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  مقدمه دفتر سوم. 1

  ارین بیحسام الد ،اء الحقیض يا
  نۀ اسرار رایبر گشا گنج

زهدیتت از قوت حق مقو  
  کاو روشن بود ،ن چراغ شمسیا

  م بودین دایکاو چن ،سقف گردون
ل از مطبخ نبودیت جبرقو  

  ت ابدال حقن قویهمچنان ا
شته اندسرَجسمشان را هم ز نور ا  

  لیبه اوصاف جل یچونکه موصوف
  پنج حس و شش جهت گشت از تو رام

  ه استیرا عناصر ما یهر مزاج
  ن مزاجت از جهان منبسطیا
  غا عرصۀ افهام خلقیدر يا
  تو ياء الحق به حذق رایض يا

  افتیحلق  یکوه طور اندر تجل
  منه و انشق الجبل صار دکا ً

  د از هر کس به کسیآ ،یلقمه بخش
  حلق بخشد جسم را و روح را

  يشو یبخشد که اجالل ین گهیا
  سلطان را به کس سرّ ییتا نگو

  گوش آن کس نوشد اسرار جالل

  ن سوم دفتر که سنت شد سه باریا  
  دفتر بهل اعذار راوم یدر س

  جهدیکز حرارت م ینه از عروق
  ل و پنبه و روغن بودینه از فت

  م بودیقا یستننه از طناب و اُ
  ودددار خالق ویبود از د
  نه از طعام و از طبق  ،هم ز حق دان

  تا ز روح و از ملک بگذشته اند
  ل یچون خل بر تو آتش شد گلستان

 عناصر مر مزاجت را غالم  يا

  ه است یبرتر از هر پان مزاجت یو
  وصف وحدت را کنون شد ملتقط

  حلق  ،ندارد خلق ،سخت تنگ آمد
  تو يحلق بخشد سنگ را حلوا

  را بر نتافت  یم ،د وینوش  یتا که م
  تم من جبل رقص الجمل یهل رأ

  زدان است و بس یکار  ،یحلق بخش
  جدا يحلق بخشد بهر هر عضو

   يشو یز دغا و از دغل خالا
  ش مگس یقند را پ يزیتا نر

  زبان افتاد و الل  ده ،کاو چو سوسن
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  حلق بخشد خاك را لطف خدا
  را ببخشد حلق و لب یباز خاک
  وان گشت زفتیح ،اهش خوردیچون گ

  شد اکال بشر ،باز خاك آمد
  دم دهانشان جمله بازیذره ها د

  از انعام او ،برگها را برگ
  هددیرزقها را رزقها او م

  ن سخن را منتهایست شرح این
  آکل و مأکول دان ،جمله عالم

  ن جهان و ساکنانش منتشریا
  ن جهان و عاشقانش منقطعیا

  کاو خود را دهد ،م آن استیپس کر
  میات الصالحات آمد کریباق

  ستیش نیب تنک ی ،گر هزارانند
  يآکل و مأکول را حلق است و نا

  عدل را يد او عصایحلق بخش
  افزون نشد ز آن جمله اکلواندر او 

  ن را چون عصا هم حلق دادیقیمر 
  ان حلقهاستیرا چو اع یپس معان
  ستیاز خلق ن ،ماهبتا  یهاپس ز م

  شود یحلق نفس از وسوسه خال
  شود یحلق جان از فکر تن خال

  شد ز فکر یحلق عقل و دل چو خال
  بدانِ ، ل مزاج آمدیتبد ،شرط

  ل خوار شدگ یچون مزاج آدم
  افتیل یمزاج زشت او تبدچون 

  ؟ر آموز رایکو طفل ش يه ایدا
  ر خواره طفل رایکو ش يه ایدا

  پستان بر او کیگر ببندد راه 
  فیزانکه پستان شد حجاب آن ضع

  ات ماست موقوف فطامیپس ح
  غذابد خون  ،ید آدمن بیچون جن

  اید صد گیتا خورد آب و برو  
  اهش را خورد اندر طلب یتا گ

  وان لقمۀ انسان و رفت یگشت ح
  چون جدا شد از بشر روح و بصر

  گردد دراز ،م خوردشانیگر بگو
  لطف عام او ،هیگان را دایدا

  ؟زهد یک یئغذا یزانکه گندم ب
  پاره ها زآن بدان ،گفتم يپاره ا

  ان را مقبل و مقبول دان یباق
  وآن جهان و سالکانش مستمر

  اهل آن عالم مخلد مجتمع 
  که ماند تا ابد یوانیآب ح

  م یرسته از صد آفت و اخطار و ب
  ست یش نیعدد اند االتیچون خ

   يغالب و مغلوب را عقل است و را
  چندان عصا و حبل را اوخورد 

  نبودش اکل و شکل  یوانیزانکه ح
  را که زاد یالیتا بخورد او هر خ

  هم خداست  یرازق حلق معان
  ست یه او را حلق نیکه به جذب ما

 شود یاجالل یهمان وحیم

   شود یش اجاللیآنگهان روزو
 هضم معده رزق ِ بکر یافت او بی

کز مزاج بدان د بود مرگ ب  
م و خوار شدید رنگ و سقزرد و ب  
  خش چون شمع تافت ر و، یرفت زشت

   فوز راتتا به نعمت خوش کند پ
 تا ز نعمتها کند او را غذا 

  ستان بر اود راه صد بیبر گشا
  ف یغاز هزاران نعمت و خوان و ر

  تم الکالم  ،اندك اندك جهد کن
  د مومن کذارَب یپاک ،از نجس
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  خونخوار بود ین بد آدمیچون جن
  ر شدیش شیاز فطام خون غذا

  شود یلقمان ،لقمهو ز فطام 
  در رحم ین را کس بگفتیگر جن

  با عرض و طول ین خرمیک زمی
  کوهها و بحرها و دشتها

  ایر ضبس بلند و پ یآسمان
  از دبور از جنوب و از شمال و

  آن يبهاید عجایدر صفت نا
  خ تنگنایدر چار م يخون خور

يداو به حکم حال خود منکر ب  
  ب است و غروریفر ،ن محال است ویکا

  د ادراك اویچون ند يزیجنس چ
  همچنان که خلق عام اندر جهان

  ک و تنگیاست بس تار ین جهان چاهیکا
  شان نرفتیز ا یچ در گوش کسیه

  گوش را بندد طمع از استماع
  ن را طمع خونیهمچنانکه آن جن

  ن جهان محجوب کردیث ایاز حد
  ن همه انواع نعمت ماند فردیز

  ن جهانیا یبر تو هم طمع خوش
  ات پر غرورین حیدوق ا طمع

  کو بدانیپس طمع کورت کند، ن
  د از طمعیحق تو را باطل نما

  زار شو چون راستانیاز طمع ب
  یواره یکاندر آن در چون در آئ

  ن شودیچشم جانت روشن و حق ب
  را شو بجانیران را پذیپند پ

  ل آنیتمث يبشنو اکنون قصه ا
  
  

 بود او را بود از خون تار و پود  

  ر شدیر لقمه گیز فطام شا و
  شود یپنهان مطلوبِ طالبِ

  بس منتظم  یرون عالمیهست ب
  اکول  حدیبنعمت و  بساندر او 
  باغ ها و کشتها ،بوستان ها

  آفتاب و ماهتاب و صد سها
  ها و سوریباغها دارد عروس

   ؟در امتحان ين ظلمت چه ایتو در ا
  س و انجاس و عناحبان یدر م

   يمعرض و کافر شد ،ن رسالتیز
  ست دوریمعنن یاز ا زانکه وهم کور

  نشنود ادراك منکرناك او
  ندشان یگویابدال م ،زآنجهان
  بو و رنگ  یب یرون عالمیهست ب

  زفت  ،ن طمع آمد حجاب ژرفیکا
  چشم را بندد غرض از اطالع 

  اوست در اوطان دون  يکان غذا
 خون تن را بر دلش محبوب کرد

 نداند چاشت خورد  یر خون، او میغ

 جاودان یشد حجاب آن خوش

 نت کرد دوریات راستیح از

 گمان ین را بیقیبر تو پوشاند 

 د از طمعیفزا يدر تو صد کور

 پا بر سر آن آستان یتا نه

 یرون نهیقدم ب ياز غم و شاد

 ن شودیظالم کفر نور د یب

 در امان یاز خوف و مان یتا ره

  قت نور جان یدر حق یابیتا ب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حت ناصحیل بچه از حرص و ترك نصیقصۀ خورندگان پ. 2
  دوستان  یگروه یید داناید    که در هندوستان ؟تو يدیآن شن



16 

 

  برگ و عور یب ،گرسنه مانده شده
  د و بگفتیش جوشیئمهر دانا

  ع و ز خالدانم کز تجو :گفت
  لیقوم جل يا ،ک اهللا اهللایل
  دیروین سو که اکنون میل هست ایپ
  بچگانند اندر راهتانل یپ

  نیو سم ندفیفند و لطیربس ض
  صد فرسنگ راه ،فرزند یاز پ

  د از خرطوم اویآتش و دود آ
  پسر يا اطفال حقند ایاول
  ش از نقصانشانیمند یبئغا

  این اولیگفت اطفال منند ا
  میتیخوار و  ،امتحان ياز برا

  من يجمله عصمتها پشت دار ِ
  ن دلق پوشان منندیا ،هان و هان

  ؟هنر یک چوبیبه  يکرد یور نه ک
  ؟چنانن یک نفریبه  يکرد یور نه ک

  ؟راد لوط يک دعای يبرنکند
  چون فردوسشان گشت شهرستان ِ

  ن خبرین نشان و ایشام است ا يسو
  حق پرست يایاولصد هزاران 

  افزون شود ،انین بیام یگر بگو
  باز آن بفسرد ،ه ها وخون شود کُ

  چشمز یتو ن یدور ب ،يطرفه کور
  نسند ز صرفۀ حرص ایمو به مو ب
  ند ز حرص خود بشریمو به مو ب

  یکه خود را بشکن ،رقص آنجا کن
  دان کنندیرقص و جوالن بر سر م

  زنند یدست ،چون رهند از دست خود
  زنندیمطربانشان از درون دف م

  برگها با شاخها ینیتو نب
  ک بهر گوششانیل ،ینیتو نب

  دند از سفر از راه دوریرسیم  
  شکفت  رب شان و چون گلیخوش سالم

  ن کربالیجمع آمد رنجتان ز
  ل یپ نباشد خوردتان فرزندتا 

  دیبشنو پند من از جان و از دل
  شان هست بس دلخواهتان ید ایص
  ن یدر کمشان بود انک مادریل

  ن و آه آه یاو بگردد در حن
  مرحوم اوبچۀ الحذر زآن 
   با خبر آگهبت یدر حضور و غ

  جانشان  ين از برایکاو کشد ک
  ایفرد از کار و ک یبیدر غر

  م یار و ندیمنم  رّک اندر سیل
  من  يا هستند خود اجزایئگو

  ک تنندی ،صد هزار اندر هزار و
  ر و زبریفرعون را ز ،یئموس

  و مهان نوح شرق و غرب را غرق
  مرادکافران را ال يشهرها

  ن نشان یرو ب ،هیدجلۀ آب س
  در گذر ،ینیدر ره قدسش بب

  ست داستها بیس یخود به هر قرن
  خون شود، اخارکه  ؟خود جگر چبود

  رد و  يکور ،خون شدن ینیتو نب
  ر پشم یغ ،ندیک از اشتر نبیل

  همچو خرس  ،مقصود دارد یرقص ب
 ر و پر ز شر یز خ یرقص او خال

   یرکنش شهوت بیپنبه را از ر
  مردان کنند ،رقص اندر خون خود

  کنند یرقص ،چون جهند از نقص خود
  زنندیکف م ،بحرها در شورشان

 ک صبا یتحرکف زنان رقصان ز 

  کف زنان  شدبرگها بر شاخها 
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  برگها را کف زدن ینیتو نب
  سر بر بند از هزل و دروغ گوش

  عمو ين دهان بر بند از هزل ایه
  سر کشد گوش محمد در سخن

  ین نبآسربه سر گوش است و چشم است 
  ان ندارد باز رانین سخن پایا

  

  ن گوش بدن ینه ا ،دیگوش دل با  
  با فروغ را شهر جان  ینیتا بب

 مگو  يزیاو چ يث رویجز حد

  حق هو أذن  ید در نبیکش بگو
   یرضع است او ما صبم رحمت او

  ل و بر آغاز ران یاهل پ يسو
  

  
  
  
  
  
  

  ل بچگانیۀ قصۀ متعرضان پیبق. 3
  کندیم یئل بویهر دهان را پ

  شیخو پور ِ ابد کبابِیتا کجا 
  کباب بچه را يتا کجا بو

  ؟يبندگان حق خور يلحمها
  دهانتان خالق است يایهان که بو

  ریگ يکش بو یئآن افسوس يوا
  ز آن مهان ،دن امکانیدهان دزد ین

  ست مر روپوش رایآب و روغن ن
  گرزشان يزخمها ؟چند کوبد
  ل را بنگر اثریئگرز عزرا

  یگه گه ،دینمایهم به صورت م
  حرم اری ياک ،د آن رنجوریگو

  اران اویند کس از یب یچون نم
  الیخن یباشد ا ،مینیب یما نم
  ن چرخ نگونیکه ا ؟نیال است ایچه خ

  غها محسوس شدیگرزها و ت
  ند که آن از بهر اوستیب یاو هم

  ز شدیچشمش ت ،ا رفت ویحرص دن
  هنگام شد آن چشم او یمرغ ب
  د مرغ رامدن واجب آیسر بر

  جزو جانت را ،است یهر زمان نزع
ان زر استیمانند هم ،مر توع  
  وقوف یدهد زر بیم ،شماردیم

  يبه جا یو ننه یکه بستانُ  ز گر

  تند یگرد معدة هر بشر بر م  
  ش ید انتقام و زور خویتا نما

 ابد و زخمش زند اندر جزای

   يفر بریک ،یشان کنیبت ایغ
  کاو صادق است  ،ر آنیغ ؟برد جان یک

  ریا نکیباشد اندر گور منکر 
  دهان  ،از دارو خوش کردنتوان  ین

  ست عقل و هوش رایلت نیراه ح
  رزشان ببر سر هر ژاژخا و 

  چوب و آهن در صور ینیگر نب
   یزآن همان رنجور باشد آگه

   ؟فرق سرمر بر ین شمشیست ایچ
 عمو  ياران، کایند یدر جواب آ

  ارتحال  نیا که هست ؟نیال است ایچه خ
  شد کنون  یالیخ ،نیب ایاز نه

  منکوس شد مار و سرشیش بیپ
  چشم دشمن بسته زآن و چشم دوست 

  ز شدیخون ر که چونچشم او روشن 
  جۀ کبر او و خشم اویاز نت

  ر وقت جنباند درایکاو به غ
  مانت رایا ،بنگر اندر نزع جان
  نار اشمر است یروز و شب مانند د

  د خسوف یگردد و آ یتا که خال
   يد کوه ز آن دادن ز پایاندر آ
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  هر دم را عوض ،يپس بنه بر جا
  ن مکوشیچند ،کارها یدر تمام

  ناتمام یعاقبت تو رفت خواه
  ن عمارت کردن گور و لحدیو

  یکن يگور ،بلکه خود را در صفا
  و مدفون غمش يخاك او گرد

  قبه ها و کنگره ،گورخانه
  اطلس پوش را ،بنگر اکنون زنده

  آن جان او ،استدر عذاب منکر 
  نقش و نگار ،بر ظاهرش ،از برون

  در آن دلق کهن ینیب یکیوآن 
  

   ب   غرض  یابیتا ز و اسجد و اقترِ
  مکوش  ،نیکه بود در د يجز به کار

  نان تو خام  ،ت ابتر ویکارها
  لبد یه چوب و نن ،به سنگ است و ین

   یمن نی، ادفن یکن آن یدر من
  ابد مددها از دمش یتا دمت 

  آن سره  ینبود از اصحاب معن
  ؟رد هوش رایچ اطلس دست گیه

  در دل غمدان او ،کژدم غم
  زار زار شیشه هایاند ،و ز درون

  ر سخن کّش ،شه ویچون نبات اند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیت پیبازگشتن بحکا. 4
  ن پند منیا دیگفت ناصح بشنو

