياکپدر  با یگفت جوح
  ابله مشو ،را پدر یگفت جوح

  کیَ  ک بهیها که گفت او ین نشانیا
  طعام یچراغ و ن یر و نیحص ین
  نمط دارند بر خود صد نشان نیز

  ایض یخانۀ آن دل که ماند ب

  کوفت سر ید و بر مینال یزار م  
  بسپرند یر خاکیتا ترا در ز

  ریحص يو نه در و یدر او قال ین
  نشان  یطعام و ن يبو آندر  ین
 چ جامی، هیائیدر آن بهر ض ین

  ه کاو باشد پناه یهمسا یکی ین
  ؟ود در خانۀ کور و کبودشچون 

  ماند نه رنگ یم يرو ین آندر انک
  فشردین میده اشک خونیوز دو د

  برندین را خانۀ ما میواهللا ا
  ها شنویبابا نشان يگفت ا

  د و شک یترد یخانۀ ما راست ب
  بام ه صحن و ن یدرش معمور و ن ین
  ؟انینند آن را طاغیب یک کیل

  ایاز شعاع آفتاب کبر
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  چون جان جهود ،ک استیتنگ و تار
  در آن دل تافت نور آفتاب ین

  ن دل مر ترایگور خوشتر از چن
  شوخ شنگ يا ،زنده زاد ،و يزنده ا

  د سمایو خورش یوسف وقتی
  پخته شد یونست در بطن ماهی

  بطن نون ،حباو مس يگر نبود
  ستبج یاز تن ماهح یاو به تسب

  ح جانیگر فراموشت شد آن تسب
  است ید آن بحر را، او ماهیهر که د

  و روح یا و تن ماهین جهان دریا
  دیره یاز ماه ،گر مسبح باشد

  ا پرندین دریان جان در ایماه
  انیزنند آن ماهیبر تو خود را م

  جسد یجمله روح ب یانیماه
  دیدب ینیب یان را گر نمیماه

  حات توستیجان تسب ،صبر کردن
  جرندارد آن د یحیچ تسبیه

  آن سو بهشت ،صبر چون پول صراط
  ستیوصل ن يزیگریتا ز الال م

  شه دلیش يذوق صبر ا یتو چه دان
  و فرّ غزا و کرّاز مرد را ذوق 

  ذکر او ینن او ید یجز ذکر ن
  مترس يفلک از و تاد یگر برآ

  راند فرسیسفل م ياو بسو
  ؟ستیترس چان یگدا ياز علمها

  اب توین سخنها را نکو دریا
  

  نوا از ذوق سلطان ودود یب  
  فتح باب  ین ،عرصه و گشاد ین

  آخر از گور دل خود برترآ
   ؟ن گور تنگیرد ترا زیگ ینم لد
  ه و زندان برآ و رو نمان چیز

  دح بیست از تسبیمخلصش را ن
بعثون یتا  يدحبس و زندانش ب  

  الستت روز یآ ؟حیست تسبیچ
  ان یماه يحهاین تسبیبشنو ا

 است ید اهللا را، اللهیهر که د

  ونس محجوب از نور صبوح ی
  دیهضم گشت و ناپد يورنه در و

  نژند و يکه کور ،ینیب یتو نم
  ان یشان ع ینیچشم بگشا تا بب

 حسد ین و نیشان کبر و کیدر ا ین

  دیحشان آخر شنیگوش تو تسب
  ح درست یکانست تسب ،صبر کن

  الفرج  مفتاح الصبرُکصبر کن 
  زشت  يک الالیهست با هر خوب 

  ست یزانکه الال را ز شاهد فصل ن
  چگل  شوخخاصه صبر از بهر آن 

  مر مخنث را بود ذوق از ذکر
  اسفل برد او را فکر او يسو

  د درس یسفل آموز ه شوقکاو ب
  علو جنباند جرس  يگر چه سو

 ستیکان علمها لقمۀ نان را ره

  شنو از باب تو  یدانیور نم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن او آن کودك رایتسکاز شخص صاحب جثه و  یدن کودکیترس. 97
  افت فردیرا  یکودک یکنگ زفت
  من يبایز يمن باش ایگفت ا

  من اگر هولم مخنث دان مرا

  م قصد مردیزرد شد کودك ز ب  
  من  يبود بر باال یکه تو خواه

  ران مرایم ،نیهمچو اشتر برنش
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  نین چنیا یصورت مردان و معن
  زفت چو عاد يا یل را مانهدآن 
  اشکار خود را باد داد یروبه

  ید اندر دهل او فربهیچون ند
  روبهان ترسند ز آواز دهل

  

  ن یو لعیدرون د ،از برون آدم  
  کوفت بادیکه بر او آن شاخ را م

  ک پر ز بادیهمچو خ ،یبهر طبل
   یک تهین خیبه از یگفت خوک

  عاقلش چندان زند که ال تقل
   

  
  
  
  
  

  رفتیشه میکه در ب يدن او از سواریو ترس ير اندازیقصۀ ت. 98
  بیبا سالح و بس مه يک سواری
  دیبه حکم او را بد ير اندازیت

  سوارش بانگ زد ،يریتا زند ت
  من یهان منگر تو در زفتهان و 

  شیور نه ن یک گفتیگفت رو که ن
  کار کشتیبس کسان را کالت پ

  تو سالح رستمان یگر بپوش
  پسر يغ بگذار ایت ،جان سپر کن

  له و مکر تو استیآن سالحت ح
  لین حیز يچ سودیه يچون نکرد

  بر ز فن يلحظه نخورد یکیچون 
  ن علومیست بر تو ایچون مبارك ن

  که ال علْم لناک گو یچون مال
  

  ب ینج یبر اسب ،شهیشد اندر بیم  
  دیپس ز خوف او کمان را در کش

  گرچه زفت استم جسد ،فمیمن ضع
  ر زن یکه کمم در وقت جنگ از پ

  ش یانداختم از ترس خویبر تو م
  به مشت  یغیت چنان تیرجول یب

  مرد آن  یرفت جانت چون نباش
  ن شه برد سریسر بود از ا یهر که ب
  د و هم جان تو خست یئتو زاهم ز 
  ول د دیش آیکن که پ هلیترك ح

  طلب رب المنن یترك فن گو م
  کن و بگذر ز شوم  یشتن گولیخو

  ر ما علمتنایغ ،یا الهی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را که گندم م کردن او یدانشمند و تعلگ در جوال کردن و مالمت یو ر یاعرابت یحکا. 99
  دیجوال را دو حصه نما که بار عدل آ

  صاحب قبول يت بشنو ایک حکای
  ستین ره سود نیله و مکر اندر ای؟ح
  يبار کرده اشتر یک عرابی

  گ پریگرش را ریوان جوال د
  او نشسته بر سر هر دو جوال

  د و آوردش به گفتیاز وطن پرس
  ن هر دو جوالیبعد از آن گفتش که ا

  جوالم گندم استک یگفت اندر 
  ؟ن رمالیا يگفت تو چون بار کرد

 ان عقل و جهل بوالفضول یدر م  

 ست یهر که شد مغرور عقل او کور ن

   يجوال زفت از دانه پر کی
 هر دو را او بار کرده بر شتر 

  ث انداز کرد او را سؤال یک حدی
  درها بسفت  یواندر آن پرسش بس

  بگو مصدوق حال  ؟ندهکست آیچ
  نه قوت مردم است  ،یگیدر دگر ر

  گفت تا تنها نماند آن جوال 
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  م گندم آن تنگ رایگفت ن
  تا سبک گردد جوال و هم شتر

  خوب يق و راین فکر دقین چنیا
  م و عزم کردیرحمش آمد بر حک

  خنم خوش سیحک يباز گفتش ا
  راستو ت که تین عقل و کفاین چنیا

  م از عامه امین هر دو نیگفت ا
  ؟چند گاو ؟يگفت اشتر چند دار

  ؟در دکان يبار ؟ستیگفت رختت چ
  قماش یرخوت، ن یست قوت و نین

  ؟نقد چند ،گفت پس از نقد پرسم
  مس عالم با تو است يایمیک

  هر مکان یگنجها بنهاده باش
  ا وجه العربیست یگفت و اهللا ن

  دومیپا برهنه تن برهنه م
  ن حکمت و فضل و هنریمر مرا ز

  پس عرب گفتش که شو دور از برم
  آن حکمت شومت ز من ،دور بر

  ومرین سو میمن ا ،ا تو آن سو روی
  گیگر ز ریک جوالم گندم و دی

  نیقیگم ین جوال گندم و ریکا
  ستیام بس مبارك احمق یاحمق

  کت شقاوت کم شود یگر تو خواه
  الید وز خیکز طبع زا یحکمت

  د ظن و شکیا فزایحکمت دن
  رك آخر زمانیزوبعان ز

  سوختهله آموزان جگرها یح
  نفس و جود يثار و سخایصبر و ا

  ید رهیفکر آن باشد که بگشا
  شاه آن باشد که از خود شه بود

  ياو سرمد یتا بماند شاه
  ست شرعش را زوالیامت نیتا ق

  فرهنگ را یز از پیدر دگر ر  
  رم اهل و حیحک يگفت شاباش ا

  اده در لغوب یان پین عریتو چن
  ک مردیکش بر اشتر بر نشاند ن

  از حال خود هم شرح کن  يشمه ا
  راست  يبر گو ،یا شهی يریتو وز

  بنگر اندر حال و اندر جامه ام 
  ما را مکاو ،ن و نه آنیا یگفت ن

  گفت ما را کو دکان و کو مکان 
 ست آش یست مطبخ نیمتاع و ن ین

  تنها رو و محبوب پند یئکه تو
  عقل و دانش را گهر تو بر تو است 

 ست عاقل تر ز تو کس در جهان ین

  در همه ملکم وجوه قوت شب 
  دهد آنجا روم یم یهر که نان

  ال و درد سریست حاصل جز خین
  تو بر سرم  ید شومیایتا ن

  م است بر اهل زمن ونطق تو ش
  وم شمن واپس  ،شیور ترا ره پ

  گ یمرده ر يله هاین حیبه بود ز
 ن یمه ين حکمت تو ایبه بود ز

  است  یبرگ و جانم متقکه دلم با 
  دروحکمت ن یاجهد کن تا از تو 

  ض نور ذو الجالل یف یب یحکمت
  برد فوق فلک  ینیحکمت د

  ان ینیشیش بر پیبر فزوده خو
  فعل ها و مکرها آموخته 

  ر سودیکان بود اکس ،داده زبا
   ید شهیش آیراه آن باشد که پ

  به مخزنها و لشکر شه شود ین
 ين احمدیهمچو عز ملک د

  ن الکمال یگشته دور از ملک او ع
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  دیر مریو تعجب ام ایم ادهم بر لب دریکرامات ابراه. 100
  ادهم آمدستم یهم ز ابراه