  دیاه و برگها قانع شویبا گ
  وام نصح ،من برون کردم ز گردن

  غ رسالت آمدمیمن به تبل
  ره زند تانن مبادا که طمعیه
  کرد و رفت ير بادیخ ،ن بگفت ویا

  يجاده ا يدند سویناگهان د
  مست اندر افتادند چون گرگان ِ

  نخورد و پند داد ،همره یکیآن 
  از کبابش مانع آمد آن سخن

  فتادند و خفتند آن همهیپس ب
  دیرسیم یسهمناک یلید پید
  کرد آن دهانش را سه باریم يبو

  گرد او گشت و برفت يچند بار
  کرد يرا بو يمر لب هر خفته ا

  ل زاده خورده بودیز کباب پک
  ک را زآن گروهیک به یدر زمان او 

  گزاف ازک یبر هوا انداخت هر 
  ردخورندة خون خلق از راه ب يا

  تا دل و جانتان نگردد ممتحن   
  دیل بچگان کم رویدر شکار پ

   ؟بود انجام نصح یجز سعادت ک
  تا رهانم مر شما را از ندم 

  برکند ن جهانتانیااز  ،برگ طمع ِ
  گشت قحط و جوعشان در راه زفت 

   ينوزاده ا ،یفربه ،یلیف بچه
  فرو شستند دست  و پاك خوردند

  ادیرش بود یث آن فقیکه حد
  را عقل کهن و بخت نو بخشد ت

  رمه  پاسبان آنو آن گرسنه 
  دیحارس دو ياوال آمد سو

  امد ناگواریزو ن ییچ بویه
ل زفت یرد آن شه پمر ورا ناز  

  آمد ورا ز آن خفته مردیم يبو
  ل زودید و بکشتش پیبردران

  د و نبودش زآن شکوه یدرانبر
  شد شکاف یم ،نیزد بر زم یتا هم
  شانت نبردیارد خون ایتا ن
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  نیقیشان دان یخون ا ،شانیامال 
  شدن کیک ه،ل بچیمادر آن پ

  پاره خوار يا ،يخوریل بچه میف
  ش رایمکر اند ،رسوا کرد يبو

  منیاز  رحمان يابد بویآنکه 
  از راه دوربرد  يچون بو یمصطف

  ک پوشاند ز مایل ،ابدیهم ب
  آن حرام يبو ،و یسبخُ یتو هم

  شودیهمره انفاس زشتت م
  آز يبو ،حرص و يبو ،کبر و يبو

  ؟خورده ام یمن ک"سوگند  يگر خور
  کند يسوگند غماز ت،آن دم

  آن يس دعاها رد شود از بوپ
  د جواب آن دعایاخْسؤُا آ

  ت راستیمعن ،بود ژثت کیگر حد
  کژ و لفظت نکو یور بود معن

  

  ن یمید در ینکه مال از زور آآز  
  فر کشدیل بچه خواره را کیف

  از تو دمارل یهم بر آرد خصم پ
  ش رایخو خصم يل داند بویپ

  ؟من باطل را ز يابد بویچون ن
  ؟ابد از دهان ما بخوریچون ن

  د بر سمایبر آ ،ک و بدین يبو
  فام  سبز زند بر آسمان ِیم

  رودیران گردون میتا به بوگ
  ازید چون پیایدر سخن گفتن ب

   "کرده ام ير تقویاز و سیاز پ
  نان بر زندیبر دماغ همنش

  زبان  ازد ینمایکژ م آن دل
  هر دغا يچوب رد باشد جزا

 مقبول خداست  ،لفظ يژآن ک

  ک تسو یرزد ین یآن چنان معن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گانگان استیمحبان بهتر از صواب ب يان آن که خطایب. 5
  آن بالل صدق در بانگ نماز

  ست راستینمبر یپ يتا بگفتند ا
  رسول کردگار يا ،و ینب يا
  ن و صالحیب باشد اول دیع

  د و بگفتیغمبر بجوشیخشم پ
  بالل یه ،نزد خدا ،خسان يکا

  تا من رازتان ،دیوامشوران
  تو دم خوش در دعا يگر ندار

  

  ازین يروخواند از  یرا ه یح  
  اکنون که آغاز بناست  ،ن خطایا
  اریذن کاو بود افصح بؤک می

   "الفالح یعل یه" لفظ خواندن ِ لحن ِ
  ات نهفت یاز عنا يک دو رمزی

  ل و قال یو ق یحو  یبهتر از صد ح
  م آخر و آغازتان یوانگو

  خواه ز اخوان صفایرو دعا م
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  یباشخوان که بدان دهان گناه نکرده  یه السالم که مرا به دهانیعل یامر حق به موس. 6
  خدا ین فرمود با موسیبهر ا

  جو پناهیز من م م اهللایکل يکا
  من ندارم آن دهان ،یگفت موس

  ؟گناه يکرد یر کیاز دهان غ

 وقت حاجت خواستن اندر دعا  

  تو گناه  يکه نکرد یبا دهان
  ر خوان یگفت ما را از دهان غ

  اله  يکا ،ر بر خوانیاز دهان غ
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  راو آنچنان کن که دهانها مر ت
  گناه یکه نکردست یدهان آن
  شتن را پاك کنیا دهان خوی

  دیرس یچون پاک ،ذکر حق پاك است
  زد ضدها از ضدهایگر یم

  د نام پاك اندر دهانبرآمچون 
  

  در شب و در روزها آرد دعا  
  عذر خواه  ،ر باشدیآن دهان غ

  روح خود را چابک و چاالك کن 
  دید پلیبرون آ ،رخت بر بندد

  ایچون بر افروزد ض ،زدیشب گر
  دهان  نآ ین ،ماند و يدیپل ین

 

  
  
  
  
  
  

  ک گفتن حق استین لبیع ،ازمندیاهللا گفتن ن ،ان آنکهیبدر . 7
  یشب یگفتیاهللا م یکیآن 
  سخت رو يخمش ا شطانیگفت ش

  از عتو یگفتن همه اهللا یا
  ش تختیک جواب از پید یاین یم

  او شکسته دل شد و بنهاد سر
  ؟ين از ذکر چون وامانده ایه :گفت
  د جوابیآ یکم نمیلب :گفت

  ن به من یخدا گفت ا: گفت او را که
  ؟ک ماستیآن اهللا تو لبکه  ین
  ؟تو را در کار من آورده ام ین

  تو يهایئجوله ها و چاره یح
  ترس و عشق تو کمند لطف ماست

  ستیجز دور ن ،ن دعایز ،جان جاهل
  ش قفل است و بنددلبر دهان و بر 

  داد مر فرعون را صد ملک و مال
  د او درد سریدر همه عمرش ند

  ن جهانیا ،داد او را جملۀ ملک
  درد آمد بهتر از ملک جهان
  زآنکه درد و رنج و بار آن دهان

  ستیاز افسردگ ،درد یب خواندن ِ
  ر لب آواز رایدن زیآن کش

  نیو حز یآن شده آواز صاف
  ستیجذبه ن یدر رهش ب ،نالۀ سگ

  ستکه از مردار ر یچون سگ کهف

   یاز ذکرش لب گرددن یریتا که ش  
 ار گویبس يا آخر، یچند گوئ

  ؟ک کویرا لباهللا  یکیخود 
  ؟سخت يبا رو یزنیچند اهللا م

  ضرضر را در خَد در خواب او خید
   ؟ياز آن کش خوانده ا یمانیچون پش
  باب  ترسم که باشم رد یزآن هم

 ممتحن يکه برو با او بگو ا

 ؟ک ماستیت پو درد از و سوزیآن ن

   ؟که من مشغول ذکرت کرده ام ین
  تو ين پاآگشاد  ،ما بود وجذب 

  کهاست یلب ،تو "ا ربی"ر هر یز
  ست یدستور ن "ا رب گفتنشی"نکه آز

  تا ننالد با خدا وقت گزند
  و جالل  عزّ يتا بکرد او دعو

  آن بد گهر ،حق يتا ننالد سو
  دهان آن حق ندادش درد و رنج و 

  خدا را در نهان  تو یتا بخوان
 ب دوستانش در جهان یشد نص

  ست یاز دل بردگ ،با درد خواندن
  و آغاز را أاد کردن مبدی
  ن یمع يا ،مستغاث و يا ،خدا ياک
  ست یر رهزنیاس ،نکه هر راغبآز

  بر سر خوان شهنشاهان نشست 
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  ش غاریخورد او پیامت میتا ق
  ستیکاو را نام ن ،بسا سگ پوست يا

  پسر يا ،ن جامآجان بده از بهر 
  نبود حرج ،نیصبر کردن بهر ا

  ستکس نج یصبر و حزم یب ،نین کمیز
  استین گین زهریکا ،کن از خورد صبر

  جهد يکاه باشد کاو به هر باد
  راو خواند ت یهم یهر طرف غول

  قیرف ،همرهت باشم ،میرهنما
  ره داند او ین ،قالووز است و ین

  بد تراین باشد که نفریحزم ا
  نوش او ین ،که نه چربش دارد و

  یروشن يا ،ا مهمان مایکه ب
  تخمه ام یئباشد که گوحزم آن 

  حزم آن باشد که بهر دفع را
  درد سر ببرو، ا سرم درد است ی
  شهایک نوشت دهد با نینکه آز

  شصتت دهد ای ،زر اگر پنجاه
  لیآن پر ح ؟دهد یخود ک ،گر دهد

  عقل و مغزت را برد ،ژغژغ آن
  سه اتیست و کون تیخورج ،تو ار ِی
  هم ذات توست ،سه و معشوق تویو

  باشد که چون دعوت کنندحزم آن 
  ر مرغ دانیشان صفیدعوت ا

  نیکه ا ،ش بنهادهیمرده پ مرغ ِ
  مرغ پندارد که جنس اوست او

  که حزمش داد حق یجز مگر مرغ
  نیقی ،یمانیپش ،یحزم یهست ب

  ، شقاوت بردهدیحزمیزانکه ب
  نین افسانه را در شرح ایبشنو ا

  

  تغار یب ،آب رحمتعارفانه،   
  ست یآن جام ن یب ،ک اندر پردهیل
  ؟باشد ظفر یک ،جهاد و صبر یب

  کالصبر مفتاح الفرج  ،صبر کن
  پا و دست  ،دباشحزم را خود صبر 

  است یزور و نور انب ،حزم کردن
  ؟نهد یمر باد را وزن یک ،کوه
  این بیه ،یراه خواه ،برادر يکا

  ق ین راه دقیمن قالووزم در ا
  وگرگ خُ نیا يکم رو سو ،وسفای

  ن سرایا يهانه دا چرب و نوش ِ
  دمد در گوش اویم ،سحر خواند

   یتو آن من ،خانه آن توست و
  ن دخمه ام یمم خستۀ ایا سقی

 ز انواع ابا یتخمه ام گوئ

  ا مرا خواندست آن خالو پسری
  شهایکه بکارد در تو نوشش ر

  هدناو گوشت در شستت  ،ایماه
  گفتار دغل و، دست یجوز پوس

  ک نشمردی ،صد هزاران عقل را
  سه ات یمجو جز و ،ینیگر تو رام

  همه آفات توست  ،هاین برونیو
  مست و خواهان منند :یئتو نگو

  در مکمن نهان  ،ادیکه کند ص
  ن یحناد و یفرکند آواز و یم

  بر دردشان پوست او ،دیجمع آ
  آن دانۀ ملق از ج یتا نگردد گ

 ن یحزم را مگذار و محکم کن تو د

 ن رود از دست و درد سر دهد ید

  ن یحفظ د يحازم برا يتا شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اریبه البه و الحاح بساو را را و به دعوت خواندن  يشهر ،یئفتن روستایفر. 8
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  ا یبود اندر ما مض ،برادر يا
  يشهر آمد يچون سو یئروستا

  يدمهمانش ب ،دو مه و سه ماه
  آن زمان ،شیج را که بودئهر حوا

  خواجه تو يا :کرد و گفت يرو به شهر
  اریجمله فرزندان ب اهللا اهللا،

  وقت ثمر ،ایا به تابستان بی
  اریل و فرزندان و قومت را بیخ
  خطۀ ده خوش بود ،بهاران در

  او را دفع حال يشهر يوعده داد
  یکه ک :یگفت یهم یاو به هر سال

  امسالمانه ک ،یاو بهانه ساخت
  دیگر توانم واره ،گریسال د

  الم منتظریهستند آن ع :گفت
  يچو لکلک آمد یباز هر سال

  يباز هر سال از طمع او آمد
  شیز زر و مال خو یخواجه هر سال

  سه ماه آن پهلوان ،تن کرّیآخر
  خجالت باز گفت او خواجه رااز 

  جسم و جانم وصل جوست :گفت خواجه
  است و بادبان یچون کشت یآدم

  میکر يکا ،باز سوگندان بدادش
  ت به عهددست او بگرفت سه کرّ

  نیچن یبه هر سال ،بعد ده سال و
  پدر يا :کودکان خواجه گفتند

  يتو ثابت کرده ا يحقها بر و
  حق آن یخواهد که بعض یاو هم

  ت کرد ما را او نهانیبس وص
  هیبویس يا یول ،نیحق است ا :گفت
  تخم دم آخر بود ،یدوست
  ر قطوعیچو شمش ،باشد یصحبت
  چو فصل نو بهار ،باشد یصحبت

  آشنا یئبا روستا ،یئشهر  
   يزد يآن شهر يخرگه اندر کو

   يدبر خوانش ب ،او و بر دکان ِ
  گان یرا ،يمرد شهر يراست کرد

  ؟ده فرجه جو يسو یئنا یچ میه
  ن زمان گلشن است و نو بهاریکا

  تا ببندم خدمتت را من کمر
  چار سه یخوش ماه در ده ما باش

  دلکش بودکشت زار و اللۀ 
  هشت سال  ،عد وعدهر آمد بدتا 

   يد کامد ماه ِ ؟کرد یعزم خواه
  همان یامد میاز فالن خطه ب

  دیآن طرف خواهم دو ،از مهمات
  برِ اهل  يا ،بهر فرزندان تو

   يشد يم قبۀ شهریتا مق
 يزد يمه اندر خانۀ شهریخ

  ش یبال خو يگشاد ،يخرج او کرد
  خوان نهادش بامدادان و شبان 

  ؟مرا یبیچند بفر ؟چند وعده
  اندر حکم هوست  ،لیک هر تحویل

   ؟آرد باد را آن باد ران یتا ک
  م یا بنگر نعیب ،ر فرزندانیگ

  جهد يبنما ،ایزو ب ،کاهللا اهللا
  ن یرکّش يوعده ها ،البه ها و

  ه هم دارد سفریماه و ابر و سا
   يرنجها در کار او بس برده ا

  همان یتو م يچون شو ،واگزارد
  البه کنان  ،ده يدش سویکه کش

  ه یمن أحسنت ال اتق من شرّ
  ترسم از وحشت که آن فاسد شود

  در بوستان و در زروع  ،يهمچو د
  شمار یزو عمارتها و دخل ب
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  يد برب که ظنّ ،حزم آن باشد
  گفتت آن رسول ،حزم سوء الظن

  هموار و فراخ ،صحرا هست يرو
  ؟که دام کو ،دود یآن بز کوه

  نینک ببیا ؟که کو یگفتیآن که م
  اریع يا ،ادین و دام و صیکم یب

  نیاندر زم ،آنکه گستاخ آمدند
  یمرتض يا ،يچون به گورستان رو

  آن مستان کور ینیتا به ظاهر ب
  ایکورانه م ،تو يچشم اگر دار

  حزم و استدالل را يآن عصا
  ستیحزم و استدالل ن يور عصا

  نا نهدیکه ناب ،گام زآن سان نه
  اطیاحت ،به ترس و ،لرزان وکور 

  

   يبر ،از بد يشو ،و يزیتا گر  
  فضول  يا ،دانیهر قدم را دام م

  اوستاخ  وکم ر ،ستیهر قدم دام
  دامش افتد در گلو ،چون بتازد

  ن یکم يدید ینم ،يدیدیم دشت
  ؟ان کشت زاریباشد م یدنبه ک

  ن یاستخوان و کله هاشان را بب
   یاز ما مض ،استخوانشان را بپرس

  ؟چون فرو رفتند در چاه غرور
  دست آور عصا ،چشم يور ندار

  شوایکن پیم ه،دید يچون ندار
  ست یما ،بر سر هر ره ،عصا کش یب

  وارهد سنگ و از چهتا که پا از 
  فتد در خباطیتا ن ،نهد پایم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان رایا ،کردن نعمت یقصۀ اهل سبا و طاغ. 9
  شده يدر نار ،ستهج يزدود يا

  ؟قصۀ اهل سبا يتو نخواند
  ستیاز صدا آن کوه خود آگاه ن

  گوش و هوش یب ،کند یبانگ یاو هم
  داد حق اهل سبا را بس فراغ

  آن بد رگان ،ندذاشتشکر آن نگ
  ز در ،یلقمۀ نان ،را یمر سگ

  شودیپاسبان و حارس در م
  باش و قرار ،هم بر آن در باشدش

  روز و شب ،یبید غریآ یور سگ
  رو آنجا که اول منزل استب :که
  شیخو يبرو بر جا :گزندش که یم

  اتیآب ح ،و اهل دل ،از در دل
  يخودیکر و بسوجد و،  يبس غذا

  ز حرص ،ين در را رها کردیباز ا
گیر آن منعمان چرب دبر د  

  شده  يلقمۀ مار ،ستهلقمه ج  
  جز صدا يدیند ،و يا بخواندی

  ست یراه ن ،که راُ ِ هوش یمعن يسو
  او هم شد خموش  ،تو يردگچون خمش 

  وانها و باغ یصد هزاران قصر و ا
  از سگان فتادند کمتر  ،در وفا

  بندد کمر یبر در هم ،چون رسد
  رودیم یجور و سخت يگر چه بر و

  اریاخت يریکرد غ ،دنکفر دا
  کنند آن دم ادب یآن سگانش م

  گروگان دل است  ،آن نعمتحق 
  ش یفرو مگذار ب ،حق آن نعمت

  وا شد چشمهات  ،و يدیچند نوش
   يبر جان زد ،از در اهل دالن
  چو خرس  يگرد یگرد هر دکان هم

  گ ید مرده ریبهر ثر يدویم
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  که جان فربه شود ،نجا دانآچربش 
  

  نجا به شودآ ،دیکار نااوم  
    

  او يه السالم جهت طلب شفا به دعایعل یسیدر صومعۀ عبر  یجمع آمدن اهل آفت هر صباح. 10
  اهل دل ساست خوان ِیصومعۀ ع

  ز هر اطراف خلق يجمع گشتند
  صباح یسیع ،بر در آن صومعه

  شیاز اوراد خو یاو چو فارغ گشت
  نزار يدید ،مبتال جوق جوق ِ
  خدا از یگفتو،  يپس دعا کرد

  اصحاب آفت ،از خدا يا: یگفت
  رنج و عنا یب ،دین روان گردیه

  يچون اشتران بسته پا ،جملگان
  توقف جمله شادان در امان  یب

  رنج و غمیدرد و الم، بیجمله ب
  روان يش گشتندیخانۀ خو يسو

  شیآفات خو یتو بس يآزمود
  ؟تو رهوار شد یچند آن لنگ

  بند يبر پا يرشته ا ،مغفلتو 
  تو یفراموش ،و یناسپاس

  بر تو بسته شد ،الجرم آن راه
  اب و استغفار کنیزودشان در

  تو بشکفد يتا گلستانشان سو
  مباشکم از سگ  و هم بر آن در گرد

  مر سگان را ناصحند ،چون سگان هم
  استخوان يکه خورد ن در رایاول
  آنجا رود ،ادب زتا  ،گزندشیم
  برو ،یسگ طاغ ياه ک ،گزندشیم

  بسته باش ،همچو حلقه ،بر همان در
ما مباش يوفا نقض ِ صورت  

  چون وفا آمد شعار ،مر سگان را
  عار بود ،چون سگان را ،ییوفایب

  فخر آورد از وفا ،یحق تعال

  هل ن در میا ،مبتال يهان و هان ا  
  اهل دلق لنگ و ر و شل و یاز ضر

  شان رهاند از جناح یا ،تا به دم
  ش یآن خوب ک ،يرون شدیچاشتگه ب

  د و انتظاریام با ،شسته بر در
 حاجت و مقصود جمله شد روا 

   ن جملگانتان شد روایحاجت ا
  اکرام خدا ،و يغفار يسو

   يبه راشان یا يزانو یئکه گشا
  پا دوان  ياو شدند ياز دعا

 تن درست و شادمان و محترم 

 مون آن صاحب قران یاز دم م

  ش یک ارانین یصحت از ا یافتی
  ؟غم و آزار شد یچند جانت ب

  لوند يا ،يتا ز خود هم گم نگرد
  تو یاد ناورد آن عسل نوشی

  از تو خسته شد ،چون دل اهل دل
  زار کن  يه هایگر ،يهمچو ابر

  پخته بر خود واکفد يوه هایم
  خواجه تاش  یبا سگ کهف ار شدست

  که دل اندر خانۀ اول ببند
  را ممان  يحق گزار ،ر ویسخت گ

  مفلح شود ،نیوز مقام اول
  مشو یاغی ،نعمتتِ  یبا ول

  برجسته باش  ،چابک و ،پاسبان و
  هوده فاش یرا مکن ب ییوفایب

  اریم یننگ و بد نام ،رو سگان را
  ؟نمود يچون روا دار ،ییوفایب

  رنایبعهد غ یمن اوف :گفت
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  حق وفا با رد ،دان ییوفایب
  نور را هم نور شو، با نار نار

  میکان کر ،حق مادر بعد از آن شد
  درون جسم او ،کردت یصورت

  د او ترایهمچو جزو متصل د
  حق هزاران صنعت و فن ساختست

  سابق از مادر بود ،حق پس حق ِ
  رید و ضرع و شیآنکه مادر آفر

  م احسان تویقد ي، اخداوند يا
  کنُ اد یحق را  :که يتو بفرمود

  آن صبوح ،که کردم یاد کن لطفی
  اصل و اجداد شما را آن زمان

  ن بگرفته بودیزم ،آب آتش خو
  تانمن نکردم رد ،حفظ کردم

  ؟چون زنم ،تیپشت پا ،سر يشدچون 
  ؟يشویان میوفایب ،يچون فدا

  يرها بیئوفایمن ز سهو و ب
  که تو ،بر آنجا بر ،دن گمان بیا

  ار و همراهان زفتی یبس گرفت
  نیبر چرخ بر ،کت رفتیار نی

  چنانهم ،انهیدر م يتو بماند
  ریار دلی يا ،ریدامن او گ

  گردون بر شود يسو ،یسیچو ع ین
  مکان یدر مکان و ببا تو باشد 

  او بر آرد از کدورتها صفا
  فرستد گوشمال ،يچون جفا آر

در روش يترك کرد يردچون تو و  
  تو در زمان یکه کن يترك ورد

  مکن یعنی ،آن ادب کردن بود
  شود يرین قبض زنجیش از آن کایپ

  رنج معقولت شود محسوس و فاش
  ر شدیقبضها دلگ ،یدر معاص

  بر حقوق حق ندارد کس سبق   
 خار، خار  يُگل، گل باش و، جا  يجا

  م ین تو غریکرد او را از جن
  آرام و خو ،و را تداد در حمل

  رش جدایمتصل را کرد تدب
  تا که مادر بر تو مهر انداختست 

  خر بود ،هر که آن حق را نداند
  ریگبآن خود  ،نیبا پدر کردش قر

  تو هم آن ِ ،یو آنکه ن ،آنکه دانم
  گردد کهن  ینم ،زانکه حق من

  نوح  یبا شما از حفظ در کشت
 دادم از طوفان و از موجش امان

  ربودیکه را مُ مر اوج  ،موج او
در وجود جد جدتان  جد  
  ؟کنمع یضاچون  ،شیکارگاه خو

يرویبدان سو م ،داز گمان ب   
   ؟يگمان بد بر ،یئمن آ يسو
  دو تو ،ش همچون خودیدر پ يشویم

  رفت  :که یئگو ؟کو :م کهیگوگر ترا 
  ن یدر قعر زم ماند،ار فسقت ی
  از کاروان  یچون آتش ،مددیب

  ریکاو منزه باشد از باال و ز
  ن اندر رودیدر زم ،چو قارون ین

  از سرا و از دکان  یچون بمان
  رد وفایرا گو ت يمر جفاها

  کمال  يسو يرو واتا ز نقصان 
 د از رنج و تبش یآ یبر تو قبض

  ک دانید، نیت آیکیقبض و تار
  از آن عهد کهن  یلیچ تحویه
  شود  يریپا گ ،رستینکه دل گیا

  ن اشارت را به الش یا يریتا نگ
  ر شدیقبضها بعد از اجل زنج
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  ذکرنانعط من أعرض هنا عن 
  بردیچون مال کسان را م ،دزد

  ؟ستین قبض چیعجب ا :دیگو یاو هم
  کم کند یالتفات ،ن قبضیچون بد
  قبض عوان شد الجرم ،قبض دل

  خیزندان شدست و چار م ،ها قبض
  هم شد آشکار ،خ پنهان بودیب

  زودش بزن ،د بودب شخیچونکه ب
  کنُ  چارة آن قبض ،يدیقبض د
  هبسط خود را آب د ،يدیبسط د

  

   یبالعم حشرشه ضنکا و نیع  
  خلدیدلش را م ،یقبض و دل تنگ
  ست یکز شرت گر ،قبض آن مظلوم

صرارباد ا، کندُ م آتشش را د  
  زد علم  ،یگشت محسوس آن معان

  خ ید شاخ بآربر ،خ است ویغصه ب
  شمار یخیب ،قبض و بسط اندرون

  در چمن  يد زشت خاریتا نرو
  ن د ز بیروینکه سرها جمله مآز

  وه با اصحاب ده ید ممچون بر آ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصۀ اهل سبا یباق. 11
  باز گردد قصۀ اهل سبا

  با بودند خامسز اهل  ،آن سبا
  باشد آن کفران نعمت در مثال

  یئکوین نید مرا ایبا یکه نم
  را دور کن ییکوین نیا ،لطف کن

  ننایعد ب پس سبا گفتند با
  وان و باغین ایم ایخواهیما نم

  د استب ،گریک همدیشهرها نزد
  ف الشتایالص یطلب اإلنسان فی

  بحال أبدا یرضیفهو ال 
  نْسانُ ما أکفرهقُتلَ اال

  یزآن شد کشتن ،ن سان استینفس ز
  یهر چون کش نه ،است يخار سه سو

  آتش ترك هوا در خار زن
ردند اصحاب سباچون ز حد ب  

  حت آمدندیناصحانشان در نص
  داشتندیقصد خون ناصحان م

  ن جهانیشود تنگ ا ،دیچون قضا آ
  إِذا جاء القضاء ضاق الفضا :گفت

  شود وقت قضایچشم بسته م

 مرحبا : میباز گو، تا باز گو  

  کارشان کفران نعمت با کرام 
  تو جدال  ،با محسن خود یکه کن

   ؟يشویچه رنجه م ،نیمن برنجم ز
  زودم کور کن  ،من نخواهم چشم

  ر لنا خذ زبننایننا خیش
  امن و فراغ  ین ،ان خوب ومز ین

  د است خوش کانجا د ،ابان استیآن ب
  فإذا جاء الشتاء أنکر ذا

  ش رغدایق ال بعیال بض
  أنکره  يکلما نال هد

   یاقتلوا أنفسکم گفت آن سن
   ؟یجه یز زخم او تو کا ،در خلد

  کو کار زن یار نیدست اندر 
  به از صبا ،وبا ،ش مایکه به پ

  شدندیاز فسوق و کفر مانع م
  کاشتندیم يتخم فسق و کافر

  از قضا حلوا شود رنج دهان 
  تحجب األبصار إِذا جاء القضاء

  کحل چشم را ،ند چشمیتا نب
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  د گردیزیچو انگ ،مکر آن فارس
  غبار يمرو سو ،فارس رو يسو

  وردن گرگش بَخیگفت حق آن را که ا
  گرد گرگ راَ دانست  یاو نم

  گرگ با گزند يبو ،گوسفندان
  ر رایش يوانات بویمغز ح

  باز گرد ،يدیدر یشخشم  يبو
  گرد گرگوانگشتند آن گروه از َ

  د آن گوسفندان را به خشمیبردر
دندچند چوپانشان بخواند و نام  

  میز تو چوپانترخود ما  ،که برو
  یار نی آن ِ ،م ویطعمۀ گرگ

  ت در دماغید جاهلب یتیحم
  کندند چاه یبهر مظلومان هم

  وسفان بشکافتندین یپوست
  تو يدل حق جو ؟وسفیست آن یک

  يرا بر استن بسته ا یلیجبرئ
  يان آوریگوساله بر ،ش اویپ

  ن است ما را لوت و پوتیا ،که بخور
  آن مبتال ،ن شکنجه و امتحانیز
  ن گرگ کهنیافغان از ا ،خدا يکا
خبر یواخواهم از هر ب ،تو داد  

  شد فنا مصبر :د کهیگو یاو هم
  هودیاحمدم درمانده در دست 

  ایجان انب سعادت بخش ِ يا
  ستینتاب با فراقت کافران را 

  ند در وقت عذابیکافران گو
  و خود زآنسو استاک ،ن استیحال او ا
  نزه يا يآر :د کهیگو یحق هم

  ، دم مزنخامش ،است کیصبح نزد
  خامش، کم خروش ک است،یصبح نزد

  تو يکوشش من، به که کوششها

  ز استغاثت دور کرد ،آن غبارت  
  ور نه بر تو کوبد آن مکر سوار

  ؟نکرد يچون زار ،گرد گرگَ د ید
  ؟چرا کرد او چرا ،ن دانشیبا چن

  خزند یبه هر سو م ،بدانند و یم
  د چرایگویترك مَ  ،بداند یم

  انباز گرد خدابا مناجات 
  آمد سترگ  ،گردبعد َ ،گرگ محنت

بستند چشم  ،درَکه ز چوپان خ  
  زدندیخاك غم در چشم چوپان م

  م یک سروریهر  ؟میچون تبع گرد
   یعار ن آن ِ ،م ویزم ناریه

  بر دمنشان کرد زاغ  یبانگ شوم
  گفتند آه یدر چه افتادند و م

  افتندیک یک ی ،کردندیآنچه م
  تو يبسته اندر کو ،يریچون اس

   يو بالش را به صد جا خسته ا پرّ
يکهدان آورَ او را به  یشکه ک   

   جز ذکر و قنوت ست او را قوتین
  ت با خدایکند از تو شکایم

  صبر کن  ،نک وقت آمد :دشیگو
  دادگر يجز خدا ؟داد که دهد

  ا ربنای ،تو يدر فراق رو
  صالحم افتاده در حبس ثمود

  ایا بی ،باز خوانما ی ،کشا بی
 ست ین فراق اندر خور اصحاب نیا

  کنت تراب  یتنیا لی: یکیهر 
  تو است  کان ِ یکس ؟تو یچون بود ب

  صبر به  ،روصبر آ ،ک بشنویل
 رون آمدنیکاندر آمد وقت ب

 تو مکوش ،تو یکوشم پ یمن هم

 تو  يتلخم، به از حلوا يدارو
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  ن تحمل کن، برو خاموش شویه
  ش دانیلت و مکر و دغا بازیح

  ار گردی يا ،ن باز گردیه ،حدشد ز 
  ک گوشه نهیقصۀ اهل سبا 

  

 کمترك جنبان زبان، رو گوش شو   

 ارت جدا اندازد آن یهر چه از 

  ردن خانه بیخواجه را ب ،یئروستا
   ؟چون آمد به ده ،خواجه هک ،آن بگو

 

  
  
  
  

  ده يسوب یئداستان رفتن خواجه به دعوت روستا یقاب. 12
  وه کردیدر تملق ش ،یئروستا
  ره شدیاو خ ،امیام اندر پیاز پ

  ندسنجا کودکانش در پیهم از ا
  ر عجبیکش ز تقد ،وسفیهمچو 

  ست آنیبلکه جانباز ،يآن نه باز
  جدا اندازد آن ،ارتیهر چه از 

  ریمگ ،گر بود آن سود صد در صد
  زدان زجر کردیکه چند  ،ن شنویا

در سال تنگ ،هلزانکه بر بانگ د  
  گران ارزان خرندید دیتا نبا
  غمبر به خلوت در نمازیماند پ