  دوخت آن سلطان جانیدلق خود م
  خ بودیر از بندگان شیآن ام

  خ و اندر دلق اویره شد در شیخ
  کاو رها کرد آن چنان ملک شگرف

  م رایملک هفت اقل هترك کرد
  کندیع میم ضایملک هفت اقل

  شه اشیشخ واقف گشت از اند
  چون رجا و خوف در دلها روان

  حاصالن یب يد ایدل نگهدار
  هل تن ادب بر ظاهر استش ایپ
  ش اهل دل ادب بر باطن استیپ

  ش کوران بهر جاهیپ یتو بعکس
  ترك ادب یان کنینایش بیپ

  يدفطنت و نور ه يچون ندار
  مال ير روبان حدث ینایش بیپ
  ندکا فیخ سوزن زود در دریش

  ییالله یصد هزاران ماه
  حق يایسر بر آوردند از در

  ن در آن دندان اویسوزن زر
  ، سوزن خود خواستمیالهگفت 

  گر بر آمد در زمانید یماه
  ریام يرو بدو کرد و بگفتش ا

  ستیچ نین هین نشان ظاهر است ایا
  آورند یشهر از باغ شاخ يسو

  ک برگ اوستین فلک یکا یخاصه باغ
  آن باغ گام يسو يداریبرنم

  تا که آن بو جاذب جانت شود
  بستانت کشد يتا که آن بو سو

  نا کندینات را بیچشم ناب

  ا نشست یبر لب در یکاو ز راه  
  آمد آنجا ناگهان  يریک امی
  خ را بشناخت سجده کرد زودیش

  و خلق او لقحگر گشته یشکل د
  ک حرف یبس بار ،د آن فقریبرگز

   زند بر دلق سوزن چون گدایم
 زندیچون گدا بر دلق سوزه م

  شه اش یر است و دلها بیخ چون شیش
  نهاناسرار  یمخف يست بر وین

  در حضور حضرت صاحب دالن 
  شان نهان را ساتر است یکه خدا ز ا

  ر فاطن است ئزانکه دلشان بر سرا
  گاه یپا ینینش یئبا حضور آ

  حطب  ینار شهوت را از آن گشت
  زن جالیرا م يبهر کوران رو

  ده حال ین گندیکن با چنیناز م
  خواست سوزن را به آواز بلند

   یئسوزن زر در لب هر ماه
  حق  يخ سوزنهایش ير ایکه بگ
 هو  يخ سوزنهایش ير ایکه بگ

 واده از فضلت نشان راستم 

 سوزن او را گرفته در دهان 

  ؟ریا چنان ملک حقی ،بهملک دل 
   ستیو به ظاهر برما يجو یباطن

  ؟باغ و بستان را کجا آنجا برند
  ن عالم چو پوست یا ن مغز است وآبلکه 

  کن دفع زکام  ،و يافزون جو يبو
  تا که آن بو نور چشمانت شود

د یوانما شَ د مر تو را راه ر 

 نا کندینۀ سینه ات را سیس
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  یعقوب نبیابن  ،وسفیگفت 
  ن بو گفت احمد در عظاتیبهر ا

  وسته اندیدگر پکیپنج حس با 
یت قوشود یت باقک قو  
  د عشق رایده فزایدن دید

  شودیهر حس م يداریب ،صدق
  

   یوجه أب یبهر بو ألقوا عل  
  الصالة یف ینیقرة ع ،ماًئدا

  ته اندرس یز اصل ،ن هر پنجیزانکه ا
  شود یساق یکیرا هر  یما بق

  د صدق رایفزا دلدر انعشق 
  شودیذوق مونس م ،حسها را

  

  
  
  
  

  ب یعارف به نور غحواس آغاز منور شدن . 101
  ک حس در روش بگشاد بندیکه چون

  دیر محسوسات دیحس غ یکیچون 
ک گوسفندیست از گله چون ز جو ج  

  گوسفندان حواست را بران
  چرند حانیرتا در آنجا سنبل و 

غمبر حسها شودیست پهر ح  
  ند رازیحسها با حس تو گو

  لهاستیقابل تاوقت ین حقیکا
  انیع ن ویکان بود عقت یآن حق

  چونکه هر حس بندة حس تو شد
  رود در ملک پوستیم يچون که دعو

  در تنگ کاهانفتد اچون تنازع 
  نور روح مغز ،پس فلک قشر است و

  آمدست یروح مخف ،جسم ظاهر
  تر بود یباز عقل از روح مخف

  زنده است یبدان ،ینیب یجنبش
  موزون سر کند يتا که جنبشها

  زآن مناسب آمدن افعال دست
  از عقل پنهان تر بود یروح وح

  پنهان نشد یعقل احمد از کس
  زیرا مناسبهاست ن ییروح وح

  ران شودیح یگه ،ندیگه جنون ب
  افعال خضر يچون مناسبها
  نمود افعال اوینامناسب م

  حسها همه مبدل شوند یمابق  
  دیبر همه حسها پد یبیگشت غ

  جمله ز آن سو بر جهند یاپیپس پ
ع خْرَج الْمرْ   چران   یدر چرا از أَ

  ق ره برندیتا بگلزار حقا
  جملۀ حسها در آن جنت کشد

  مجاز یقت بیحق یزبان و ب یب
  لهاست ییۀ تخین توهم مایو
  ان ینگنجد در م یلیچ تاویه

  مر فلک ها را نباشد از تو بد
  اوست  قشر آن ِ ؟بود هک مغز آن ِ
  آن را کن نگاه  ؟ستیک دانه آن ِ

  ن رو ملغزیز ،ید است آن خفین پدیا
  جان همچو دست  ،نیجسم همچون آست

  درَروح زوتر ره ب يسوبحس 
  نده است ککه ز عقل آ ین ندانیا

  جنبش مس را به دانش زر کند
  د مر ترا که عقل هست یفهم آ

  ن سر بودآاو زو ب است یزانکه او غ
  درك هر جان نشدم ،شیروح وح

  زیکان آمد عز ،ابد عقلیدر ن
  تا او آن شود ،زانکه موقوف است

  دش کدریبود در د یعقل موس
  چون نبودش حال او ،یش موسیپ
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   ب بندیچون شود در غ یعقل موس
  بود بهر فروخت يدیعلم تقل

  حق است یقیعلم تحق يمشتر
  يع و شریلب ببسته مست در ب

  يدرس آدم را فرشته مشتر
  آدم أنبئهم بأسما درس گو

  ن بودیآنچنان کس را که کوته ب
  زانکه در خاك است جاش ،موش گفتم
  ر خاكیدر ز یول ،راهها داند
  اال لقمه رند ،ستین ینفس موش
  زیحاجت خداوند عز یزانکه ب

  نیحاجت عالم زم يگر نبود
  ن مضطرب محتاج کوهین زمیو

  حاجت افالك هم يور نبود
  ن استارگانیآفتاب و ماه و ا

  حاجت بود ،پس کمند هستها
  پس چو حاجت شد کمند هستها

  محتاج زود يفزا حاجت ایپس ب
  ان بر ره و هر مبتالین گدایا

  و درد يماریو ب یو شل يکور
  ؟مردمان يد اید نان دهیچ گویه

  ور موشچشم ننهاده ست حق در ک
  چشم و بصر یست بیتواند زیم

  د ز خاكیاو برون نا يجز به دزد
  شود یابد و مرغیبعد از آن پر 

  هر زمان در گلشن شکر خدا
  رهاننده مرا از وصف زشت يکا

  یتو روشن ینه یهیپ یکیدر 
  ؟را به جسم یچه تعلق آن معان
  ر استیطا یمعن ،لفظ چون وکرست و

  فکر يآب جو يرو یدر روان
  واقف است ییتو گو ،روان است واو 

  ارجمند يا چون بود؟ یعقل موش  
  خوش بر فروخت  يابد مشتریچون ب

  ما بازار او با رونق است ئدا
   ياشتر هللاکه ا ،حد یب يمشتر

   يو است و پرینه د ،محرم درسش
  شرح کن اسرار حق را مو به مو

ن بودیتمک ین غرق و بدر تلو  
  معاش  يخاك باشد موش را جا

  هر طرف او خاك را کردست چاك 
  دهند یحسقدر حاجت موش را 

  زیچ چیچ کس را هینبخشد ه یم
  ن یرب العالم ،چیه يدینافر

  شکوه  با يدینافر ،يگر نبود
  از عدم  يدیروهفت گردون نا
   ؟انید آمد عیپد یجز به حاجت ک

  دبوقدر حاجت مرد را آلت 
 رسد از حق عطا یقدر حاجت م

  جود يایتا بجوشد در کرم در
  د خلق راینمایحاجت خود م

  ن حاجت بجنبد رحم مردیتا از ا
  که مرا مال است و انبار است و خوان 

  ست چشمش بهر نوش یزانکه حاجت ن
  فارغ است از چشم او در خاك تر

  ش پاك یتا کند خالق از آن دزد
  ک جانب گردون رودیچون مال

  او بر آرد همچو بلبل صد نوا
  را تو بهشت  یکننده دوزخ يا

   یغن يا ،سمع یرا ده یاستخوان
  ؟اسما را به یچه تعلق فهم اش

  ر است یروح آب سا ،و يجسم جو
 خاشاك خوب و زشت ذکر  یست بین

  عاکف است  یئتو گو ،او دوان است و
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  ر آب از خاکهایس يبودگر ن
  فکر يهست خاشاك تو صورتها