  یئطبل لهو بازرگان :گفت
  هائما قد فضضتم نحو قمح ٍ

  دیتخم باطل کاشت ،بهر گندم
  ر من لهو است و مالیخ ،صحبت او

  نیقین یخود نشد حرص شما را ا
  دهد يآنکه گندم را ز خود روز

  از آن یگندم جدا گشت یاز پ
  

  وه کردیتا که حزم خواجه را کال  
ره شدیت ،حزم خواجه الل ِتا ز  

  زدندیم ينرتع و نلعب به شاد
  اب َ  از ظلّ ،نرتع و نلعب ببرد

  ست آن یزبا له و مکر و دغایح
  ان یز ،ان داردیکان ز ،آن را مشنو

  ریفق يا ،بهر زر مگسل ز گنجور
  را گرم و سرد ینب گفت اصحابِ

  درنگ  یجمعه را کردند باطل ب
  شان برندیز آن جلب صرفه ز ما ا

  ازیپر ن ،ش ثابتیبا دو سه درو
   ؟یئد از ربانیچونتان ببر

  ا قائمایتم نبیثم خل
  دیبگذاشت ،و آن رسول حق را

  بمال  یچشم ،یبگذاشتن که را یب
  ن یر الرازقیکه منم رزاق خ

  ؟ع نهدیتوکلهات را ضا یک
  فرستادست گندم ز آسمان  هک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعوت باز بطان را از آب به صحرا. 13
  زیکز آب خ ،د بط رایباز گو

باز دور ياک :دشیعاقل گو بط  
  بطان شتاب يا ،و چون باز آمدید

  باز گرد ،رو رو :ندیباز را گو
  راو دعوت ت ،از دعوتت يما بر

  راو قند و قندستان ت ،حصن ما را

  زیدشتها را قند ر ینیتا بب  
  آب ما را حصن و امن است و سرور

  از حصن آب  ،دیرون کم روین به بیه
  مرد يپا يا ،دست داراز سر ما 

  کافرا ،ن دم تویم ایما ننوش
  ستان تراب ،ه اتیمن نخواهم هد
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  د علم یکم نا ،چونکه لشکر هست    د لوت کمیاین ،چونکه جان باشد
 

 یت خواجه و روستائیرجوع به حکا. 14
  دیعذر آور یبس ،خواجۀ حازم

  ن دم کارها دارم مهمیا :گفت
  کار نازکم فرموده است ،شاه

  م ترك امر شاه کردرایمن ن
  سرهنگ خاص ،هر مسا ،هر صباح و
  ؟ده يم سویکه آ يتو روا دار

  ؟درمان خشمش چون کنم ،بعد از آن
  ن نمط او صد بهانه باز گفتیز

  چیله پیگر شود ذرات عالم ح
  ؟ن از آسمانین زمیزد ایچون گر

  نیزم يد ز آسمان سویهر چه آ
  بارد بر او ید میآتش از خورش

  طوفان کند باران بر او یور هم
  وب واریا ،م اویاو شده تسل

  سر مکش ،ینین زمیکه جزو ا يا
  منْ تراب يدیچون خَلَقْناکُم شن

  کاشتم یتخم ،ن که اندر خاكیب
  ریشه گیپ یگر تو خاکیحملۀ د

  ودشدر  یآب از باال به پست
  ر خاك شدیگندم از باال به ز

  نیوه آمد در زمیدانۀ هر م
  گردون تا به خاكاصل نعمتها ز 

  ریچون ز گردون شد به ز ،از تواضع
  شد آن جماد یپس صفات آدم
  میز اول آمد ،کز جهان زنده

  در سکون ،در تحرك ،جمله اجزا
  نهان ياجزا حاتیذکر و تسب

  رنجات کردیچون قضا آهنگ ن
  خواجه مات شد ،با هزاران حزم

  دیو مریبس بهانه کرد با د  
  آن نگردد منتظم  ،میایگر ب

  شاه شب نغنوده است  ،ز انتظارم
  زرد يمن نتانم شد بر شه رو

  د مناص یجو یاز من هم ،رسدیم
  ره افکند سلطان گتا در ابرو 
  ن مگر مدفون کنم یزنده خود را ز

  له ها با حکم حق نفتاد جفت یح
  چ یچند هیه ،آسمان يبا قضا

   ؟نهان يش را از ویچون کند او خو
  ن یکم ین ،نه چاره ،مفر دارد ین

  ش آتشش بنهاده رویاو به پ
  ران بر اویکند ویشهرها را م

  اریب ،یخواهیهر چه م ،رمیکه اس
  در مکش  ،زدانیحکم  ینیچونکه ب
  رو متاب  يواز  بسح یخاك باش

  و منش افراشتم  یگرد خاک
  ریرانت امیتا کنم بر جمله م

  به باال بر رود یآنگه از پست
  خوشۀ چاالك شد آن ،بعد از آن

  ن یبعد از آن سرها بر آورد از دف
  پاك  جان ِ يشد غذا ،ر آمدیز

  ریدل یح یگشت جزو آدم
  پران گشت شاد ،بر فراز عرش

  م یباال شد يسو یباز از پست
  ه راجعون یکإنا إل ،ناطقان
  افکند اندر آسمان  یغلغل

  را مات کرد یئشهر ،یئروستا
  ز آن سفر در معرض آفات شد
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  ش بودیاعتمادش بر ثبات خو
  ررون کند از چرخ سیچون قضا ب

  ا برونیان افتند از دریماه
  شه شودیو درشیو د يتا پر
  ختیحق گر يکاندر قضا یجز کس

  در قضا يزیدر گر ،ر آنکهیغ
  

  لش در ربودیم سین ،دکه بُ گر چه   
  عاقالن گردند جمله کور و کر

  رد مرغ پران را زبون یدام گ
  به بابل در رود یبلکه هاروت

  خت ینر یعیچ تربیخون او را ه
  رها يله ندهدت از ویچ حیه
  

  
  
  
  
  
  

  را قطاف کنندشان باغها یزحمت درو یشان تا بیکردن ا هلیقصۀ اهل ضروان و ح. 15
  ؟يقصۀ اصحاب ضروان خوانده ا

  چند ،شیکژدم ن ،کردندیله میح
  دند مکریسگال یشب همه شب م

  آن بدان ،هارّگفتند سیه میخف
  لده گینده اسگالیگل انداُ با 

  علم هواك من خلقیگفت أ ال 
  ن قد غدایغفل عن ظعیف یک
  نما قد هبطا أو صعدایأ

  کردند اسرار از خدایع میخف
  ث خواجه رایکن اکنون حدگوش 

  گوش را اکنون ز غفلت پاك کن
  د از بال و از عنایتا چه ها د

  ین را دهیکه غمگ ،دان یآن زکات
  رنجوران دل يغمها يبشنو

خانۀ پیر فنر دود دارد پ  
  م شوداو را چو راه د ،گوش تو
  يرو يا ،کن تو با ما يغم گسار

  بود یحبس و زندان ،ن ترددیا
  کشدینسو میآن بدو ،نسوان بدیا
  ن تردد عقبۀ راه حق استیا
  ر راه راستبرود یتردد م یب

  ر و رو معافیگام آهو را بگ
  يروین روش بر اوج انور میز
  از موج و کف ین ،ا ترس ویز در ین

   ؟يمانده ا ییله جویپس چرا در ح  
ش چندیدرو يرند از روزکه ب  

  ن عمرو و بکریدر رو کرده چند يرو
  ابد آن ید که خدا دریتا نبا

  پنهان ز دل  ،کندیم يکار ،دست
  نجواك صدقا أم ملق  یإن ف

  ن مثواه غداین ایعایمن 
 عددا یقد تواله و أحص

   یآن سگان جاهل از جهل و عم
 د او جزا یده چون شد و، د يکو سو

  استماع هجر آن غمناك کن 
ه چون شد از شهر او جدا د در ره 

   یش دستانش نهیگوش را چون پ
  ف از آب و گل یفاقۀ جان شر

   یمر ورا بگشا ز اصغا روزن
  دود تلخ از خانۀ او کم شود

   يرویم یرب اعل يبه سوکه 
  رود یئبنگذارد که جان سو اوک

  دشَمنم راه ر :دیگو یکسهر 
  ش مطلق است یخنک آن را که پا يا

   ؟گامش کجاست ،بجو یدانیره نم
  از گام آهو تا به ناف  یتا رس

   يرویگر بر آذر م ،برادر يا
   "ال تخف"تو خطاب  يدیچون شن
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  چونکه خوفت داد حق ،ال تَخَف دان
  ستیکاو را خوف ن ،خوف آن کس راست

  

  چون فرستادت طبق  ،نان فرستد  
  ست ینجا طوف نیکش ا ،غصه آنکس را

  
  
  

  ده يروان شدن خواجه به سو. 16
  ز ساختیخواجه در کار آمد و تجه

  اهل و فرزندان سفر را ساختند
  ده يشادمانان و شتابان سو

  چراگاه خوش است ،مقصد ما را
  با هزاران آرزومان خوانده است

  ه زمستان درازرة دیما ذخ
  ثار راه ما کندیبلکه باغ ا

  تربحوا یعجلوا أصحابنا ک
  نیمن رباح اهللا کونوا رابح

  افرحوا هونا بما آتاکم
  ير ویمشو از غ ،شو يشاد از و
  ستواستدراج ت ،ر اوستیهر چه غ

  قاستبکه غم دام  ،شاد از غم شو
  رنج تو چو کان ،گنج وبود چون غم 

  بشنوند يباز چون نام ِ ،کودکان
  دامهاست ن سویا ،خران کور يا
  کمان کن یشده، لرها پران یت
  بیرها پران، کمان پنهان و غیت

  د نهادیدل با يگام در صحرا
  مردمان يا ،من آباد است دلیا

  گلشن خرم به کام دوستان
  هیا ساریر القلب و س یعج إل

ه مرود، ه مرد را احمق کندد  
ه دهد يخواجه پندارد که روز د  

  یمجتب يغمبر شنو ایقول پ
  باشد اندر روستا يکه روزهر 

  بود يوبا  یاحمق ،یتا به ماه
  باشد اندر روستا یوانکه ماه

  ده اشتاب تاخت  يمرغ عزمش سو  
  رخت را بر گاو عزم انداختند

  م از ده مژده ده یخورد يکه بر
  م و دل کش است یار ما آن جا کری

  بهر ما غرس کرم بنشانده است 
  م بازیشهر آر يسو ،از بر او

  ان جان خودمان جا کندیدر م
  ال تفرحوا :گفت از درونیعقل م

ب الفرحیال  یإن رب ن یح  
  کل آت مشغل ألهاکم 

   يماه د ،دگرها ،او بهار است و
  ست وگر چه تخت و ملکتست و تاج ت

  ارتقاست  یپست يسو ،ن رهیاندر ا
   ؟ن در کودکانیرد ایدرگ یک ،کیل

  دوندیجمله با خرگور هم تگ م
  خون آشامهاست  ،ين سوین ایدر کم

 گشت پنهان، از دو چشم مردمان 

  ب یر شیرسد صد تیم یبر جوان
  نبود گشاد ،لگ يزانکه در صحرا

 حصن محکم موضع امن و امان 

  چشمه ها و گلستان در گلستان 
  ه ین جاریه أشجار و عیف

  رونق کند ینور و ب یعقل را ب
 ده دهد یداند که روزین نمیا

  وطن در روستا ،عقل آمد گور ِ
   د به جایناعقل او  ،یتا به ماه

  ؟چه درود ،نهایجز ا ،هش دیاز حش
   یباشدش جهل و عم يروزگار
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واصل ناشده خ ِیش ؟ه چه باشدد  
  ن حواسیا ،یکل عقل ِ شهر ِ ش ِیپ
  ریصورت افسانه گ ،ن رها کنیا

گر به دستان ین بر میه ،ستیره ن ر  
  بود ژار چه ظاهر ک ،ریظاهرش گ

  خود صورت است یاول هر آدم
  ؟است یجز صورت ک ،وهیاول هر م

  ، آنگهاناوال خرگاه سازند
  آن ترك یمعنو صورتت خرگاه 

  ک نفسین را رها کن یبهر حق ا
  

  د و حجت در زده یدست در تقل  
  چشم بسته در خراس  چون خران ِ

  ریگندم دانه گ رو بهل دردانه،
  ن سو بران یا ره، ستینسو گر بدان 

  باطن رود يعاقبت ظاهر سو
  رت است یکاو جمال س ،بعد از آن جان

  است  يو یکه معن ،بعد از آن لذت
  همانیآرند آخر مترك را 

   بادبانصورت  و،ت مالح یمعن
  تا خر خواجه بجنباند جرس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ده يرفتن خواجه و قومش به سو. 17
  ساختند يخواجه و بچگان جهاز

  صحرا راندند يشادمانه سو
  خسرو شودیک بنده ،کز سفرها
  ن رادیفرز ،دق شودیاز سفر ب

  سوختند یاز آفتاب يرو ،روز
  شان راه زشتیش ایگشته پخوب 

  شودین لبان خوش میریاز ش ،تلخ
  شودیخرما م ،حنظل از معشوق

  نان خار کشیبسا از نازن يا
  شیپشت ر ،بسا حمال گشته يا

  اهیکرده آهنگر جمال خود س
  خیچار م یخواجه تا شب بر دکان

  رودیم یا و خشکیدر ،يتاجر
  بود یئهر که را با مرده سودا

  آورده به چوب يرو ،آن دروگر
  کن اجتهاد يد زنده ایبر ام

  یرا از خس یخسن مکن مونس یه
  ؟انس تو با مادر و بابا کجاست

  ؟ه و الال چه شدیانس تو با دا
  ر و با پستان نماندیانس تو با ش

  بر ستوران جانب ده تاختند  
  تغنموا بر خواندند یسافروا ک

  ؟خسرو شود یماه ک ،سفرها یب
  صد مراد ،وسفید یابیوز سفر 

  آموختند یراه م ،شب ز اختر
ره چون بهشت  ،ه شدهاز نشاط د  

  شودیکش م هماز گلزار  ،خار
  شود یصحرا م ،خانه از همخانه

  ماه وش  يگلعذار دیبر ام
  ش یخو يدلبر مهرو ياز برا

  ماه  يد ببوسد رویتا که شب آ
  خ یدر دلش کردست ب يزانکه سرو

  ودریم ینیآن به مهر خانه ش
  بود یئماید زنده سیبر ام

  ده، رنج و کوبیخود گزر خوب هب
  جماد ،دو يروز بعد ،کاو نگردد

   یت باشد در او آن مونسیعار
  مونسانت را وفاست  ،گر بجز حق

  ر حق عضدید به غیشا یگر کس
  رستان نماندینفرت تو از دب
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  وارشانیبود بر د یآن شعاع
  که افتد آن شعاع يزیبر هر آن چ

  عشق تو بر هر چه آن موجود بود
  مس بماند ،با اصل رفت و يچون زر
  دخوانطالق او ب ،ر آمدیطبع س

بکشِ پا  ،صفاتش از زر اندود  
  ستیتیعار ،در قلبها یکان خوش
  رودیقلب در کان م يزر ز رو

  رودیوار تا خور مینور از د
  تو آب از آسمان جو یمن سپس یز

  معدن دنبه نباشد دام گرگ
  بسته در گره ،زر گمان بردند

  شدندیرقصان من خندان و یهمچن
  دیپر یم یدند مرغید یچون هم
  دیوزیده م يکز سو یمیهر نس

  او ياز سو ،آمد ز دهیهر که م
  يده ایما را د ار ِیِ  يرو ،که تو

  

  وارفت آن نشان  دیجانب خورش  
  شجاع  يا ،یئتو بر آن هم عاشق آ

  زر اندود بودچو  ،آن ز وصف حق
 شتن، مفلس بماند یخو يزراز 

  فشاند  يکرد و، دست از و يپشت بر و
  خوش َ  يقلب را کم گو ،از جهالت

  ست ینتیز یۀ بیما ،نتیر زیز
  رودیکان م ،آن کان رو تو هم يسو

  رودیکه در خور م ،تو بدان خور رو
  تو وفا در ناودان  يدیچون ند

  ؟شناسد معدن آن گرگ سترگ یک
  ه د دند مغروران بهیشتاب یم

  زدندیم یآن دوالب چرخ يسو
  دیدریصبر جامه م ،جانب ده

 د یپروریا روح و روان میگوئ

  او يدادند خوش بر رویبوسه م
   يده ایما را د ،پس تو جان را جان و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بود یلیل يم کویرا که مق ینواختن مجنون آن سگ. 18
  نواختیرا م یکاو سگ ،همچو مجنون
  گشت خاضع در طوافیگرد او م

  د و نافیبوس یش همیهم سر و پا
  مجنون خام ياک :گفت یبوالفضول

  خوردیم يدیم پلئپوز سگ دا
  شمرد یماو  یسگ بس يبهایع

  و تن یتو همه نقش :مجنون گفت
  نیست این طلسم بستۀ مولیکا

  دل و جان و شناخت ،ن ویهمتش ب
او سگ خ ِفرخ ر من است کهف  
  میش مقیکه گشت در کو یآن سگ
  او يباشد اندر کو اوک یآن سگ

  مر سگانش را غالم ،رانیکه شآن

  گداخت یشش میپ ،داد ویبوسه اش م  
 گزاف  یگرد کعبه ب یهمچو حاج

  داد صاف یشکرش مو هم جالب 
  مدام  يآر ینکه میا ؟د استین چه شیا

  استرد یمقعد خود را به لب م
  نبرد یئبو ،ب دانیاز غ ،ب دانیع

  من  اناز چشم تو بنگر ،اندرآ
  ن یست ایلیپاسبان کوچۀ ل

  د و مسکن گاه ساخت یکاو کجا بگز
  من است   لهف هم، بلکه او همدرد و

 میران عظیش به ز شیخاك پا

  ؟او يک مویدهم  یران کیمن به ش
  خامش و السالم  ،ستیامکان ن نگفت
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  دوستان يا ،دیگر ز صورت بگذر
  یسوخت ،یصورت خود چون شکست

  یرا بشکن یهر صورت ،بعد از آن
  میسغبۀ صورت شد آن خواجۀ سل

  دام آن تملق شادمان يسو
  صیاز کرم دانست آن مرغ حر

  از کرم دانست مرغ آن دانه را
  مرغکان در طمع دانه شادمان

  آگاهت کنمهاش یگر ز شاد
  دیه پدچو آمد د ،مختصر کردم

  تاختندیه مه به دد ،یقرب ماه
  اوستا یب ياشه یرد پیهر که گ

  رود يوزقال یب ،هر که در ره
  لیدل یکعبه ب يهر که تازد سو

  نیکه نادر باشد اندر خافقزآن
  کندیم یابد که کسبیمال او 

  ؟کو که جسمش جان بود یئمصطفا
  "علَّم بالقلم"اهل تن را جمله 

  پسر يا ،هست محروم یصیهر حر
  دند و تابیرنجها د ،اندر آن ره

  روستار گشته از ده و از یس
  

  ستان  گلدر ُ ،ستان گلجنت است و ُ  
   یرا شکست آموخت کلُّ  صورت

   یبر برکنیباب خ ،دریهمچو ح
  م یبه گفتار سق ،شدیه مبه د اوک

  دانۀ امتحان  يسو یهمچو مرغ
 ص یکن شد محیدانه را با دام، ل

  آن عطا ،جود ین ،ت حرص استیغا
  ان و دوان ر پرّیآن تزو يسو

  گاهت کنم یکه ب ،رهرو يترسم ا
دیگر گزیره د ،هخود نبود آن د  
نکو نشناختند ،هزانکه راه د  

   به شهر و روستا ،شد يش خندیر
  صد ساله شود ،دو روزه راه ،هر

  ل یگردد ذل ،ن سرگشتگانیهمچو ا
  ن یوالد یسر بر زند ب یآدم
  زند یکه بر گنج ،باشد ينادر

  تا که رحمن علم القرآن بود
  واسطه افراشت در بذل کرم 

  آهسته تر ،صان تک مرویچون حر
  در عذاب  یچون عذاب مرغ خاک

  چنان نااوستا يزیوز شکر ر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان رایا ییده و ناشناخت آوردن روستایدن خواجه و قومش به ده و نادیرس. 19
دند آن طرفیچون رس ،یماه بعد  

  یتیکه از بد ن ،نیب ییروستا
  شان به روزیکند ز ایپنهان م يرو

  آن چنان رو که همه زرق و شر است
  وان چون مگسید ،ها باشد کهیرو

  فتند در تو ن،اشیرو ینیچون بب
  هیث عاصیخب ين روآر به

  افتندیش ادند و خانه یچون بپرس
  در فرو بستند اهل خانه اش

  علف  یشان ستوران بینوا ا یب  
   یا و التیکند بعد اللت یم

  ند پوزیباغش بنگشا يتا سو
  تر است یاز مسلمانان نهان اول

  رس جبر سرش بنشسته باشد چون 
  خوش مخند ،يدیچو د ای، ن آنیا مبی

  ه ینسفعا بالناص :زدانیگفت 
  در بشتافتند يشان سویهمچو خو

  وانه وش ید ،يرو جن کیخواجه شد ز
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  هم نبود یک هنگام درشتیل
  شان پنج روزیبر درش ماندند ا

  يخر ین ،ز غفلت بود ماندن ین
  ز اضطرار ،کانیبسته ن ،مانیبا لئ

  کردش سالم یدش همید یاو هم
  ؟یئمن چه دانم تو ک ،باشد :گفت

  والهم روز و شب اندر صنع هو
  خود ندارم هم خبر ياز خود

  ستیر حق آگاه نیهوش من از غ
  هیامت شد شبین دم با قیا :فتگ

  کردش که من آنم که تویشرح م
  دم آن متاعیآن فالن روزت خر

  ؟سالها مهمان من يتو بود ین
  دستند خلقیمهر ما شن سرّ

  ترهات یئچه گو :گفتش یاو هم
  گرفت یابر و باران ،ن شبیپنجم

  د آن کارد اندر استخوانیچون رس
  در يچون به صد الحاح آمد سو

  من آن حق ها بگذاشتم :گفت
  پنج روز نی، ادیپنج ساله رنج د

  ار و تباریش و از یک جفا از خوی
  ننهاد بر جور و جفاش زانکه دل

  هر چه بر مردم بال و شدت است
  مهرت در زوال دیخورش يا :گفت

  يگوشه ا ،به ما ده ،امشب باران
  باغبان ک گوشه است آن ِی :گفت

  از بهر گرگ ،ر و کمانیدر کفش ت
  ستوت جا آن ِ ،یگر تو آن خدمت کن

  ده يتو جا ،صد خدمت کنم :گفت
  رز کنم یحارس ،من نخسبم

  دو دل يا ،مگذارم امشب بهر حق
  الیشد و او با ع یخال يگوشه ا

  ؟چه سود يزیت ،به چه يچون در افتاد  
  سوز گرما و درشب به سرما روز 

   يخور یب ،بلکه بود از اضطرار و
  مردار خوار یز اضطرار است آدم

  ن است نام یمرا ا ،که فالنم من
  یئن پاکیا قری ،يدیا پلی

 تو يستم پروایچگونه نیه

 م اثریسر مو یست از هستین

 ستیدر دل مؤمن بجز اهللا ن

  ه یفر من اخیتا برادر شد 
  دو تو ،ز خوان من يلوتها خورد

 ؟بود ما را اجتماعیبهم م ین

 ؟کران احسان منیدت بیرس ین

  چو نعمت خورد حلق  ،شرم دارد رو
  نه جات  ،نه نام تو ،را دانمو ت هن

  شگفت  شد درکاسمان از بارشش 
  که مهتر را بخوان  :حلقه زد خواجه

  ؟جان پدر يست ایآخر چ :گفت
  پنداشتم یترك کردم آنچه م

  ما و سوزسرن یدر ا ،نمیجان مسک
  صد هزاریهست چون س یدر گران

  و وفاش  مهرجانش خوگر بود با 
  ن دان کز خالف عادت است یقین یا

  کردم حالل  ،یختیگر تو خونم ر
   يامت توشه ایدر ق یابیتا ب

  او پاسبان  ،نجا گرگ رایهست ا
  د آن گرگ سترگ یآ چون ،تا زند
  ست چ يفرما يگرید يجا ،ور نه

  در کفم بنه  ،ریآن کمان و ت
  رش زنم یت ،گر بر آرد گرگ سر

  ل ر گیدر ز ،آب باران بر سر و
  مجال  یتنگ و ب يجا ،رفت آنجا
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  چون ملخ بر همدگر گشته سوار
  خدا يان ایجمله گو ،شب همه شب

  ار خسانیکه شد  آن ين سزایا
  آن که اندر طمع خام ين سزایا

  وارشانیو د یسیخاك پاکان ل
  يک مرد روشن دل شویبندة 

  لهز بانگ دج ،از ملوك خاك
  نسبت به روح ،زنانان خود ره یشهر

  ر عقلیتدب یآنکه ب ين سزایا
  ا شغافیز دل شد  یمانیچون پش
  مان گشت از دل زآنچه کردیچون پش

  ر اندر دست اویآن کمان و ت
  چون شرر ،خود مسلط يگرگ برو

  شده یچون گرگ ،کیهر ک ،هر پشه
  فرصت آن پشه راندن هم نبود

  زند یبید گرگ آسیتا نبا
  م شبیتا ن ،انگزن دندان ین چنیا

  يناگهان تمثال گرگ هشته ا
  ر را بگشاد آن خواجه ز شستیت

  ستوان باد جیاندر افتادن ز ح
  ة من استکرّکه خر ُ ،ناجوانمردا

  ظاهر است یاندر او اشکال گرگ
  يو ریزکه جست از  يباد ،ین :گفت

  اضیکره ام را در رخر ُ يکشته ا
  کوتر تفحص کن شب استین :گفت

  یمبدل بسد و یشب غلط بنما
  هم باران ژرف ،هم ابر و ،هم شب و

  آن بر من چو روز روشن است :گفت
  آن باد را ،ست بادیان بیدر م

  فتگش ابامد یخواجه بر جست و ب
  يد آورده ایش ،کابله طرار

  خر باد یشناس یکیدر سه تار

  کنج غارُ  اندر ،لیب سیاز نه  
  سزا ،ما يسزا ،ما ين سزایا
  ناکسان  ياز برا ،کرد یا کسی

  کرام  خاك د خدمتیترك گو
  و گلزارشان  ربهتر از عام و ز

   يبه که بر فرق سر شاهان رو
  ک سبل یپ يا ،افتی یتو نخواه

    فتوح یب ج ِیگ؟ ستیک ییروستا
  د نقل یآمدش بگز یبانگ غول

   ندارد اعتراف يزآن سپس سود
 ندارد آه سرد يبعد از آن سود

  سو به سو ،ان همه شبیگرگ را جو
 خبر یاو ب ،ز گرگ ،ان ویگرگ جو

  زده  یزخم رانشانیاندر آن و
  ب حملۀ گرگ عنودیاز نه

  ش خواجه بر کندیر ،یئروستا
  آمد به لب  یجانشان از ناف م

   يسر بر آورد از فراز پشته ا
  وان که تا افتاد پست یزد بر آن ح

  کرد و کوفت دست  يها ،یئروستا
  من است یچون آهر ن گرگیا ین :گفت

  او مخبر است  یشکل او از گرگ
   یز م یکآب شناسم همچنانیم

  که مبادت بسط هرگز ز انقباض 
  شخصها در شب ز ناظر محجب است 

   یندارد هر کس ،ب شبئصا دید
  غلط آرد شگرف  یکین سه تاریا
  کرة من است خر ُ ،شناسم باد یم
  شناسم چون مسافر زاد را یم

  بانش گرفت یگر ،را ییروستا
   يهر دو با هم خورده ا ،ونیبنگ و اف
  ره سریخ يا ؟مر مرا یچون ندان
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  را خر ُکره ،م شبیآنکه داند ن
  یکنو واله شتن را عارف یخو

  ستیآگاه نش هم یکه مرا از خو
  ستیاد نیاز آنم  ،خوردم يآنچه د

  اد آری ،حقم عاقل و مجنون ِ
  ذینب یعنی ،خورد يآنکه مردار
  ستیع نیطالق و ب ،را یمست و بنگ

  شاه فرد يد ز بویکا ،یئمست
  ؟چون باشد روا ،فیپس بر او تکل

  ؟که نهد در جهان خر کره را ،بار
  چون آمد عرج ،رندیبار بر گ

  ریاز حق بص ،شدم یخود اعم يسو
  يخود یو ب یزن یشیالف درو

  من ندانم ز آسمان ،ن رایکه زم
ن رسوات کردیچن ،کرهُ خر  باد  
  د رایش ،ن رسوا کند حقین چنیا

  پسر يا ،صد هزاران امتحان است
  گر نداند عامه او را امتحان

  یسک یاطیخ يچون کند دعو
  ن را بغلطاق فراخیکه ببر ا

  يدامتحان هر ب يگر نبود
  ریده گیره پوشزِِ خود مخنث را 

؟ار چون شد از دبوریهش ،حق مست  
  دروغ ین ،بادة حق راست باشد

  دیزید و باینخود را ج یساخت
و حرص و آز یو منبل یرگ د ب  

  یکن یش را منصور حالجیخو
  که بنشناسم عمر از بو لهب

  باور کند ،ن از تو خریکا ،يخر يا
  از رهروان کمتر شمر ،ش رایخو
  عقل تاز يسو ،دیر از شپ باز
  یشتن را عاشق حق ساختیخو

  ؟چون نداند همره ده ساله را  
یزنیت مخاك در چشم مرو   

  ست یجز اهللا ن يدر دلم گنجا
  ست یشاد ن ،ریر تحین دل از غیا

  معذور دار ،میشیخو ین بیدر چن
  دیمعذوران کش يشرع او را سو
  است  یمعاف و معتف ،همچو طفل است او

  در سر و مغز آن نکرد ،یصد خم م
  دست و پا یشد ب ،اسب ساقط گشت و

  بو مره را یپارس ؟درس که دهد
أَعم یس علَیلَ :گفت حق   حرج   یالْ

  ریل و از کثیاز قل ،معافم من
   يزدیا عاشقان يو هو يها

  امتحان  ،رتیامتحانت کرد غ
  اثبات کرد ،راو ت ینف یهست

  د رایده صیرم ،ردین گین چنیا
  من شدم سرهنگ در :دیهر که گو
  ندش نشان یجو ،راه پختگان ِ

   یاطلس ،ش او شهیافکند در پ
 دا شود او را دو شاخیز امتحان پ

هر مخنث در وغا ريدستم ب   
  ریگردد چون اس ،ند زخمیچون بب

  د به خود از نفخ صوریمست حق نا
  دوغ دوغ  ،يدوغ خورد ،يدوغ خورد

  دیرو که نشناسم تبر را از کل
  مکر ساز يا ؟دیپنهان به ش یچون کن

   یاران زنیدر پنبۀ  یآتش
م شب یکره شناسم نخر ُ باد  
  کور و کر کند ،ش را بهر تویخو

  گه مخورُ  ،یانزنف رهیتو حر
  ؟مجازِ  رّپ ،د بر آسمانرَپ یک

   یباخت یاهیو سیعشق با د
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  زیعاشق و معشوق را در رستخ
  ؟يخود کرده ایج و بیچه خود را گِ  ،تو

  هچاز من ب ،راو رو که نشناسم ت
از قرب حق یکنیهم متو تو  

  ایکه قرب اول ؟ینیب ین نمآ
  شودیم یموم ،آهن از داود

  ست عاماقرب خلق و رزق بر جمله 
  پدر يا ،انواع باشدقرب بر 

  د رایش ،هست با زر یک قربیل
  ب آفتابیقر ،شاخ خشک و تر

  ؟يک کو آن قربت شاخ طریل
  شاخ خشک از قربت آن آفتاب

  ن، کان شاخ خشک از قربِ خَوریبنگر ا
  خرد یب يا ،مباش یآن چنان مست

  خورندیم یزآن مستان که چون م هبلک
  ریموش پ ،گرفته همچو گربه يا
  چیام هخال یبخورده از خ يا
  مست وار ،ن سو و آن سویا یفت یم