  فکر اندر روش ،يجو آبِ يرو
  ن آب روانیا يقشرها بر رو

  اندر باغ جو ،قشرها را مغز
  اتیرفتن آب ح ینیگر نب

  د در گذریآب چون انبه تر آ
  ن جو روانیز شد ایت تیچون بغا

  بود و شتاب یت ممتلیغابچون 
  

  ؟نو به نو خاشاکها يست بر ویچ  
  رسد اشکال بکرینو به نو در م

  خاشاك محبوب و وحش  یست بین
  شد دوان  یبیاز ثمار باغ غ

  د به جویآ یزانکه آب از باغ م
  نبات و  ين جویار یبنگر اندر س

  زو کند قشر صور زوتر گذر
  ر عارفان ید در ضمیغم نپا
  اال که آب  ،د اندر اویپس نگنج

  

  
  
  
  
  

  خ او راید شیو جواب گفتن مر یخیششان در  يگانه ایطعنه زدن ب. 102
  خ را تهمت نهادیک شی یکیآن 

  ثیشارب خمر است و سالوس و خب
  ادب را هوش دار ،گفتش یکیآن 

  دور از او و دور از اوصاف او
  ن بهتان منه بر اهل حقیچن نیا
  مرغ خاك يا ،ور بود ،ن نباشدیا
  ن و حوض خردیست دون القلتین

  انیم را نبود زیآتش ابراه
  لیعقل و جان خل ،نفس نمرود است و

  رهرو را بود ،ل راهین دلیا
  ست جز چشم و چراغیواصالن را ن

  گفت آن مرد وصال یلیگر دل
  کند یت یت ،نو پدر یبهر طفل

  فضل استاد از علوکم نگردد 
  م آن بسته دهنیتعل یاز پ

  د آمدن یدر زبان او ببا
  اموزد ز تو او علم و فن یتا ب

  ندیپس همه خلقان چو طفالن و
  نده را یخ، بد گوید شیآن مر

  ز یغ تیگفت تو خود را مزن بر ت
  ا اگر پهلو زند یحوض با در

  ست بر راه رشادیکاو بد است و ن  
  ؟ثیدان را کجا باشد مغیمر مر

  ن ظن بر کبارین چنیرد نبود اخُ
  صاف اوره گردد یت یلیکه ز س

  بر گردان ورق  ،ال توستین خیا
؟چه باك يرداربحر قلزم را ز م   

  از کار برد يتواند قطره ا کش
  ترس از آن یست گو میهر که نمرود

  ل ینفس اندر دل ،ن است ویروح در ع
  ابان گم شودیکاو به هر دم در ب

  ل و راهشان باشد فراغ یاز دل
  گفت بهر فهم اصحاب جدال 

  کند یتیهندسۀ گگر چه عقلش 
  د اویندارد گو يزیگر الف چ

 و هوز کلمن  ید او حطیگو

  د شدن یاز زبان خود برون با
  د گم شدنیاز خود ببا یجملگ

  ر را در وقت پندین پیالزم است ا
 آکنده را یآن بکفر و گمره

 ز ین مکن با شاه و با سلطان ستیه

 برکند  یخ هستیش را از بیخو
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  کاو کران دارد، که تا يست بحرین
  اندازه بدان ،کفر را حد است و

  الست ،هر چه محدود است ،حد یش بیپ
  که اوست ییست آنجایمان نیکفر و ا

  ن فناها پردة آن وجه گشتیا
  حجاب آن سر است ،ن تنیپس سر ا

  خیمان شیغافل از ا ؟ست کافریک
  جز خبر در آزمون ،جان نباشد

  شتریوان بیجان ما از جان ح
  جان ملک ،پس فزون از جان ما

  اوندان دلجان خد ،وز ملک
  زآن سبب آدم بود مسجودشان

  يبهتر را سجود دون تر ،ور نه
  ؟پسندد عدل و لطف کردگار یک

  گذشت از انتها ،جان چو افزون شد
  یو آدم يو پر یمرغ و ماه

  

 شماره گردد او ز مردار یت  

  خ را نبود کران یخ و نور شیش
  ر وجه اهللا فناست یء غ یکل ش

  ن دو رنگ و پوست یا ،زانکه او مغز است و
  ر طشت یه اندر زیچون چراغ خف

  ن سر تن کافر است یا ،ش آن سریپ
  خ یخبر از جان ش یب ؟ست مردهیچ

  جانش فزون  ،هر که را افزون خبر
  زآن رو که فزون دارد خبر ؟از چه

  کاو منزه شد ز حس مشترك 
  ر را بهل یتو تح ،باشد افزون

  جان او افزون تر است از بودشان 
   يچ نبود در خوریامر کردن ه

  ش خاریسجده کند در پ یگلُ که 
  زهایعش جان جملۀ چیشد مط
  یشان در کمیا ،ش است ویزانکه او ب

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیر مریو آن ام ایم ادهم بر لب دریۀ قصۀ ابراهیبق. 103
  ان سوزنگر دلقش شوندیماه

  دیر دیخ آن میچون نفاذ امر ش
  ران آگه استیز پ یماه ،گفت اه

  دیما بع ،ر آگهیان از پیماه
  ان و خرابیرفت گرسجده کرد و 

  ؟یستیدر چ ،ناشسته رو يپس تو ا
یکن یم يتو باز يریم شبا د  

  ؟ر محض رایتو خ ییگو یبد چه م
  مهانو مس محتاج  ؟بد چه باشد

  ا قابل نبدیمیمس اگر از ک
  عمل اندر یسرکش ؟بد چه باشد

  بد که باشد؟ ظالم ظلمت فزا
  پر دود و سوز یبد چه باشد؟ آتش

  بترسانند ز آبم آتش را ئدا

   سوزنان را رشته ها تابع بوند  
  دیپد يشدش وجد یز آمد ماه

  ن درگه است یرا کاو لع یشه تن
  دیشان سعیا ،ن دولت ویز یما شق

  وانه ز عشق فتح باب یگشت د
   ؟یستیدر نزاع و در حسد با ک

   یکن یم يک ترك تازیبر مال
  ن ترفع کم شمر آن خفض رایه
  کران  یب يایمیک ؟که بود خیش
  هرگز مس نشد ،ا از مسیمیک
  ازل  ياین دریع ؟خ کبودیش
 ح کبود؟ عکس انوار خدا یش

 خ آب کوثر است اندر تموز یش

   ؟د هرگز ز التهابیترس یآب ک
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  یکن یم ینیب بیع ،در رخ مه
  تو خار جو ،يگر بهشت اندر رو

  یلدر گ یآفتاب یبپوش یم
  بتابد در جهان وک یآفتاب

  ب شدیران عیبها از رد پیع
  ار باشی ،ز خدمت يدور را ،يبار

  رسدیم یمیتا از آن راهت نس
  مجنبان تو د یدور م ،يگر چه دور

  زیاز گام ت ،ل فتددر گ يچون خر
  را هموار نکند بهر باش يجا

حس تو از حس خر کمتر بستد  
  یکن یل رخصت میدر وحل تاو

  من مضطرم ؟ن روا باشد مرایکا
  تو چون کفتار کور ،خود گرفتستت

  ستیکفتار ن اندرونند یگوب یم
  پسر يست در سوراخ کفتار، این
  نهند یند و بندش میگو ین همیا

  عدون یا يگر ز من آگاه بود
  رونش کشندیتا که بربندند و ب

  

   یکن یم ینیخارچ ،یدر بهشت  
  ر تویغ ،یابیچ خار آن جا نیه

   یز بدر کامل ییجو یرخنه م
  ؟کجا گردد نهان یبهر خفاش

  ب شدیغ رانیپبها از رشک یغ
  در ندامت چابک و بر کار باش 

  ؟از حسد يآب رحمت را چه بند
  ث ما کنتم فولوا وجهکم یح

  زیعزم خ يدم به دم جنبد برا
  معاش  يست آن جایداند او که ن
  ن وحلها بر نجست یکه دل تو ز

   یکز آن دل بر کن یخواه یچون نم
  را از کرم  يرد عاجزیحق نگ

  از غرور ینین گرفتن را نبیا
  ست یکاندر غار ن ،دیئاز برون جو

خور  يرفت تازان او بسو  آب  َ

  ؟آگهند یکز من  ،دیگو یاو هم
 ؟که آن کفتار کو يندا کرد یک

  شخند ین ریغافل آن کفتار، از ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب او رایرد به گناه و جواب شعیگ یمرا نم یتعال يکردن آن شخص که خدا يدعو. 104
  بیگفت در عهد شعیم یکیآن 

  د از من گناه و جرمهایچند د
  بیگفت در گوش شع یحق تعال
  چند کردم من گناه یکه بگفت
  هیسف يو مقلوب ا ییگویعکس م

  خبر یرم و تو بیچند چندت گ
  اهیگ سید يت ایزنگ تو بر تو

  بر دلت زنگار بر زنگارها
  يگ نویگر زند آن دود بر د

  دا شودیبه ضد پ يزیزانکه هر چ
  ر دودیپس تاث ،گیه شد دیچون س

  ب یدست عید یکه خدا از من بس  
  رد مرایگیزدان نمیو ز کرم 

  ب یح از راه غیدر جواب او فص
  و ز کرم نگرفت در جرمم اله 

  ه یرها کرده ره و بگرفته ت يا
  پا تا به سر يدر سالسل مانده ا

  درونت را تباه  يمایکرد س
  جمع شد تا کور شد ز اسرارها

   يد ار باشد جویبنما آن اثر
  ه رسوا شودیآن س يدیبر سپ

  عنود؟ ياند یکه ب ين برویبعد از ا
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  بود یمرد آهنگر که او زنگ
  يکند آهنگر گر یمرد روم