  بعد از آن یابیگر بدان سو راه 
  گپ مزن ،از آن سو ،یئن سویزجمله 

  کز اجل نهراسد او ،آن خضر جان
  یهم خوش کنتو ِ کام از ذوق

  ز باد يگرد یته ،ک سوزنیپس به 
  ز برف اندر شتا يکوزه ها ساز

  

  زیش آرند تیپ ،دو بدو بندند و  
   يخون ما را خورده ا ؟خون رز کو

  بهلول ده  ،شم ویخو یعارف ب
  دور نبود از طبق  ،که طبق گر

  ایکار و ک ،صد کرامت دارد و
  بودیموم در دستت چو آهن م

  ن کرام یعشق دارند ا یقرب وح
  بر کهسار و زر ،دیزند خورشیم

  د رایب، زآن یآگهکه نباشد 
  ؟دارد حجاب یک ،آفتاب از هر دو

   ؟يبریم يکه ثمار پخته از و
   ؟ابیو بک ،ر زوتر خشک گشتنیغ
 ؟دگر زیبرد چیم یر خشکیغ

  خورد یمانیپش ،دیکه به عقل آ
  برندیپخته حسرت م يعقلها

ریر گیش ،يریر گیش ،یگر از آن م  
  چ یبر مپ ،قیهمچو مستان حقا

  آنسو گذار ،ستتینسو نیتو ا يا
  گه بدان سو سر فشان  ،ن سویگه بد

  کن هرزه جان م ،مرگ يچون ندار
  د ار مخلوق را نشناسد اویشا

   یش کنرّپ ،ک خودیدر خ یدر دم
  تن عاقل مباد ،ن فربهین چنیا
  ند آن وفایچون آب ب ؟کندُ یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان شغاالنیکردن م یطاوس ين شدن و دعویافتادن شغال در خم رنگ و رنگ. 20
  رفت اندر خم رنگ یآن شغال

  ن شدهیپس بر آمد پوستش رنگ
  افتهیرونق خوش  ،نیپشم رنگ

  فور و زرد سبز و سرخ و ،د خود راید
  ؟ستیشغالک حال چ يا :گفتندجمله 

  ياز ما کرانه کرده ا ،از نشاط

  ک ساعت درنگ یاندر آن خم کرد   
  ن شده ییطاوس علکه منم 

  آن رنگها بر تافته  ،آفتابز 
  شتن را بر شغاالن عرضه کردیخو

  ست یملتو یرا در سر نشاطو که ت
  ؟ين تکبر از کجا آورده ایا
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  فالن يکا ،ش او شدیپ یک شغالی
  یتا بمنبر بر جه يد کردیش

  یئگرم يدیند ،يدیوشجبس ب
  استی، خود شعار اولیصدق و گرم

  کشندِ خود  يکه التفات خلق سو
  زیله و مکر و ستیست اال حین

  

  از خوش دالن  يا شدی ،يد کردیش  
   ین خلق را حسرت دهیا ،تا ز الف
   یئشرم یب يد آورده ایپس ز ش

  پناه هر دغاست  ،یشرم یب ،باز
 از درون بس ناخوشند ،وم یکه خوش

  ز ین را خود جهیان دیه رویمر س
  

  
  
  
  
  
  

ان یرون آمدن میلب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و ب یچرب کردن مرد الف. 21
  ن خورده ام و چنانیفان که من چنیحر

  مستهان يمردافت یپاره دنبه 
  که من ،یمنعمان رفتان یدر م

  دیدر نو يدست بر سبلت نهاد
  ن گواه صدق گفتار من استیکا

  نیطن یجواب ب یاشکمش گفت
  الف تو ما را بر آتش بر نهاد

  گدا يا ،الف زشتت يگر نبود
  جفا يکردب و کم یع يور نمود

  یو کج کم باخت یراست گر گفت
  کژ مجنبان گوش و دم :گفت حق که

  محتلم يا ،کژ مخسب ،کهف اندر
  خمش يبار ،ب خودیع ییور نگو

  ه مکنیبر سبال چرب خود تک
  مگشا دهان ،یافتی يگر تو نقد

  شیز پیامتحان را ن يسنگها
  نیاز والدت تا به ح :زدانیگفت 

  پدر يامتحان بر امتحان است ا
  من مباشیز امتحانات قضا ا

  

  سبلتان  يچرب کرد یهر صباح  
خورده ام در انجمن  یچرب لوت  
  دیسبلت بنگر يسو یعنی ،رمز
  ن خوردن است یرین نشان چرب و شیو

  ن یفرد الکایک که أباد اهللا
  ل چرب تو برکنده بادیکان سب

  به ما يرحم افکند یمیک کری
 ک آشنا ی یمهمان يهم بد

   یساخت ما يدارو یبیک طبی
  ن صدقهم ینفعن الصادقی

  فاستقم  ،وانما و يآنچه دار
  خود را مکش  ،ش وز دغلیاز نما

 سخُن  یزانکه گربه برد دنبه ب

  امتحان  يهست در ره سنگها
  ش یامتحانها هست در احوال خو

  ن یفتنون کل عام مرتی
 خود را مخر ،ن به کمتر امتحانیه

  خواجه تاش  يبترس، ا یهان ز رسوائ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د آمدیسپ يمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها رویا. 22
  نیس لعیبلعم باعور و ابل

  من از مکر خدایزآنکه بودند ا
  آمد حالشان یعاقبت رسوائ

  ن ین گشته مهیز امتحان آخر  
  یکه امتحانها رفت اندر ما مض

 از احوالشان  یده باشیهم شن
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  داش کنیکند پیکانچه پنهان م
  کند یل دولت میم ياو به دعو

  کندیها م مکرََ  وا داد ،الف
  اند يتنش خصم و يجمله اجزا

  ل او شدهان شکم خصم سبیا
  ن الف لئامیرسوا کن ا ،خدا يکا

  آن شکم يمستجاب آمد دعا
  و اهل صنم یگر فاسق :گفت حق

  ا خاموش کنی ،ش آریپ یراست
  چ از دعا کردن ملولیمشو هتو 

  

  رسواش کن  ،خدا يا ،راسوخت ما   
  کندین سبلت میمعده اش نفر

کندین برمشاخ رحمت را ز ب  
 اند يشان در دیا ،الفد يکز بهار

  دست پنهان در دعا اندر زده 
  کرام ِ ما رحم  يتا بجنبد سو

  رون علم یسوزش حاجت بزد ب
  اجابتها کنم  ،یچون مرا خوان
  ن و نوش کن یوآنگهان رحمت بب

  دست غول عاقبت برهاندت از
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بردن گربه دنبه را و رسوا شدن پهلوان. 23
  چون شکم خود را به حضرت در سپرد

  ختیگر یش کردند و گربه میدر پ
  خردُ  آمد اندر انجمن آن طفل

  بدان یآن دنبه که هر صبح :گفت
  ناگهانش در ربود ،گربه آمد

  در الف گرم و ذوقناكپهلوان 
  ان انجمنیمنفعل شد در م

  خنده آمد حاضران را از شگفت
  رش داشتندیدعوتش کردند و س

  د از کرامید یراست او چو ذوق ِ
  شۀ خود کن مدامیرا پ یراست

  

  ببردرا پوست دنبه  ،گربه آمد  
  خت یکودك از ترس عتابش رنگ ر

  را ببرد یمرد الف يآبرو
  لبان و سبلتان  يکردیچرب م

  نکرد آن جهد سود ،م ویدیبس دو
 ن قصه گشت از غم هالك ید ایچون شن

 سر فرو برد و خمش گشت از سخن 

  دن گرفت یرحمهاشان باز جنب
  نش کاشتندیتخم رحمت در زم

 را شد غالم یتکبر راست یب

  ک نام یدر هر دو عالم ن يتا شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کردن آن شغال که در خم صباغ افتاد یطاوس يدعو. 24
  آن شغال رنگ رنگ آمد نهفت
  بنگر آخر در من و در رنگ من

  وشچون گلستان گشته ام صد رنگ و خَ
  نیو آب و تاب و رنگ ب و فرّ کرّ

  گشته ام یئمظهر لطف خدا
  دم شغالین مخوانیه ،شغاالن يا

  آن شغاالن آمدند آنجا به جمع

  بر بنا گوش مالمتگر بگفت   
  چون من ندارد خود شمن  ،ک صنمی

  از من سر مکش  ،مر مرا سجده کن
  ن یرکن د ،ا خوان مرا ویفخر دن

  گشته ام  یئایکبر لوح شرح
  ؟ن جمالیرا بود چند یشغال یک

شمع  همچو پروانه به گرداگرد  

  
  
  
  
  
  



41 

 

  يهر ؟متیچه خوان: گفتندشجمله 
  که طاوسان جان :پس بگفتندش

  ین :گفتا که ؟یتو چنان جلوه کن
  ال :گفتا که ؟یبانگ طاوسان کن

  د ز آسمانیآ ،خلعت طاوس
  

   يطاوس نر چون مشتر :گفت  
  جلوه ها دارند اندر گلستان 

   ؟یم منیوگچون  ،ه نارفتهیباد
  خواجه بو العال ،طاوس يپس نه ا

   ؟ها بدانیاز رنگ و دعو یرس یک
  

  
  
  
  
  

  کرد یم یطاوس يت او بدان شغال که دعویالوه يه فرعون و دعویتشب. 25
  شیهمچو فرعون مرصع کرده ر

  و هم از نسل شغال ماده زادا
  سجده کرد ،د آن جاه و مالشیهر که د

  ژنده دلق يآن گدا ،گشت مستک
  زهرهاست يوکه در  ،مار آمد ،مال
  مکن یناموس ،فرعون يا يها
  يدا شویطاوسان اگر پ يسو
  دندو هارون چو طاوسان ب یموس
  ات یئدا شد و رسوایات پ یزشت

  چو قلب یه گشتیس ،يدیچون محک د
  از حرص و جوش ،ن زشتیسگ گرگ يا

  رت بخواهد امتحانیة شغرّ
  هنر یجمال ب یشغال ب يا

  زآنکه طاوسان کنندت امتحان
  

  ش یاز خر ،دهیپر یسیبرتر از ع  
  ادفتاو یو جاه یدر خم مال
  وردان را او بخَیسجدة افسوس
  خلق  يرهایاز تح ،از سجود و

  اژدهاست  ،و آن قبول و سجدة خلق
  مکن  یچ طاوسیه ،یتو شغال

   يرسوا شو ،از جلوه و يعاجز
ت زدندیبر سر و رو ،جلوه رّپ  

  ات  یئاز باال يسر نگون افتاد
  دا گشت کلب یرفت و پ يرینقش ش

  ر را بر خود مپوش ین شیپوست
 اخالق سگان  ،آنگه ،ر وینقش ش

 مبر  یچ بر خود ظنّ طاوسیه

  در جهان یرونق بمان یخوار و ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م فیتفس. 26 ه نَّ عرِفَ تَ لِ یر و لَ و نِ الْقَ لَح  
  را در مساق یزدان مر نبیگفت 

  باشد نغز و هولگر منافق زفت 
  يخرین کوزه ها را میچون سفال

  ؟چرا ،بر آن کوزه یدست یزنیم
  بودیبانگ اشکسته دگرگون م

  فش کندید که تعریآ یبانگ م
  

  سهلتر ز اهل نفاق  ک نشان ِی  
  مر ورا در لحن و قول  یواشناس
   يمشتر يا ،یکنیم یامتحان

  اشکسته را ،نیاز طن یتا شناس
  رودیمشش یپ ،چاووش است ،بانگ

  فش کندیفعل تصر ،همچو مصدر
  

  
  
  
  
  
  

  یشان بر امتحان حقتعالیا يریقصۀ هاروت و ماروت و دل. 27
  ادم آمد قصۀ هاروت زودی    نمود یئث امتحان رویچون حد
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  یم اندکیز آن گفته بود ،نیش از ایپ
  قهایخواستم گفتن در آن تحق

  نسو بداریک  نفس ایگوش دل را 
  لیارش قلیگر ز بسیملۀ دج

  کن هاروت را ماروت راگوش 
  اله يمست بودند از تماشا

  است ز استدراج حق ین مستین چنیا
  نمود ین مستیدانۀ دامش چن

  ده از کمندیمست بودند و ره
  ن و امتحان در راه بودیک کمی

  ر و زبریکردشان زیامتحان م
  ستیکیش او یبه پ ،دانیخندق و م

  

   یکیاز هزارانش  ؟میئخود چه گو  
  قهایاز تعو متا کنون واماند

 اریم با تو از اسرار یتا بگو

  ل ینز  يوجزک ید شرح یگفته آ
  روت را  ما ،غالم و چاکران يا

  استدراج شاه  يبهایو ز عجا
   ؟د معراج حقدهها یتا چه مست
  ؟ا داند گشوده چه ،خوان انعامش

  زدندیعاشقانه م يو هو يها
  ربودیکه را مُ و،  صرصرش چون کاه

  ؟نها خبریزا  بود سر مست را یک
  ست یش او خوش مسلکیپ ،چاه و خندق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستن او بکوه مقابلیبز از د یمست. 28 دن مهده و ج  
  بر آن کوه بلند ،یآن بز کوه
  ند ناگهانیبه ب ،ندیتا علف چ

  نظرگر بر اندازد ید یکهبر ُ
  ک گردد در زمانیچشم او تار

  د ورایک بنمایآن چنان نزد
  دشیدو گز بنما ،آن هزاران گز

  انیدر فتد اندر م ،چونکه بجهد
  ختهیکه بگرُ ادان به یاو ز ص
  ان آن دو کوهیادان میشسته ص

  نیچنن یا ،ن بزید ایباشد اغلب ص
ستم ار چه با سر و سبلت بودر  

  شهوت ببر یاز مست ،همچو من
  شهوت در جهانو  ین مستیا باز
  ن بشکندیا یمست ،آن یمست

  ، آب شورين تا نخوردیریآب ش
  آسمان يده هابااز  يقطره ا

  ها بود امالك رایتا چه مست
  بسته اند  یدل در آن م ،یئکه به بو

  گزندیب يبر دود از بهر خورد  
  ز حکم آسمان  ،گرید يباز

  ند بر آن کوه دگریماده بز ب
  تا بدان  ،کهُ ن یبر جهد سر مست ز

  گرد بالوعه سراِ دن یکه دو
  دش یستن آل جیم یتا ز مست

  امان  یان هر دو کوه بیدر م
  خته یخود پناهش خون او را ر

  باشکوه  ين قضایانتظار ا
ن یست و خصم بور نه چاالك است و چ  

  ن شهوت بودیقیرش یدام پا گ
  ن اندر شتریشهوت بب یمست

  دان مستهان  ،لکم یش مستیپ
  ؟کند یک یاو به شهوت التفات

  نور ،دهیچون درون دد، ینماخوش 
ان یو ز ساق یر کند جان را ز مپ  

  پاك را يو ز جاللت روحها
بشکسته اند ،ن جهانیبادة اِ  خم  
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  دند و دوریجز مگر آنها که نوم
  د از هر دو عالم گشته اندیناام
  

  قبور ان اندرفراک نانکههمچ  
  اندشته ت کینها یب يخارها

  
  
  

 ن رایتمنا کردن هاروت و ماروت آمدن بزم. 29
  غیدر يا :ها بگفتندیپس ز مست

  "داد جایب"ن آدر  یمیدیگستر
  ستیب :گفتین بگفتند و قضا میا
  و گستاخ در دشت بالرن میه

  و استخوان هالکان يکه ز مو
  یو پ يجملۀ ره استخوان و مو

  بندگان جفت عون :گفت حق که
  ؟چون رود در خارزار ،پا برهنه

  کن گوششانیل ،گفتین قضا میا
  چشمها و گوشها را بسته اند

  ؟د چشم رایگشا هک ،تیجز عنا
  ق، جان کندن بودیتوف یجهد ب
  خود کس را مباد ،قیتوف یجهد ب

  

  غ یچو م یمین باران بدادیبر زم  
  عدل و انصاف و عبادات و وفا

  ست یدا بسیش پاتان دام ناپیپ
  ن مران کورانه اندر کربالیه
  سالکان  يپا ،ابد راهین یم