  ر گناهیپس بداند زود تاث
  شه کندیپ چون کند اصرار و بد

  ن شودیریدگر ش ،شدیتوبه نند
  ا رب رفت از اویو  یمانیآن پش

  آهنش را زنگها خوردن گرفت
  د بریکاغذ اسپ یسیچون نو
  بر سر بنوشته خط یسیچون نو
  اوفتاد یاهیبر س یاهیکان س

  بر سرش یسیور سوم باره نو
  جز پناه چاره گر ؟پس چه چاره

  دیش او نهیها به پیدیناام
  ن نکته ها با او بگفتیب ایچون شع

  آسمان ید وحیجان او بشن
  د اویگو یا رب دفع من میگفت 

  م رازهاشیگفت ستارم نگو
  رم و رایگ یآن که م یک نشانی
  ر آنیز نماز و از زکات و غا
  یکند طاعات و افعال سنیم

  ینغز ن یطاعتش نغزست و معن
  رد تا دهد طاعات بیذوق با
  ؟گردد نهال یمغز ک یدانۀ ب
  بخواند ين نکتها بر ویب ایشعچون 

  

  بود یدود را با روش هم رنگ  
   يش ابلق گردد از دود آوریرو

  اله  يد ایگو ار وتا بنالد ز
  شه کندیخاك اندر چشم اند

  ن شودید یتا ب ،بر دلش آن جرم
  نه زنگ پنج توییشست بر آ

  کم کردن گرفت  ،گوهرش را زنگ
  د در نظریشته خوانده آوآن ن

  خواندنش گردد غلط ،دیفهم نا
  نداد ییهر دو خط شد کور و معن

  چو جان کافرش  يه کردیپس س
  رش نظریاکس ،مس و يدیناام

  دیرون جهیدوا ب یتا ز درد ب
  ز آن دم جان در دل او گل شکفت 
   ؟گفت اگر بگرفت ما را کو نشان

  د اویجو یآن گرفتن را نشان م
  ابتالش  يرمز از برا یکیجز 

  آن که طاعت دارد از صوم و دعا
  ک ذره ندارد ذوق جان یک یل
   یک ذره ندارد چاشنیک یل

   یمغز ن يار و در ویجوزها بس
  د تا دهد دانه شجریمغز با

 الیجان نباشد جز خ یصورت ب

  از تفکر همچو خر در گل بماند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خیگانه در شیۀ قصۀ طعنه زدن آن مرد بیبق. 105
  د ژاژیئال یخ میث از شیآن خب

  که منم بر حال زشت او گواه
  یان مجلسیمش اندر دمید

  ز امشبانیستت خیور که باور ن
  یک روزنیشب ببردش بر سر 
  فسق شب ،بنگر آن سالوس روز و

  شه عقل کاژیکژنگر باشد هم  
 خمر خوار است و بد و کارش تباه

   یاست و مفلس يعار ياو ز تقو
  ان یخت را عیفسق ش ینیتا بب

   یبنگر فسق و عشرت کردنگفت 
  شب بو لهب  ،یروز همچون مصطف
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  روز عبد اهللا او را گشته نام
  رر پیشه در کف آن پید شید

  ؟که در جام شراب یگفت یتو نم
  گفت جامم را چنان پر کرده اند

  ؟يچ گنجد ذره اینجا هیبنگر ا
  نیست ایخمر ظاهر ن ،جام ظاهر

  ویفل يخ است ایش یهست ،یجام م
ماالمال از نور حق استر و پ  

  فتد بر حدثید ار بینور خورش
  ین خود نه جام است و نه میخ گفت ایش

  ن خاص بودید انگبیآمد و د
  ش راید خویر آن دم مریگفت پ

  است مضطر گشته ام یکه مرا رنج
  در ضرورت هست هر مردار پاك

دیخمخانه بر آمد آن مر گرد  
  دیند  یدر همه خمخانه ها او م

  ؟ن چه کاریچه حال است ا ،دانرن يگفت ا
  خ آمدندیجمله رندان نزد آن ش

  خ اجلیش يدر خرابات آمد
  مبدل از حدثرا تو  یم يکرده ا

  گر شود عالم پر از خون مال مال
  

  شب نعوذ باهللا و در دست جام   
  ؟خا مر ترا هم هست غریگفت ش

  زد شتابان ناشتاب یم یو مید
  ک سپندینگنجد  یونش مکاندر

   يده غره این سخن را کژ شنیا
  ن یب بیخ غین را ز شیدور دار ا

  ویکاندر او اندر نگنجد بول د
  نور مطلق است  ه،بشکستجام تن 

  رد خبث ینپذ ،او همان نور است
   يبنگر به و ،منکرا آ، رین به زیه

  کور شد آن دشمن کور و کبود
  ایک يا ،یمن بجو م يرو برا

  من ز رنج از مخمصه بگذشته ام 
  بر سر منکر ز لعنت باد خاك 

  دیچش یاو م یخ از هر خمیبهر ش
دید پر از عسل خم نبگشته ب  

  نم عقاریب یدر نم یچ خمیه
  زدند یان دست بر سر میچشم گر
  ها از قدومت شد عسل  یجمله م

  جان ما را هم بدل کن از خبث 
   ؟خورد بندة خدا اال حالل یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که همه جا نماز  مصال چون است یکه تو برا م لسه و ه الیعل اهللا یغمبر صلیپشه یگفتن عا. 106
  يگذاریم

  غمبر بگفتیبه پ يشه روزیعا
  یکن یم ينماز باشدهر کجا 
  دیپل که هر طفل یدانیگر چه م

  تو نماز يگذاریم یمصل یب
  غمبر که از بهر مهانیگفت پ

  سجده گاهم را از آن رو لطف حق
  با شهان هان و هان ترك حسد کن

  شود يخورد شهد يکاو اگر زهر

  دا و نهفت یا رسول اهللا تو پی  
   یدود در خانه ناپاك و دن یم

  دیکرد مستعمل به هر جا که رس
 راز  ين، بگشایزم يکجا رو هر

  بدان  ،حق نجس را پاك گرداند
  د تا هفتم طبق یپاك گردان
  اندر جهان  يشو یسیور نه ابل

  بود يزهر يخور يتو اگر شهد
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کاو بدل شد کار اودل گشت و ب  
  ل رایقوت حق بود مر باب

  شکست يچند یرا مرغک يلشکر
  لین قبید زیگر تو را وسواس آ

  يو همسر يبا او مر یور کن
  

  لطف گشت و نور شد هر نار او  
  ؟ل رایچون کشد مر پ یور نه مرغ

  ن صالبت از حق است آ یتا بدان
  ل یرو بخوان تو سورة اصحاب ف

   يبر بوشان یز ااکافرم گر تو 
  

  
  
  
  
  

  دن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خودیکش. 107
  يدر کف مهار اشتر یموشک

  که با او شد روان یاشتر از چست
  شه اشیبر شتر زد پرتو اند

  بزرگ یئامد بر لب جویتا ب
  خشک گشتستاد و یموش آنجا ا

  ؟چرا یرانیح ؟ستین توقف چیا
  ش آهنگ منیو پ يتو قالووز

  قیشگرف است و عم یجوئن یگفت ا
  نم حد آبیگفت اشتر تا بب

  کور موش يگفت تا زانوست آب ا
  گفت مور توست و ما را اژدهاست

  پر هنر يگر ترا تا زانو است ا
  مکن بار دگر یگفت گستاخ

  با مثل خود موشان بکن يتو مر
  توبه کردم از بهر خداگفت 

  نیرحم آمد مر شتر را گفت ه
  ن گذشتن شد مسلم مر مرایا

  براه ،پس رو ،یستیمبر نیچون پ
  يت باش چون سلطان نه ایتو رع

  ریدکان تنها مگ ،کامل يچون نه ا
  ت نامد، بنده باشیچونکه آزاد

نصتُوا را گوش کن   خاموش باش ،أَ
  شکل استفسار گو ،ییور بگو

  ن از شهوت استیکبر و ک يابتدا
  بد يچون ز عادت گشت محکم خو

   يدر ربود و شد روان او از مر  
  ه شد که هستم پهلوان موش غرّ
  تو باش خوش  ،م ترایگفت بنما

  ل سترگ یزبون پ یکاندر او گشت
  ق کوه و دشت یرف يگفت اشتر ا

  اندر جو درآ ،پا بنه مردانه
  مباش و تن مزن  ،ان رهیدر م
  ق یرف يترسم ز غرقاب ا یمن هم

  بنهاد آن اشتر شتاب  آنپا در 
  ؟ز هوش یو رفت یران گشتیاز چه ح

  تا به زانو فرق هاست  ،که ز زانو
  مر مرا صد گز گذشت از فرق سر

  ن شرریتا نسوزد جسم و جانت ز
  ن با شتر مر موش را نبود سخُ

  آب مهلک مر مران یبگذران ز
  ن یبرجه و بر کودبان من نش

  بگذرانم صد هزاران چون ترا
  جاه  يسو ياز چاه روز یتا رس

   يبان نه ایچو کشت یکشتخود مران 
  ریخم يباش تا گردیدست خوش م

 ن مپوش اطلس، برو در ژنده باشیه

  گوش باش  ،یچون زبان حق نگشت
ن وار گویسکبا شهنشاهان تو م  

  شهوتت از عادت است  یراسخ
  کت واکشد ید بر کسیخشم آ
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هر که او ،یل خوار گشتچون که تو گ  
  ت کنندب  بت پرستان چونکه خو با

  يس خو با سروریچون که کرد ابل
  ؟گر بودید يسرور ،که به از من

  جز آن روح را ،زهر است يسرور
مدار یباک ،ر مار شدکوه اگر پ  

  میچون شد دماغت را ند يسرور
  ید کسیتو گو يچون خالف خو
  کندیمن بر م يکه مرا از خو

  بد سرکش در او يچون نباشد خو
  بد محکم شده يچون نباشد خو

  کندیم با مخالف او مدارا
  بد بگشتست استوار يزانکه خو

  مار شهوت را بکش در ابتدا
  شیند مار خویک هر کس مور بیل

  مس نداند من مسم ،تا نشد زر
  وار تور کن مس یخدمت اکس

  کو بدانین ،اهل دل ؟ست دلداریک
  بندة اهللا را ،ب کم گویع

  انیچیچ از هیچ هیه یورنه باش
  

  واکباشد عدو ،ل تراشد از گ  
مانعان راه ت را دشمنندب  

   ير از خریحقبتد آدم را ید
  تا که او مسجود چون من کس شود

  ز ابتدا یاق النیکاو بود تر
  اق زاریدر درون ترانکاو بود 

  م یهر که بشکستت شود خصم قد
   یاو بسزد ترا با ینه ها خیک

  کندیسرور م ر ویمش بر من یخو
  ؟ خالف آتش در او ازفروزد  یک
 ؟فروزد از خالف آتشکده یک

  کندیم ش را جایدر دل او خو
  مور شهوت شد ز عادت همچو مار

  نک گشت مارت اژدهایورنه ا
  ش یتو ز صاحب دل کن استفسار خو

  نداند مفلسم  لد ،تا نشد شه
  دل از دل دار تو يکش ایجور م

  از جهان  ،جهانند ،چو روز و شب که
 شاه را يمتهم کم کن به دزد

  مستهان  یو باشیپس رو هر د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متهمش کردند يبدزد یش که در کشتیکرامات آن درو. 108
  ییدرون کشت یشیبود درو

  او خفته بود ،ان زریاوه شد همی
  م همیئر خفته را جوین فقیکا

  رمدان گمشدستچ ین کشتیکه در ا
  رون کن برهنه شو ز دلقیدلق ب

  ا رب مر غالمت را خسانیگفت 
  ، عند کلّ کربۀیاثیا غی
عوةٍ یبیا مجی کلّ د ندع  

  ش از آنیچون به درد آمد دل درو
  ژرف يایاز در یصد هزاران ماه

   ییپشت يساخته از رخت مرد  
ستند و او را هم نمودجمله را ج  

  صاحب درم  ،دارش ز غمیکرد ب
  ست تو ر ینتوان ،میجمله را جست

  تا ز تو فارغ شود اوهام خلق 
  متهم کردند فرمان در رسان 

 ، عند کلّ شدةيا معاذی

الذی حنۀٍيا مکلّ م ندع ، 

  سر برون کردند هر سو در زمان 
  شگرف  يرد یکیدر دهان هر 
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   رپ يایاز در یصد هزاران ماه
  یخراج ملکت يدر یکیهر 

یچند انداخت در کشت ،رد ستو ج  
خوش مشیچون شهان بر تخت خو ،عرب  
  حق مرا ،شما را یکشت او،گفت 

  ؟ن فراقیتا که را باشد خسارت ز
  نهد يمرا او تهمت دزد ین

  همام يکا یبانگ کردند اهل کشت
  ریگفت از تهمت نهادن بر فق

  م شهانیحاش هللا بل ز تعظ
  ف خوش نفسیران لطیآن فق
  ستیچ نیچا پیبهر پ ،يریآن فق

  که حق ؟متهم چون دارم آنها را
  فیعقل شر ین ،متهم نفس است
  زنشیم ،آمد یینفس سوفسطا

  فروزد آن زمان ،ندیمعجزه ب
  د عجبیآن د يقت بودیور حق
  بود یم چشم پاکان میآن مق

  ن حس دارد عار و ننگیکان عجب ز
  ار گویمر مرا بس ییتا نگو

  

  رچه د ،يرد یکیدر دهان هر   
   یندارد شرکت ،نیکز اله است ا

  و نشست  یمر هوا را ساخت کرس
  ش یاش به پ یاو فراز اوج و کشت

  نباشد با شما دزد گداتا 
  با خلق طاق  ،من خوشم جفت حق و

  دهد ينه مهارم را به غماز
   ؟مقام ین عالیاز چه دادندت چن

  ریحق يزیچ یب يو ز حق آزار
  ران بد گمان یکه نبودم در فق

  مشان آمد عبس یتعظ یکز پ
  ست یچ نیبجز حق ه ،آنکه یبل پ

  ن مخزن هفتم طبق یکرد ام
  ف ینور لط ین ،متهم حس است
  جت گفتنش نه ح ،کش زدن سازد
  بود آن  یالیخ ،دیبعد از آن گو

   ؟م چشم نامد روز و شبیچون مق
  شود یوان مین چشم حیقر ین
  ؟بود طاوس اندر چاه تنگ یک

  چو مو آنهم ،م ویک گویمن ز صد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیگویار میبسکه  یبر آن صوفخ یش شیان پیصوفکردن ع یتشن. 109
  شنعت زدند ،یئان بر صوفیصوف

  جان ما داد ،خ را گفتندیش
  ؟انیصوف يگفت آخر چه گله ست ا

  همچون جرس ،ار گویدر سخن بس
  هست چون اصحاب کهف ،ور بخسبد

  ریآن فق شیپخ رو آورد یش
  هار األمور أوساطیخ ،در خبر

  فزون شد از عرض یخلط یکیگر 
  ش مفزا در صفتین خویبر قر

  کیل ،اندازه اد بوب ینطق موس

  آمدند یخ خانقاهیش شیپ  
  شوایپ يا ،بجو ین صوفیتو از ا

  سه خو دارد گران  ین صوفیگفت ا
  ست کس یاز ب ،افزون خورد ،در خورش

  خ زحف یش شیان کردند پیصوف
  ریاوساط گ ،که هست یهر حال بهکه 

هانافع آمد ز اعتدال أخالط  
  د مرض ید آیدر تن مردم پد
  ن در عاقبت یقیکان فراق آرد 

  ک یار نیهم فزون آمد ز گفت 
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  آمد شقاق ،ضربا خ یآن فزون
  در گذر یار گوئیا بسیموس
  دور شو ،یئار گویا بسیموس

  يزه شسته ایوز ست یور نرفت
  آنها که هم جفت تواند رو بر ِ

  تو ناگه در نماز يکردچون حدث 
  يشویخشک جنبان م ،یور نرفت

  پاسبان بر خوابناکان بر فزود
ر استجامه پوشان را نظر بر گاز  

  ک سو باز رویانان به یا ز عری
  يان شویکه کل عر یتان یور نم

  

  راق هذا ف ،يتو مکثر ،گفت رو  
 ؟ رو وصال آمد به سر یچند گوئ

  کور شو ،من گنگ باش و ور نه با
   يبگسسته ا يرفته ا یتو به معن

تواند عاشقان و تشنۀ گفت  
  بتاز ،طهارت رو يدت سویگو

   يغو ين ایبنش ،خود نمازت رفت
  ان را پاسبان حاجت نبودیماه

  ور است یز یان را تجلیجان عر
  تن جامه شو ،فارغ از ،شانیا چو ای

  يتا ره اوسط رو ،جامه کم کن
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانقاه خیش ار بیعذر گفتن فق. 110
  خ را احوال گفتیر آن شیپس فق

  خ را داد او جوابیمر سؤال ش
  میآن جوابات سؤاالت کل
  ادیگشت مشکلهاش حل افزون ز

  راث داشتیش هم میدرو ،از خضر
اوسط ار چه حکمت است گفت راه  

  نسبت به اشتر هست کم ،جو آبِ
  چار نان ،فهیهر که را باشد وظ

  دور از اوسط است ،ور خورد هر چار
  هر که او را اشتها ده نان بود
  یچون مرا پنجاه نان هست اشته

  ملول یئتو به ده رکعت نماز آ
  رودیم یتا کعبه حاف یکیآن 
  جان بداد يدر پاکباز یکیآن 

  رودیت میدر با نها ،ن وسطیا
  د تا در آنیاول و آخر ببا

  ت چون ندارد دو طرفینها یب
  اول و آخر نشانش کس نداد

  دیمد یا گر شود کلیهفت در

  عذر را با آن غرامت کرد جفت   
خوب و صواب  ،ضرچون جوابات خ  

  م یکش خضر بنمود از رب عل
  هر مشکلش مفتاح داد یاز پ

  خ همت بر گماشت یدر جواب ش
  ز هم با نسبت است یک اوسط نیل
  م یک باشد موش را آن همچو یل

  هست اوسط آن  ،ا سه خوردی ،دو خورد
  مانند بط است  ،ر حرصیاو اس

  دان که اوسط آن بودیشش خورد م
   ین ؟میهم دست ،مر ترا شش گرده

  م در نحول یایمن به پانصد در ن
  شود یتا مسجد از خود م یکیو آن 

  ک نان بدادیتا  ،جان کند یکین آو
  که مرا آن را اول و آخر بود

  ان یا میدر تصور گنجد اوسط 
  ؟انه منصرفیبود او را م یک

  گفت لو کان له البحر مداد
  دیچ امیان شدن را هیست مر پاین
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  ک سر قلمیشه گر بود یباغ و ب
شود یبر و قلم فانآن همه ح  

  یخواب را ماند گه ،حالت من
  دار دانیدلم ب ،چشم من خفته

  تنام ينایغمبر که عیگفت پ
  دار و دل خفته به خوابیتو بچشم 

  گر استیمر دلم را پنج حس د
  تو ز ضعف خود مکن در من نگاه

  بر من آن زندان چو باغ ،بر تو زندان
  گلُ ل گشته مرا گ ،لتو در گ يپا

  نم با تو ساکن در محلیدر زم
  ۀ من استیسا ،مینت من نیهمنش

  شه ها بگذشته امیزانکه من ز اند
  ین محکوم ،شه امیحاکم اند

  شه اندیجمله خلقان سخرة اند
  شه دهمیقاصدا خود را به اند

  شه مگسیاند ،من چو مرغ اوجم
  م از اوج بلندیر آیقاصدا ز

  صفات یرد از سفلیچون ماللم گ
شیست هم از ذات خواسته پر من ر  
  ستاه یجار ،ار را پریجعفر ط