   یکرد ش یغ قهر ال شیبس که ت
  رانند هون ین آهسته میبر زم
  زکاریپره هر ،و فکر مهلجز ب

  جوششان  بسته بود اندر حجابِ
  سته اندکه از خود ر ،ر آنهاگجز م

  ؟نشاند خشم را هک ،جز محبت
 کم، گر چه صد خرمن بود یز ارزن

  ادلرّشواهللا أعلم با ،در جهان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دنیشیو تدارك اندرا ه السالم یعل یآمدن موس ،دن فرعونیقصۀ خواب د. 30
ق بودیتوف یچو ب ،یفرعون جهد  

  در حکمش هزاراز منجم بود 
  نمودندش به خواب یمقدم موس

  با معبر گفت و با اهل نجوم
  میکن يریتدب :جمله گفتندش که

  د آن شب که مولد بود آنیتا رس
  که برون آرند آن روز از پگاه
  پس بفرمودند در شهر آشکار

  انیلیجمله اسرائ يالصال ا
  نقاب ید بیتا شما را رو نما

  نبود يبجز دور ،ران رایکان اس
  ش اویبه ره در پ يگر فتادند

  ریچ اسیند هیکه نب ،دن بآاسه ی

  ق بودیآن تفت ،دوختیهر چه او م  
  شمار یز و ساحر بیوز معبر ن

لکش را خراب که کند فرعون و م  
   ؟شوم ال و خوابِیچون بود دفع خ

  م یزنبرچو رهزن  ،زادن را راه
  ان یدند آن فرعونین دیا يرا
  دان بزم و تخت پادشاه یم يسو

 ها کنند از هر کناریکه مناد

  خواند شما را زآن مکان یشاه م
  بر شما احسان کند بهر ثواب 

  نبود يدستور ،دن فرعونید
  به رو يبخفتند ،اسهیبهر آن 

  ریآن ام يلقا ،گهیدرگه و ب
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  بانگ چاوشان چو در ره بشنود
  ودشاو مجرم  يرو ،ندیور بب

  ممتنع يبودشان حرص لقا
  

  کند يواریرو به د ،ندیتا نب  
  آنچه بدتر بر سر او آن رود

  ما منع یف یص است آدمیحر که
  

  
  
  

  ه السالمیعل یمنع والدت موس ۀلیح يبرااز ل را یاسرائ یدان خواندن بنیبه م. 31
  در محلتها روان يشد مناد

  دیدانگه رویم يسو ،رانیاس ياک
  انیلیدند مژده اسرائیچون شن

  ن خبر گشتند جمله شادمانیز
  له را خوردند و آن سو تاختندیح

  او يند رویتا رود آنجا به ب
  خبر یاز غرض غافل بدند و ب

  

 کنان  يزد کو بکو شادیبانگ م  

  دیود است امدن و جیکز شهنشه د
  تشنگان بودند و بس مشتاق آن 

 آن زماندان برگرفتند یراه م

 شتن را بهر جلوه ساختندیخو

 دار اویت دهد دیتا چه خاص

  رون سر به سریوز طمع رفتند ب
 

  
  
  
  
  
  
  

  لیدر تمث تیحکا. 32
  له دانیهمچنان کانجا مغول ح

  ن طرفید ایان را جمع آریمصر
  جمع آمدند یهر کجا بد مصرئ

  نیست این :بگفتا ،آمد یهر که م
  وه همه جمع آمدندیشن یتا بد

  بانگ نماز يسو ،آنکه یشوم
  دیدعوت مکارشان اندر کش

  شان و محتاجان بنوشیبانگ درو
  ان طامعند و زشت خویگر گدا

  گهر با سنگهاست ،ایدر تگ در
  انیلیدند اسرائیپس بجوش

  رد اودان بیمه لتشان بیچون به ح
  و بخششها بداد يکرد دلدار

  جانتان ياز برا :بعد از آن گفت
  میخدمت کن :پاسخش دادند که

  

  ان یاز مصر یم کسیجویم :گفت  
  د به کف یباید آنکه میتا در آ

 شدندیک میک یر یدر بر آن م

  ن یدر آن گوشه نش ،ن درآ خواجهیه
  زدند هلین حیشان بدیگردن ا

  ازین يرا نبردند "اهللا یداع"
  دیرش يا ،طانیالحذر از مکر ش

  ت گوش یرد بانگ محتالیتا نگ
  تو صاحب دل بجو ،در شکم خواران

  ان ننگهاست یفخرها اندر م
  وان ردان یاز پگه تا جانب م

  بس تازه رو ،خود بنمودشان يرو
  هم وعده ها کرد آن قباد ،هم عطا

  د امشبان یدان بخسبیجمله در م
  م ینجا ساکنیک مه ای ،یگر تو خواه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل از زنانشان در شب حملیاسرائ یق بنیشاد به تفر ،دان به شهریباز گشتن فرعون از م. 33
  دورند از زنان  ،کامشبان حمل است و    شبانگه باز آمد شادمان ،شه
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  خازنش عمران هم اندر خدمتش
  ن در خسب تویبر ا ،عمران يا :گفت
  ن درگاه تویخسبم هم بر ا :گفت

  انیلیبود عمران هم ز اسرائ
  ؟ان کندیکه او عص يگمان برد یک
  من از عمران بد و افعال اویا

  ؟خود کجا در خاطر فرعون نمود
  

  ن صحبتش یهم به شهر آمد قر  
  زن و صحبت مجو ين مرو سویه
  بجز دل خواه تو ،شمیچ نندیه
  دل بود و جان  ،ک مر فرعون رایل

 آن کند ،آنکه خوف جان فرعون

 حال او يخود بد جزاک آن یل

  ر، چون عاد و ثمودین تقدین چنیا
  

  
  
  
  
  
  
  

  اوو حامله شدن  یجمع آمدن عمران با مادر موس. 34
  شه برفت و او بر آن درگاه خفت

  د آن لبشیزن بر او افتاد و بوس
  وشد خَیزن را د ،دار او ویگشت ب

  ؟ين زمان چون آمدیا :گفت عمران
  مرد ،دش در کنار از مهریکشدر 

  امانت را سپرد ،جفت شد با او
  یزاد آتش ،بر سنگ زد یآهن

  نبات یموس ،نیتو زم ،من چو ابرم
عروس يا ،دانیرد از شاه ممات و ب  
  ترسد از اویم ،ن فرعونیآنچه ا

  

  جفت  ش خفته،یبه پشب آمد  همین  
  دش ز خواب اندر شبش یبر جهان

  بوسه باران کرده از لب بر لبش 
   يزدیا ياز شوق و قضا :گفت
  در نبرد ،امد با خود آن دمیبر ن

  ردست خُین کارینه ا ،زن يا :پس بگفت
   ین کشیک ،از شاه و ملکش ،یآتش
  مات  ،میما مات ،شه شطرنج و ،حق

  مکن بر ما فسوس  ،آن مدان از ما
  تو ن دم که گشتم جفتیهست شد ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یده باشیرا بعد از مجامعت که مرا ندخود ت کردن عمران جفت یوص. 35
  نها دم مزنیچ از ایه ،وامگردان

  نیدا شود آثار ایعاقبت پ
  دان نعره هایم يدر زمان از سو

  بت برون جست آن زمانیشاه زآن ه
  

  د بر من و تو صد حزن یایتا ن  
  ن ینازن يا ،چون عالمتها رسد

  هوابر شد ید از خلق و میرسیم
  ن چه غلغلهاست هان یکا ،پا برهنه

  

  
  
  

 
  و و غوغایو غر دن فرعون از آن بانگیترس. 36

  ؟ویدان چه بانگ است و غریم ياز سو
  شاه ما را عمر باد :گفت عمران

  کنندیم يشاه شاد ياز عطا
  کیاما ول ،ن بودیباشد کا :گفت

  ر کردییمرا تغ ن صدا جانیا

  ویو د یرمد جنیبش میکز نه  
  از تو شاد ،انندیلیقوم اسرائ

  زنندیآرند و کفها م یرقص م
  ک یکرد نر شه مرا پیوهم و اند

  ر کردیاز غم و اندوه تلخم پ
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  ن را که تایعمران مسک یزهره ن
  رفت شهیآمد سپس م یش میپ

  عمران مرا يگفت ایهر زمان م
  دیبه عمران در خز ،زن عمران چون

  د در رحمیمبر که در آیهر پ
  

  د اختالط جفت رایباز گو  
  وقت زه  ،جملۀ شب همچو حامل

ن نعره هایرده است اسخت از جا ب  
  دیپد یتا که شد استارة موس

  نجم او بر چرخ گردد منتجم 
  

  
  
  
  
  

  دانیمنجمان در مو یبر آسمان و غر یدا شدن ستارة موسیپ. 37
  دا شد آن استاره اشیبر فلک پ

  عمران برو يا :گفتش که ،روز شد
  دان و گفتیراند عمران جانب م

  جامه چاك ،سر برهنه ،هر منجم
  همچو اصحاب عزا آوازشان

  دگانیرو بدر ،ش و مو بر کندهیر
  ؟ن چه آشوب است و حالیر است ایخ :گفت

  ریام يا :عذر آوردند و گفتند
  ره شدیدولت ت ،م ویکردن همه یا

  انیآمد ع ،شب ستارة آن پسر
  مبر بر سمایزد ستارة آن پ

  و ز نفاق ،با دل خوش شاد عمران
  شترُُ ر خشم و ش پیکرد عمران خو

  کرد و براند یشتن را اعجمیخو
  ن ساخت اویشتن را ترش و غمگیخو

  دیفتیشاه مرا بفر :گفتشان
  دیختیدان شاه را انگیم يسو

  مانزد اندر یزدنه یدست بر س
  عاقبت زرها تلف شد، کار خام

  نانیخا يا :د و گفتیشاه هم بشن
  اهیش شد سید، از غصه رویچون شن
  خائنان ين ایه: شان را کهیگفت ا

  ش را در مضحکه انداختمیخو
  انیلیتا که امشب جمله اسرائ

  کار خام ،رو و آبِ ،مال رفت و

  فرعون و مکر و چاره اش  يکور  
  واقف آن غلغل و آن بانگ شو

  شاهنشه نخفت  ؟ن چه غلغل بودیا
  خاك  بر فرق، ،همچو اصحاب عزا

از فغان و سازشان  ،د گرفتهب  
  ده گان یر خون دپ ،خاك بر سر کرده

دهد منحوس سال یم ید نشانب  
  ریرش اسیکرد ما را دست تقد
  ره شدیچ ،دشمن شه هست گشت و

  ن آسمان یبر جب ،ما يکور
  کام از بیما ستاره بار گشت

  کاه الفراق  ،يدزیدست بر سر م
  ش عقل و ه یب ،وانگانیرفت چون د

  بس خشن بر جمع خواند يگفتها
  باژگونه باخت او ينردها

  دیفتیانت و ز طمع نشکیاز خ
  دیختیشاه ما را ر يآبرو

  م از غمان یشاه را ما فارغ آر
 شد بر فرعون و بر خواندش تمام

  امان  یزم شما را بیمن بر آو
 ن تباهیشان را ز خشم، آن دیخواند ا

 امان یزم شما را بیمن برآو

  مالها با دشمنان درباختم 
  دور ماندند از مالقات زنان 

   ؟و افعال کرام يارین بود یا
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  دیبریسالها ادرار و خلعت م
  نیچن يآنکه در دور ياز برا

  ن بود و فرهنگ و نجومیتان ایرا
من شما را بر دو آتش زنم ،مر  
  زم آتش کنمیمن شما را ه

  ویخد يا :سجده کردند و بگفتند
  میسالها دفع بالها کرده ا
  دیفوت شد از ما و حملش شد پد

  روز والد ،نیاستغفار ا ،کیل
  م مایالدش رصد بندیروز م
  ما را بکش ،ن نگهیم ایگر ندار
  شمرد او روز روزیم ،ه مهتا به نُ

  خون آوردیو شباک بر قضا هر
  چون مکان بر المکان حمله برد

  کند ین با آسمان خصمیچون زم
  زندینقش با نقاش پنجه م

  

  دیخوریمملکتها را مسلم م  
 نیدم معید و باشیفهم گرد آر

  د و شوم ید و مکاریطبل خواران
  و گوش و لبانتان بر کنم  ینیب
  ش رفته بر شما ناخوش کنم یع

  وید دیت ز ما چربکرّ یکیگر 
  م یزآنچه ماها کرده ا ،رانیوهم ح

دیست و رحم اندر خزنطفه اش ج  
  شاه قباد يا ،میما نگهدار

  ن قضایتا نگردد فوت و نجهد ا
  افکار و هش  ،تو يغالم را يا

  ر حکم خصم دوزیتا نپرد ت
  ز خون خود خورد ،دیسر نگون آ

 زد، بالها را خَرَدیخون خود ر

  بر زند یشوره گردد سر ز مرگ
  کند یبر م ش خودیسبلتان و ر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دان هم جهت مکریم يخواندن فرعون زنان نوزاده را سو. 38
  شه برون آورد تخت ،ه مهبعد نُ
  شهر يسو يگر شد منادیبار د

  دیدان رویبا طفلکان م ،زنان يا
  دیمردان را رس ،آنچنان که پار

  امسال اقبال شماست ،ن زنانیه
  مده بخششمر زنان را خلعت و 

  نیدست هیئن ماه زایا ،هر که او
  رون شدندیآن زنان با طفلکان ب

  رون شد ز شهریب ،نوزاده یهر زن
شچون زنان جمله    گرد آمدند برَ

  اطین است احتیکه ا ،دندشیسر بر
  

 کرد سخت يدان و منادیم يسو  

  د بهریابی یزنان، کز دهر م يکا
  دیشوشه شادان  يتا ز بخششها

  دیشان زر کشیهر کس از ا ،خلعت و
  که خواست  يزیچ یابد هر کسیتا ب

  مکودکان را هم کاله زر نه
   نیقیشک  یمن برد ز یگنجها گ

  وز مکر شه غافل بدند ،شادمان
  غافل از دستان قهر ،دانیم يسو

  ز مادر بستدند ،نر ازهر چه بود 
  د خباطید خصم و نفزایتا نرو

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یآمدن به مادر موس یو آمدن عوانان به خانۀ عمران و وحه السالم یعل یبوجود آمدن موس. 39
  را در آتش انداز يوکه 
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  بود زاده یخود زن عمران که موس
  بعد از آن دستان، که آن سگ با زنان

  زنان قابله در خانه هاپس 
  ستینجا کودکیکه ا ،غمز کردندش

  ستیبا زنیز یکین کوچه یاندر ا
  طفل را آن ،عوانان آمدند چون
  ردادگز ازن  يآمد سو یوح

  را تو زود یدر تنور انداز موس
  بارداً یکون ا ناریعصمت 
  انداخت او را در شرر یزن به وح

  پس عوانان خانه را جستند زود
  مراد آن سو شدند یپس عوانان ب

  با عوانان ماجرا برداشتند
  د آن طرفیباز گرد ،عوانان يکا

  باز گشتند آن عوانان جملگان
  

  ودزد از آن آشوب یدامن اندرچ  
 ن چه آورد آن زمانیگر، بیکرد د

  فرستاد آن دغا یبهر جاسوس
  ست یکه در وهم و شک ،دانینامد او م

  ست یر فنکن پیول ،دارد یکودک
  از امر خدا ،در تنور انداخت
  ن پسریا ،ل استیکه ز اصل آن خل

 مش از هر نار و دود یتا نگهدار

  شارداً ال تکون النار حراً
  نکرد آتش اثر یبر تن موس

 اندر آن خانه نبود یچ طفلیه

  آن واقف بدندباز غمازان کز 
  دانگ چند يش فرعون از برایپ
 د اندر غرف یکو بنگریک نین

  ند آن پسر را آن زمانیتا بجو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افکن شکه در آبه السالم یعل یآمدن به مادر موس یوح. 40
  نکدر آبش ف :آمد که یباز وح
  دیاعتم لش و کنین در نکدر ف

  لیمادرش انداخت اندر رود ن
  مکرهاش ،ان نداردین سخن پایا

  برون زکشت ایصد هزاران طفل م
  نید جنکشت هر جا بُ یاز جنون م
د مکر فرعون عنوداژدها ب  

  دیک از او فرعون تر آمد پدیل
  عصا شد اژدها ،اژدها بود و
  ن تا کجایا ،دست يدست شد باال