  نیست ایذق دعوینزد آنکه لم 
  ش غرابین پیباشد ا يالف و دعو

  شود لقمه گهریچونکه در تو م
  بهر دفع سوء ظن يخ روزیش

  گوهر معقول را محسوس کرد
  دیپاکت پل ،چون که در معده شود

  لقمه شد نور جالل يهر که در و
  

  چ کم ین سخن هرگز نگردد هیز  
  بود یعدد باق یث بین حدیو

   یگمره ،خواب پندارد مر آن را
  کار مرا بر کار دان یشکل ب

  عن رب األنام  ینام قلبیال 
  دلم در فتح باب  ،چشم من خفته

  حس دل را هر دو عالم منظر است 
  بر من همان شب چاشت گاه  ،بر تو شب

  مرا گشته فراغ  ین مشغولیع
  مرا سور و دهل  ،مر ترا ماتم

  حل دوم بر چرخ هفتم چون زیم
  ۀ من است یشه ها پایبرتر از اند
  ان گشته ام یشه پویخارج اند

  یزانکه بنا حاکم آمد بر بن
  شه اندیزآن سبب خسته دل و غم پ

  بر جهم  هانیچون بخواهم از م
  ؟بود بر من مگس را دست رس یک

  گان بر من تنندیتا شکسته پا
  ور الصافات یبر پرم همچون ط

  ش یمن با سر ،بر نچسبانم دو پر
  ست اه یار را پر عارطرّجعفر 
  ن یست ایسکان افق معننزد 

  ش ذباب یپ یکیو پر  یگ تید
  بخور یتن مزن چندان که بتوان

  ر شد لگن پر د و کرد یدر لگن ق
  مرد یبهر کم عقل ،نایر بیپ

  دیپنهان کن کل ،قفل نه بر حلق و
  او را حالل  گو بخور،هر چه خواهد 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش استیگواه صدق خو ين آن دعویکه ع يدعوآن ان یب. 111
  جان من يآشنا یگر تو هست

  ش توامیشب پ همیم نیگر بگو
  من  الن ِ یمعن گفت يست دعوین  

    ش توام یکه من خو ،ن مترس از شبیه
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  بود یش تو معنیپ ين دو دعویا
  کیبود ل يدو دعو یشیو خو یشیپ

  دهدیم یآوازش گواه قربِ
  زیشاوند نیلذت آواز خو

  الهام احمق کاو ز جهل یباز ب
  بود گفتار او يش او دعویپ
  کاندرونش نورهاست ،ركیش زیپ
  ؟زبان يک تازیگفت  يبه تاز ،ای
  بود یگفتنش معن ين تازیع
  ؟يبر کاغذ یسد کاتبیا نوی
  بود يگر چه خود دعو ،ن نوشتهیا
  تو دوش يدید ،یئد صوفیا بگوی

  وآنچه گفتم خواب در ،من بدم آن
  چون حلقه اندر گوش کن ،گوش کن
  ن سخنیا ،د آن خوابیاد آیچون ترا 

  ین ولیا ،دینمایم يگر چه دعو
  پس چو حکمت ضالۀ مومن بود

  ابد فقطیش او یچونکه خود را پ
  شتاب ،تو ییرا چون بگو يتشنه ا

  رو ،ستیدعو نیکا ؟د تشنهیچ گویه
  نیبنما که ا یا گواه و حجتی
  ؟مادر بانگ زد ،ریا به طفل شی

  ؟اریحجت ب ،د مادرایطفل گو
  کز حق مزه ست یدر دل هر امت

  زند یمبر از برون بانگیچون پ
  زانکه جنس بانگ او اندر جهان

  بیاز ذوق آواز غر ،بیآن غر
  

  خود شاوندیخو بانگ یچون شناس  
  ک یش فهم نیپ ،بود یهر دو معن

  جهدیم ياریک ین دم از نزدیکا
  زیش عزیشد گوا بر صدق آن خو

  گانه ز اهل ینداند بانگ بیم
  ۀ انکار اویجهل او شد ما

  بود راست  یمعن ،ن آوازین ایع
  ان یدانم زبان تاز یکه هم

  بود يگفتنش دعو يگر چه تاز
   يکاتب و خط خوانم و من ابجد

  بود یهم نوشته شاهد معن
  ان خواب سجاده به دوش یدر م

  با تو اندر خواب در شرح نظر
  هوش کن  يشوایآن سخن را پ

  کهن  ازمعجز نو باشد و ر
   ید بلیگو ،جان صاحب واقعه

  آن ز هر که بشنود موقن بود
  ؟را غلط خودچون کند  ؟چون بود شک

  بستان زود آب  ،قدح آب است در
  مهجور شو ،یمدع يا ،از برم

  ن یجنس آب است و از آن ماء مع
  ولد يهان ا ،ا من مادرمیکه ب

  رم من قراریرت بگیتا که با ش
  مبر معجزه ست یو آواز پ يرو

  جان امت در درون سجده کند
  ده باشد گوش جان ینشن یاز کس

  بیقر یان ،از زبان حق شنود
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گر رایکدیالسالم در شکم مادر  ماهیعل ییحیح و یمسسجده کردن . 112
  چو حامل بد از او ییحیمادر 

  م در نهفتیبه مر ییحیمادر 
  ستیدم درون تو شهین دیقیکه 

 م نشسته رو به رو یبود با مر  

  ش گفت یشتر از وضع حمل خویپ
  ست یکاو اولو العزم و رسول آگه
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  برابر اوفتادم با تو منچون 
  ن را سجده کردیمر آن جن ،نین جنیا

  ش همیمن درون خو ،میگفت مر
  

  اندر زمن  ،کرد سجده حمل من  
  کز سجودش در تنم افتاد درد

  شکم  م درطفل دم زید يسجده ا
 

  
  
  

  شان رایو جواب دادن ا ن قصهیبر انادانان اشکال آوردن . 113
  ن افسانه رایند ایابلهان گو

  شیم وقت وضع حمل خویزانکه مر
  م اندر حمل، جفت کس نشدیمر

  ن فسونیریآن ش ،از برون شهر
  د آنگهانش بر کناریئچون بزا

  که تا ؟دشیکجا د ییحیمادر 
  اهل خاطر استن بداند کانکه یا
  د در نظریم حاضر آیش مریپ
  ند دوست رایبب ،ده ها بستهید

  نز درونو دش نز برون یور ند
  ياده یچنان افسانه ها بشن ین

  زبان یله بیگفت آن کل یتا هم
  ور بدانستند لحن همدگر

  چون ،ر و گاو آن دمنهیان شیدر م
  ؟لیر شد گاو نبیر شیچون وز

  ستیله و دمنه جمله افترین کلیا
  ستیمانه ایبرادر قصه چون پ يا

  عقل رد مردیبگ یدانۀ معن
  

  را دروغ است و خطایز ،خط بکش  
  ش یهم ز خو ،گانه دور ویبود از ب

 از برون شهر، او وا پس نشد

  درون  همامد ین ،تا نشد فارغ
  ش تباریبر گرفت و برد تا پ

  ن سخن در ماجراید او را ایگو
  ب آفاق او را حاضر است یغا

  که دور است از بصر ییحیمادر 
  چون مشبک کرده باشد پوست را

  زبون  يا یر معنیت گیاز حکا
  يا دهیسفن بر نقش آن چیهمچو ش

  ؟انیب یچون سخن نوشد ز دمنه ب
  ؟بشر ینطق یفهم آن چون کرد ب

   ؟شد رسول و خواند بر هر دو فسون
   ؟لیچون ز عکس ماه ترسان گشت پ

   ؟ستیبا زاغ لکلک را مر یور نه ک
  ست یدانه ا بسان ياندر و یمعن

  مانه را گر گشت نقل یننگرد پ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن گفتن به زبان حال و فهم کردن آن. 114
  گوش دار ،بلبل و گل يماجرا
  تو ،شمع با پروانه يماجرا

  گفت هست سرّ ،ستین یگر چه گفت
  خ استن خانۀ ریکا ،گفت در شطرنج
  ؟افتیراث یا مید یخانه را بخر

  ا قد ضربود عمریز ،يگفت نحو
د خامیکان ز ؟دعمرو را جرمش چه ب  

  ست آنجا آشکارین یگر چه گفت  
  ز افسانه، تون یگز یبشنو و معن

  پست  چون جغد ،ن بباال پر مپریه
   ؟از کجاش آمد بدست اش گفت خانه

  شتافت  یمعن يفرخ آن کس کاو سو
   ؟ادب یجرم یگفت چونش کرد ب

  ه او را بزد همچون غالم اگن یب
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  بود یمانۀ معنین پیگفت ا
  د و عمرو از بهر اعرابست سازیز

  من آن ندانم عمرو را ،یگفت ن
  بر گشود یگفت از ناچار و الغ

  بزددزدش را و د واقف گشت یز
  

  مانه است ردیکه پ ،بستان شگندم  
  تو با اعراب ساز ،آنگر دروغ است 

  ؟خطا یگناه و ب ید چون زد بیز
  ده بودیفزون دزد يک واویعمرو 

  او را سزدحد  ،چون که از حد برد
  

  
  
  
  
  

  را آمدن سخن باطل در دل باطالنیپذ. 115
  نک راست پذرفتم به جانیگفت ا
  ستیکیرا مه  یاحول ییگر بگو

  د دو استیگو ،یخندد کس دوبور 
  د دروغیآ یبر دروغان جمع م

  پسر يهر که او جنس دروغ است ا
  دل فراخان را بود دست فراخ

  رسته شد یهر که را دندان صدق
  

  ان ژش کید راست در پینما ژک  
  ست یدر وحدت شک ،ن دوستیدت ایگو

  بد خو است  ين سزایا ،راست دارد
  ن زد فروغ یثیثات الخبیالخب

 ش او نباشد معتبر یراست پ

 چشم کوران را عثار سنگالخ 

سته شدیاز دروغ و از خ انت ر  
   

  
  
  
  
  
  
  

  ردیوة آن خورد نمیجستن آن درخت که هر که م. 116
  دوستان يه رمز، اب یئگفت دانا

  ردوة او خورد و بیکز م یهر کس
  ید از صادقین شنیا یپادشاه
  وان ادبیدانا ز د يقاصد

  گشت آن قاصد از اویسالها م
  ن مطلوب گشتیشهر شهر از بهر ا

  شخندیکردش ر ،دیهر که را پرس
  بس کسان صفعش زدند اندر مزاح

  نه صافیرك سیچون تو ز یئجوو  جست
  دگر یصفع یکین مراعاتش یو
  بزرگ يکا ،رستودندش به تسخُ یم

  هست سبز یشه درختیدر فالن ب
  کمرقاصد شه بسته در جستن 

  احت کرد آنجا سالهایبس س
  د اندر آن غربت تعبید یچون بس

  دا نشدیچ از مقصود اثر پیه

  هست در هندوستان  یکه درخت  
  ردهرگز بم ینو، ر یشود او پ ین

   یوه اش شد عاشقیبر درخت و م
  هندستان روان کرد از طلب  يسو
جوو  جست يهندستان برارد گ  
  کوه و نه دشت  یره ماند و نیجز ین

  بند جز مگر مجنون ِ ،دیجونن یکا
  صاحب فالح  ياکبس کسان گفتند 

   ؟کجا باشد گزاف ؟باشد یته یک
  ن ز صفع آشکارا سخت تریو

  سترگ بس  یجا بد درختدر فالن
  ش گبزیبس بلند و پهن و هر شاخ

  خبر ینوع ید از هر کسیشن یم
  فرستادش شهنشه مالهایم

  عاجز آمد آخر االمر از طلب 
  دا نشدیر خبر پیز آن غرض غ
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  د او بگسسته شدیرشتۀ ام
  شاه يکرد عزم بازگشتن سو

  

  جستۀ او عاقبت ناجسته شد  
  د راه یبرّ ید و میبار یاشک م

  
  
  

  آن درخت را با آن طالب مقلد رّخ سیشرح کردن ش. 117
  میکر یقطب یعالم یخیبود ش

  ش او رومید پیگفت من نوم
  او بود همراه من يتا دعا
  خ با چشم پر آبیش شیرفت پ
  است أفتخا وقت رحم و ریگفت ش

  ستتیدیکز چه نوم ،گفت وا گو
  اریگفت شاهنشاه کردم اخت

  هست نادر در جهات یکه درخت
  ک نشانیدم یند ،سالها جستم

  میسل يد و بگفتش ایخ خندیش
  طیبلند و بس شگرف و بس بسبس 

  خبر یب يا ،يتو به صورت رفته ا
  ي، گم گشته ايتو به صورت رفته ا

  گه آفتاب ،گه درختش نام شد
  کش صد هزار آثار خاست یکیآن 

  اثر دارد هزار ،گر چه فرد است او
  شخص ترا باشد پدر یکیآن 

  گر بود قهر و عدویدر حق د
  گر بود او عم و خالیدر حق د

  یک آدمی آنصد هزاران نام و 
  د نام گر صاحب ثقه استیهر که جو

  ن نام درختیبر ا یبتو چه بر چس
  جوان؟ يا یصورت ظاهر چه جوئ

  ئت بود چون قشر و پوستیصورت و ه
  در گذر از نام و بنگر در صفات

  ز خود یدر ذات و آسائ يگو شو
  اختالف خلق از نام اوفتاد

  خوش شنو یمثال ین معنیاندر

  م یس شد ندیاندر آن منزل که آ  
  ز آستان او براه اندر شوم 

  دم من از دلخواه من یچونکه نوم
  د مانند سحاب یباریاشک م

  ن ساعت است یوقت لطف ا ،دمیناام
   ؟ستتیرو با چ ،ست مطلوب تویچ

  ک شاخساریجستن  ياز برا
  ات یۀ آب حیوة او مایم

  ن سرخوشان یجز که طنز و تسخر ا
  م یباشد در عل ن درخت علمیا

  طیمح يایز در یوانیآب ح
   بار و بر یب ییزآن ز شاخ معن

 يهشته ا یکه معن یابی یزآن نم

  سحاب  یهاگ شد،گاه بحرش نام 
  ن آثار او عمر بقاست یکمتر

  شمار یشد ببارا نام  یکین آ
  در حق شخص دگر باشد پسر

  لطف و نکو يگریدآن در حق 
 ال یوهم و خ یگر کسیدر حق د

   یعم یهر وصفش از وصف صاحب
  د و اندر تفرقه است یهمچو تو نوم

  تلخ کام و شور بخت  یتا بمان
 پهلوان  يرا طلب ا یرو معان

 ار دوست ی يچو مغز، ا ياندر و یمعن

  ذات  يد سویتا صفاتت ره نما
 ک و بد یند نیک رنگ بیچشم تو 

 آرام اوفتاد ،رفت یچون به معن

  را گرو  یتو اسام یتا نمان
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  دانستندیگر را نمیکدیبا همدگر بعلت آنکه زبان منازعت چهار کس جهت انگور ان یب. 118

  ک درمی يچار کس را داد مرد
  و عرب یفارس و ترك و روم

  ؟مین چون وارهیگفتا، از ا یفارس
  ال عرب گفتا معاذ اهللاآن 

  زمُک  يد گفت اترك بکز  یکیآن 
  ل راین قیا ،گفتبود  یروم هآنک

  شدند یدر تنازع آن نفر جنگ
  یزدند از ابلهیمشت بر هم م

صد زبان يزیعز يرصاحب س  
  ک درمین یاو که من ز یپس بگفت

  غلد ید دل را بیچونکه بسپار
  المرادشود چار یک درمتان می

کتان دهد جنگ و فراقیهر  گفت  
  د أنصتوایپس شما خاموش باش

  ک نمطید ینما یگر سخنتان م
  ور سخنتان در توافق موثقه است

  ندهد اثر یتیعار یگرم
  ز آتش آن ،يسرکه را گر گرم کرد

  ستا يزیدهل آن یزانکه آن گرم
  پسر يا ،خ بسته دوشابیور بود 

  خ به ز اخالص مایش يایپس ر
  ت رسدیخ جمعیث شیاز حد
  حضرت بتاخت يمان کز سویچون سل

  در زمان عدلش آهو با پلنگ
  من از چنگال بازیشد کبوتر ا

  ان دشمنانیشد م یانجیاو م
  يدویبهر دانه م ،يتو چو مور
  شود یدام ،دانه اش ،دانه جو را

  ن آخر زمانیمرغ جانها را در ا
  مان هست اندر دور مایهم سل

 افتاده به هم ياز شهر یکیهر   

  جمله با هم در نزاع و در غضب 
 میده ين را به انگوریا کایهم ب

دغا ينه انگور ا ،ب خواهمنَمن ع  
  ازم خواهم ُ ،خواهم عنب یمن نم

  ل رایاستاف م منخواه ،ترك کن
رّکه ز س دندنامها غافل ب  

پیاز دانش ته ،دند از جهل ور ب   
صلحشان  يبداد ،آنجا يدگر ب  

  خرم یجمله تان را م يآرزو
  ن عمل یکند چندین درمتان میا

  ز اتحاد ،کیشود یچار دشمن م
من آرد شما را اتفاق  گفت  

  گو تا زبانتان من شوم در گفت و
   ۀ نزاع است و سخطیدر اثر ما
 ۀ نزاع و تفرقه استیدر اثر ما

  دارد هنر یتیخاص یگرم
  گمان  ید بیفزا يسرد ،يچون خور

  است  يزیاست و ت يطبع اصلش سرد
  د در جگریفزا یگرم يچون خور

   ین از عمیرت باشد آن ویکز بص
  دسم اهل حدتفرقه آرد 

  کاو زبان جمله مرغان را شناخت 
  انس بگرفت و برون آمد ز جنگ 
  گوسفند از گرگ ناورد احتراز

  ر زنان ان پیشد م ياتحاد
   ؟يغو یباشیچه م ،مان جوین سلیه

  را هر دو بود يمان جویو آن سل
  ک دم امان یستشان از همدگر ین

  نماند جور ما ،کاو دهد صلح و
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ۀٍ را  نْ أُمریاد گیقول ِإنْ م  
  ینبودست امت یگفت خود خال

  کدل کندیمرغ جانها را چنان 
  مشفقان گردند همچون والده
  نفس واحد از رسول حق شدند

  یاز شرك و دوئ یخال ياتحاد
  

  ریها نذیخَال فتا به إال و   
   یفۀ حق و صاحب همتیاز خل

  غل کند یغش و ب یکز صفاشان ب
  مسلمون را گفت نفس واحده 

 ک دشمن مطلق بدندیور نه هر 

   یما و توئ ید بیباشد از توح
 

  
  
  
  

  السالمه یعل غمبر خدایوجود مبارك پان انصار به برکت یبرخاستن مخالفت و عداوت از م. 119
  له کاوس و خزرج نام داشتیدو قب

  یکهنه شان از مصطف ينه هایک
  اوال اخوان شدند آن دشمنان
  و ز دم الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ به پند

  بودصورت انگورها اخوان 
  کیغوره و انگور ضدانند ل

  کاو سنگ بست و خام ماند يغوره ا
  نه نفس واحد باشد او ینه اخ

  م آنچه او دارد نهانیگر بگو
  ند، کور بهیچشم کاو آن رو نب

  شان قابلندیک کاین يغورها
  زیرانند ت یهم يانگور يسو

  درند پوست یهم يپس در انگور
  را هم دو استیدوست دشمن گردد ا

  عشق کل اوستاد ن بریآفر
  همچو خاك مفترق در رهگذر

  نیو ط ماء يکه اتحاد جسمها
  مثال ونجا یم ایر گویگر نظا
  ک مایل ،مان هست اکنونیهم سل
  کور دارد مرد را ینیدور ب

  کند از مشرق و مغرب گذریم
  قیدق يم اندر سخنهایمولع

  م مایئم و بگشایتا گره بند
  دام د بندیکاو گشا یهمچو مرغ

  گر جان خون آشام داشت یک ز دی  
  محو شد در نور اسالم و صفا
  همچو اعداد عنب در بوستان 
  در شکستند و تن واحد شدند

  رة واحد شودیش يچون فشرد
  ک یار نیچون که غوره پخته شد شد 

  ش خواندیدر ازل حق کافر اصل
  شقاوت نحس ملحد باشد او در

  زد در جهان یفتنۀ افهام خ
 دود دوزخ از ارم مهجور به

  ک دلندیاز دم اهل دل آخر 
  زین و ستیزد و کیبرخ یئتا دو

  وحدت وصف اوست  ،گردند یکیتا 
  در نبست  یجنگ ،شیک با خویچ یه

  صد هزاران ذره را داد اتحاد
  ک سبوشان کرد دست کوزه گری

  ن یماند بد یجان نم ،هست ناقص
  فهم را ترسم که آرد اختالل 

  در عما ینیاز نشاط دور ب
  همچو خفته در سرا کور از سرا

 خبر ینش بیق و همنشیوز رف

  ق یدر گرهها باز کردن ما عش
  ن فزاییدر شکال و در جواب آ

  گاه بندد تا شود در فن تمام 
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  محروم از صحرا و مرجاو بود 
  چ دامیخود زبون او نگردد ه

  تا بال و پرت ،با گره کم کوش
  صد هزاران مرغ پرهاشان شکست

  صیحر يخوان ا یشان از نبیحال ا
  و عرب یاز نزاع ترك و روم

  يمعنو نیاممان یتا سل
  وار جملۀ مرغان منازع باز

  اتحاد يش سویز اختالف خو
  ث ما کنتم فولوا وجهکمیح

  میم و بس ناساختیمرغانکور 
  میهمچو جغدان دشمن بازان شد

  ت جهل و عمایم از غایکن یم
  مان روشنندیجمع مرغان کز سل

  نه کشندیعاجزان چ يبلکه سو
  س رایتقد یشان پیهدهد ا

  گر به صورت زاغ بود ،شانیزاغ ا
  زند یشان که لک لک میلکلک ا

  و آن کبوترشان ز بازان نشکهد
  رد اوشان که حالت آیبلبل ا

  شان ز قند آزاد بودیا یطوط
  شان در نظریطاوسان ا يپا

  ن زندیشان خنده بر شاهیکبک ا
  داستص یخاقان ن ِ، آریمنطق الط

  ؟یبانگ مرغان را هم یتو چه دان
  که بانگش مطرب است یآن مرغ پرّ

  ستیثر  تا یک آهنگش ز کرسیهر 
  رودیمان مین سلیا یمرغ کاو ب

  رد ِ  خفاش يمان خو کن ایبا سل
  يرویبدان سو م گرره  يک گزی
  یجهینکه لنگ و لوك آن سو مآو
  

  ست خرج یعمر او اندر گره کار  
  ک پرش در شکست افتد مدام یل

  و فرت  ن کرّیک از ایک ینگسلد 
  نگاه عوارض را نبست یو آن کم

  ص ین هلْ منْ محیها ببینقبوا ف
  حل نشد اشکال انگور و عنب 

   یئن دویزد ایبر نخ ،دیایدر ن
  ارین طبل باز شهرید ایبشنو

  د شادین ز هر جانب روان گردیه
  نهکم یلم  ينحوه هذا الذ

  م ینشناخت یمان را دمیکان سل
  م یران شدیالجرم واماندة و
  زان خدایقصد آزار عز

  ؟بر کنند یگنه ک یپر و بال ب
  آن مرغان خوشند ،نهیخالف و ک یب
  س راید راه صد بلقیگشا یم

  ما زاغ بود ،باز همت آمد و
  زند ید در شک میآتش توح

  ش کبوترشان نهدیباز سر پ
  ش گلشن دارد اویدر درون خو

  ش نمودیکز درون قند ابد رو
  ان دگرهتر از طاوس پرّب

 ن زندییدر تعلق راه عل

   ؟کجاست یمانیر سلیمنطق الط
   یمان را دمیسل یدستیچون ند

  از برون مشرقست و مغربست 
  ست یو فر تا عرش در کرّ يوز ثر

  بود یعاشق ظلمت چو خفاش
  تا ابد یتا که در ظلمت نمان

   يشویهمچو گز قطب مساحت م
   یرهیم یو لوک یاز همه لنگ
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  پروردشانیم یقصۀ بط بچگان که مرغ خانگ. 120
  خانه ات ِ گر چه مرغ ،یبط ِ تخم

  دستا بیآن در مادر تو بطّ
  ا که دل تو اندر استیل دریم
  ه استین دایرا زو مر ت یل خشکیم
  خشک و بران بره را بگذار یدا

  بترساند ز آب هیداگر ترا 
  يبر خشک و بر تر زنده ا ،یتو بط

ننا بشه یتو ز کَرَّم م یآد  
  به جان يالبحر یهم عل که حملنا

  ستیبر راه ن يک را سویمر مال
  از ملک یبه جان ،وانیتو به تن ح

  تا به ظاهر مثلکم باشد بشر
  نیفتاده بر زم یقالب خاک

  غالم يم ایانیما همه مرغاب
  ریمان بحر آمد ما چو طیپس سل
  ا بنهیدر در يمان پایبا سل
  ش جمله حاضر استیمان پیآن سل

  و فضول یتا ز جهل و خوابناک
سر آرد بانگ رعد تشنه را درد  

  روان يچشم او ماندست در جو
  اسباب راند يمرکب همت سو

  انیند او مسبب را عیآنکه ب
  ک صباحیابد او در یاو مسبب 

  له مندیآنچه در صد سال مشت ح
  

  ت یه تربیچو دا ،رر پیکرد ز  
  پرست  یخشک ،د وب یه ات خاکیدا

  عت جانت را از مادر است یآن طب
  ه است یکاو بد را ،ه را بگذاریدا

  چون بطان  ،یاندرآ در بحر معن
  ا ران شتاب یدر يتو مترس و سو

   يخانه کنده ا ،چو مرغ خانه ین
   یپا نه یخشکهم به ا یدرهم به 
  ش ران یالبر پ یهم عل از حملنا
  ست یوان هم ز بحر آگاه نیجنس ح

  هم بر فلک  ،نیهم بر زم يتا رو
  ده وریه دیإل یوحیبا دل 

  ن ین چرخ برآگردان بر  اوروح 
  داند زبان ما تمام یبحر م
  ریم سیمان تا ابد داریدر سل

  تا چو داود آب سازد صد زره 
  چشم بند و ساحر است  ،تفلک غیل

  ملول  يش ما و ما از ویاو به پ
  د ابر سعدیشاگچون نداند کاو 

  خبر از ذوق آب آسمان  یب
  از مسبب الجرم محجوب ماند

 ؟جهان ينهد دل بر سببها یک

 از نجات و از فالح و از نجاح

ه   زآن گنج حاصل ناورند یکید   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گ گرم صحرا نشسته بودیر يرور بزاهد که خ یشان در کرامات آن یران شدن حاجیح. 121
  هیان بادید در مب يزاهد
  دند از بالدیان آنجا رسیحاج
  او تر مزاج ،زاهد خشک بود يجا

  ران شدند از وحدتشیان حیحاج
گیر يد بر رودر نماز استاده ب  

  ه یدر عبادت غرق چون عباد  
  زاهد خشک اوفتادده شان بر ید

  ه بودش عالج یاز سموم باد
  ان آفتش یو آن سالمت در م

  گ ید گ کز تفش بجوشد آبِیر
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  ر سبزه و گل استبسر مست  یئگفت
  له هاستر و حیش بر حریا که پای
  ستاده تازه رو اندر نمازیا

  گفت رازیشتن میب خویبا حب
  ازیبماندند آن جماعت با نپس 

  ریچون ز استغراق باز آمد فق
  د از دست و رویچکید کابش مید

  ؟که آبت از کجاست ،دشیپس بپرس
  ؟رسدیم یکه خواه یهر گاه ،گفت

  نیسلطان د يا ،مشکل ما حل کن
  ز اسرارت به ما يوانما سر

  آسمان يچشم را بگشود سو
  را ز باال خو گرم ییرزق جو

  نموده تو مکان از المکان يا
  ابر خوش ،ن مناجاتیان ایدر م

  دن گرفتیهمچو آب از مشک بار
  د چون مشک اشکهایباریابر م

  ابان رو نمودیب در بیک عجای
  ب کارهایز آن عجا ،ک جماعتی

  ادین در ازدیقیگر را یقوم د
  را ترش و خامیگر ناپذیقوم د

  

  راق و دلدل است ا سواره بر بی  
  ا سموم او را به از باد صباست ی

 ازیبا خشوع و با خضوع و با ن

 مانده بد استاده در فکر دراز

  ش فارغ از نمازیتا شود درو
  ریروشن ضم يزنده ا ،زآن جماعت

  جامه اش تر بود ز آثار وضو
  ماست س يکز سو ،دست را برداشت

  باشد اجابت، گاه رد یا گهی
  ن یقیتا ببخشد حال تو ما را 

  ارهانّان زیم از میتا ببر
  ان یحاج يکه اجابت کن دعا

  درم  یتو ز باال بر گشودست
کرده ع یف قُکُمرِز ماءان یالس  

  ل آب کش یچو پ ،دا شدیزود پ
  در گو و در غارها مسکن گرفت 

  ان جمله گشاده مشکهایحاج
 دهان را بر گشود یابر چون مشک

  ارهانّان زیدند از میبریم
   أعلم بالرشاداهللان عجب ویز

  الکالم  تم يناقصان سرمد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان دفتر دومیپا
  
  