  غور و کران یب ،استیدر یکیکان 
  گر اژدهاست له ها و چاره ها یح

  انم سر نهادیب ،نجاید ایچون رس
  در تو هست ،آن ،آنچه در فرعون بود

  ستهن جمله احوال تو یا ،غیدر يا

  مو مکن  ،د دار ویدر ام يرو  
  دیفو رسانم رو سامن ترا با 

 لیکار را بگذاشت با نعم الوک

  در ساق پاش اند یچیپ یجمله م
  در درون  ،در صدر خانهخصم او 

  ن یدور ب آن کور چشم ِ ،لیاز ح
  مکر شاهان جهان را خورده بود

  دیهم مکر او را در کش ،هم ورا
  ق خدایبه توف ،ن بخورد آن رایا

   یه المنتهیزدان که إلیتا به 
  ش آن یپ یلیاها چو سیجمله در

  آنها جمله الست  ،"إال اهللا"ش یپ
  و اهللا اعلم بالرشاد ،محو شد

  ه است ک اژدرهات محبوس چیل
  ش بست یتو بر آن فرعون بر خواه
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  احوال توست یآنچه گفتم جملگ
  دتیوحشت زا ،ندیگر ز تو گو
  نیکند نفس لعیچه خرابت م

  ن جراحتها همه از نفس توستیا
  ستیفرعون نزم یه ،آتشت را

  ستیگلخن نفس تو را خاشاك ن
  

 زآنها درست یکیخود نگفتم صد   

  دت یآن فسانه آ ،گریز د ور
  ن ین قریاندازدت سخت ا یدور م

 سخت سست يز جهل، ا یک مغلوبیل

 ستیزآنکه چون فرعون او را عون ن

  ستیاو شعله زن ،ور نه چون فرعون
   

  
  
  
  
  
  

  آورد به بغداده دیچیفسرده را مرده پنداشت و در رسنها پا ياژدهار که یت مارگیحکا. 41
  يخ گویت بشنو از تاریک حکای

  کوهسار يرفت سو يریمارگ
گر شتابنده بود ،ران وگر گ  

  ما تو هر دو دستیدر طلب زن دا
  ادب یلنگ و لوك و خفته شکل و ب

  و گه یگه بگفت و گه به خاموش
  شیعقوب با اوالد خویگفت آن 

  ن جستن به جدیحس خود را در اهر 
  َأسوایال تَ :گفت از روح خدا

دیرسان شواز ره حس دهان پ  
  *د یجان ده یپرس پرسان مژدگان

  دیبو بر ،دیخوش آ يهر کجا بو
  یاز کس ینیبب یهر کجا لطف

  است ژرف یئاین همه جوها ز دریا
  است یخلق بهر خوب يجنگها
  خلق بهر مهر خاست يخشمها
  است یخلق بهر آشت يخشمها

  هر زدن بهر نوازش را بود
  میکر يا ،کلُ بر از جزو تا  يبو

  گشت مار یچون عصا در دست موس
  آرد درست یآشت یم ،جنگها

  ید آدمیمار جو ياریبهر 
  شگرف يمار یکی یستج یاو هم

  مید آنجا عظیمرده د ییاژدها

   يبو ،دهیسرپوش ن راز ِیز يتا بر  
  رد او به افسونهاش ماریتا بگ

  ابنده بودیندست یآنکه جو
  کو رهبر است یکه طلب در راه ن

  طلب  یاو را م ،ژ ویغیاو م يسو
  شه  يبو ،هر سو ،ریکردن گ يبو

  ش ید از حد بیوسف کنیجستن 
  د شکل مستعدیهر طرف ران

  رو سو به سو ،همچو گم کرده پسر
 دیان شویجانان را به جان جو يرو

  دیگوش را بر چار راه آن نه
  دیآن سر يکاشنا ،آن سر يسو
   یسب یابیاصل لطف ره  يسو

  جزو را بگذار و بر کل دار طرف 
  است  ینشان طوب یبرگ یبرگ ب

 د وفاستیخلق، ام ياز جفا

  است  یراحت یما بئدام راحت دا
کندیآگه ماز شکر  ،لههر گ  

  م یحک يا ،بر از ضد تا ضد يبو
 شمارینسان میعالم را بدجمله 

  مار جست  ياریاز بهر  ،ریمارگ
   یغمیف بیغم خورد بهر حر

  ام برف یدر ا ،گرد کوهستان و
  م یکه دلش از شکل او شد پر ز ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



50 

 

  دیر اندر زمستان شدیمارگ
  خلق یرانیر از بهر حیمارگ
  ؟چون مفتون شود ،ستیکوه یآدم
  ین آدمیشتن نشناخت مسکیخو
  ارزان فروخت یشتن را آدمیخو

  ران اوستیکه حُ  صد هزاران مار و
  ر آن اژدها را بر گرفتیمارگ
  يخانه ا چون ستون ِ یئاژدها

  آورده ام يمرده ا يکاژدها
  کیول ،مرده گمان بردش یاو هم

  او ز سرماها و برف افسرده بود
  و نام او جماد عالم افسردست

  انید عید حشر آیباش تا خورش
  نجا مار شدیا یموس يچون عصا

  گشت مار یچو عصا از دست موس
  ساخت زندهرا چون و پارة خاك ت

  زآن سو زنده اند، ند وین سویمرده ز
  ما يچون از آنسوشان فرستد سو

  شود يهم لحن داود ،کوهها
  شود یمانیحمال سل ،باد

  شودن یماه با احمد اشارت ب
  دشَدر ک يخاك قارون را چو مار

  کندیم یسالمرا سنگ احمد 
  جملۀ ذرات عالم در نهان

  میوشهم و یریبص ،م ویعیما سم
  دیرویم يجماد يچون شما سو

  دیجان رو در جهان ياز جماد
  دتیح جمادات آیفاش تسب

  لهایچون ندارد جان تو قند
  ال عار بودیدن، خید يدعو

  ؟بود یک ،ح ظاهریتسب ،که غرض
  دار آنیننده را دیبلکه مر ب

  دیمرده د ییجست اژدهایمار م  
  خلق  ینت نادانیا ،ردیمار گ

  ؟ران چون شودیکوه اندر مار ح
   یشد در کم ،آمد و یاز فزون

  ش بر دلق دوخت یخو ،بود اطلس
   ؟ران شدست و مار دوستیاو چرا ح

  بغداد آمد از بهر شگفت  يسو
   يدانگانه ا یدش از پیکش یم

  در شکارش من جگرها خورده ام 
  ک یک نیدش نیاو ند ،زنده بود و

  نمودیزنده بود و شکل مرده م
  اوستاد يا ،جامد افسرده بود

  جنبش جسم جهان  ینیتا بب
  اخبار شدعقل را از ساکنان 

 شمارین سان میجمله عالم را بد

  د شناخت یشا یخاکها را جملگ
  نده اندیوآنطرف گو ،نجایخامش ا

  ما اژدها يآن عصا گردد سو
  بود یموماو کف اندر آهن 

  شود یسخندان یبحر با موس
  ن شودیم را نسرینار ابراه

  دشَد در ریاستن حنانه آ
  کندیم یامیرا پ ییحیکوه 

 روزان و شبانند یگویبا تو م

  م یبا شما نامحرمان ما خامش
  ؟دیچون شو ،محرم جان جمادان

  دیعالم بشنو ياجزا ل ِغلغُ
  دت یبارُبلها یوأوسوسۀ ت

  لهایوأت ينش کرده ایبهر ب
 وار بودیننده را دیبلکه مر ب

  بود یغو ال یدن خید يدعو
  ح خوان یکند تسبیم ،وقت عبرت
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  دهدیادت میح یپس چو از تسب
  ل اهل اعتزالین بود تاویا

  یامد آدمیرون نیچون ز حس ب
  ریمارگ ،ان نداردین سخن پایا

  خواهتا به بغداد آمد آن هنگامه 
  مرد هنگامه نهاد ،بر لب شط

  اژدها آورده است يریمارگ
  شیجمع آمد صد هزاران خام ر

  شیاو چو رز گرد عرحلقه گرد 
  منتظرهم شان و او یمنتظر ا

  مردم هنگامه افزون تر شود
  جمع آمد صد هزاران ژاژخا

  ز ازدحام ،یمرد را از زن خبر ن
  د اویحراقه جنبان یچون هم

  ر افسرده بودیاژدها کز زمهر
  ظیغل يبسته بودش با رسنها

  انتظارو اتفاق ودر درنگ 
  *وز غلو خلق و مکث و طمطراق 

  گرم کرد ،رشیگرم س آفتابِ
  مرده بود و زنده گشت او از شگفت
  خلق را از جنبش آن مرده مار

  ختندیر نعره ها انگیبا تح
  زآن بانگ بلند گسست او بند و یم

  ریرون شد ز زیبندها بگسست و ب
  ق کشته شدیمت بس خالیدر هز

  ر از ترس بر جا خشک گشتیمارگ
  شیدار کرد آن کور میگرگ را ب

  ج رایک لقمه کرد آن گیاژدها 
  د و بستیچیپ یستنش را بر اُیخو

  گشت و اژدرها براند یشهر خال
  ؟مرده است یاو ک ،نفست اژدرهاست

  ابد آلت فرعون اویگر ب

  بود یآن داللت همچو گفتن م  
  کاو ندارد نور حال  ،آنکس ياو

   یاعجم ،یبیر غیباشد از تصو
  رید آن مار را با صد زحیکشیم

  راهبر چار  يتا نهد هنگامه ا
  غلغله در شهر بغداد اوفتاد

  کرده است  يبو العجب نادر شکار
  ش یاز ابله ،د او گشته چو اویص

 شیهمچنانکه بت پرستان بر کش

  ند خلق منتشریتا که جمع آ
  کوتر رودینع یه و توزیکد

  بر پشت پا ،حلقه کرده پشت پا
  امت خاص و عام یرفته در هم چون ق

  دند اهل هنگامه گلویکش یم
  ر صد گونه پالس و پرده بودیز

  ظیکرده بودش آن حف یاطیاحت
 شمار یو فغان ب ياهویوز ه

  د عراق یخورش ،تافت بر آن مار
  او اخالط سرد يرفت از اعضا
  دن گرفت یش جنبیاژدها بر خو

  ر صد هزاریک تحیگشتشان آن 
  ختندیجملگان از جنبشش بگر

  بند چاق ِ رفت چاقایهر طرف م
  ریزشت غران همچو ش ياژدها

شته شداز فتاده کشتگان صد پ  
   ؟کهسار و دشتُ  که چه آوردم من از

  ش یل خویئعزرا يرفت نادان سو
  ج رایحج يسهل باشد خون خور

  استخوان خورده را درهم شکست 
 ابان برفشاندیُکه،  َگرد از ب  يسو

  افسرده است  یآلت یاز غم ب
  رفت آب جو یکه به امر او هم
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  کند یاد فرعونیبن انآنگه
  از دست فقر ،ن اژدهایاکرمک است 

  اژدها را دار در برف فراق
  بود آن اژدهات یتا فسرده م

  من شو ز ماتیمات کن او را و ا
  د شهوت بر زندیتف خورشچون 

  کشانش در جهاد و در قتالیم
  دیچونکه آن مرد اژدها را آور

  زیعز يالجرم آن فتنه ها کرد ا
  جفا یکه او را ب يتو طمع دار

  ؟رسد یک ،ن تمنایرا ا یهر خس
  او يصد هزاران خلق ز اژدرها

  ش را بر باد دادیوز طمع هم خو
  

  و صد هارون زند یراه صد موس  
  جاه صقرمال و گردد ز  يپشه ا

  د عراق یش او را به خورشن مکیه
  ابد نجات یچو او  ،ییلقمۀ او

  ست او ز اهل صالت ین ،رحم کم کن
  گت پر زندیآن خفاش مرده رو

  ک الوصال یجزیاهللا  ،وار مرد
  دیگرم و خوش شد آن مر يدر هوا

  زیم نیکه ما گفت بلکه صد چندان
  در وقار و در وفا يبسته دار

  د که اژدرها کشدیبا یئموس
 او يمت کشته شد از رایدر هز

  گفته شد، واهللا اعلم بالسداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را ه السالمیرا عل یموس ،د کردن فرعونیتهد. 42
  ؟میکل يچرا تو ا :گفت فرعونش

  از تو افتادند خلق تردددر 
  را دشمن گرفتو ت هر کس ،الجرم

  بر عکس شد ،يخواندیخلق را م
  خزم یت اگر پس ممن هم از شرّ

  مرا یبین بر کن که بفریدل از ا
  یه مشو کش ساختتو بدان غرّ

  يو هم رسوا شو ين آریصد چن
  دندب انسالوس اری، بسهمچو تو

  

   ؟میب به يو افکند یخلق را کشت  
  مت کشته شد مردم ز زلق یدر هز

  مرد و زن گرفت  ،نهین تو در سیک
  دست بیمردمان را ن ،خالفتَ  از

  پزم  یم یگیمکافات تو ددر 
  راو ت مگرد يپس رو ،یفه حرا بی

   یدر دل خلقان هراس انداخت
   يضحکۀ غوغا شوم ،يخوار گرد

  رسوا شدند ،عاقبت در مصر ما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کردش یکه م يدیفرعون را در تهد یجواب موس. 43
  ستیبا امر حقم اشراك ن :گفت
  فیحر يا ،شاکرم من ،م منیراض

  شخندیش خلقان خوار و زار و ریپ
  خدا هور ن ،نیم ایگویاز سخن م

  بندگانش اوست و آن ِ ت آن ِعزّ
  ان ندارد همچو حقیشرح حق پا

  ست یباك ن ،زد خونم امرشیگر بر  
  ف یش حق شرین طرف رسوا و پیا
  ش حق محبوب و مطلوب و پسندیپ

  راو ان کند فردا تیه رویاز س
  خوان نشانش یس برمیو ابل ز آدم

  ن دهان بر بند و بر گردان ورقاه
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  ه السالمیرا عل یپاسخ فرعون موس. 44

  ماست دستورق در  :گفت فرعونش
  ده اند اهل جهانیمر مرا بخر

  ن برویه يدیخود را خر ،ایموس
  جمع آرم ساحران دهر را

  دو روز ای ين نخواهد شد به روزیا
  

  ن دم مراست یا ،حکمو وان یدفتر و د  
  ؟فالن يتو ا يتر از همه عاقل

  ه مشوبه خود غرّ ،نیشتن کم بیخو
  م شهر رایتا که جهل تو نما

  تا چهل روز تموز ،مهلتم ده
  

  
  
  
  
  

  فرعون را یجواب موس. 45
  ستین مرا دستور نیا :یگفت موس
  ستیار نیو مرا خود  يریگر تو چ

  زنم با تو به جد تا زنده امیم
  زنم تا در رسد حکم خدا یم

  د نهادیبا یمهلت ،ین ین :گفت
  کردش در زمان یوح یحق تعال

  ن چهل روزش بده مهلت به طوعیا
  که نه من خفته ام ،تا بکوشد او

  له هاشان را همه بر هم زنمیح
  من آتش کنم د،آب را آرن

  ران کنمیوندند و من ویمهر پ
  دراز بستش ده تو مترس و مهل

  

  ست یامهال تو مأمور ن ،بنده ام  
  ست یبدانم کار ن ،بنده فرمانم

  من بنده ام  ؟من چه کارة نصرتم
  جدا یاز خصم ،او کند هر خصم
  باد يمایتو کم پ ،عشوه ها کم ده

مهراس از آن  ،ه متسعمهلتش د  
  تا سگالد مکرها او نوع نوع 

  ره بگرفته ام  ،شیپ :ز رو گویت
  من بر کم زنم  ،ندیافزاوآنچه 
  من ناخوش کنم  ،رندیخوش گ نوش ِ

  آن کنم  ،دیه اندر وهم ناچآن
  لت بسازیسپه گرد آر و صد ح :گو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نیه السالم فرعون را تا ساحران را جمع کند از مدایعل یمهلت دادن موس. 46
  راو برو مهلت ت ،امر آمد :گفت

  اژدها اندر عقب ،شد یاو هم
  ماد جنبان کرده دیچون سگ ص

  دیکش یسنگ و آهن را به دم درم
  برج يکرد خود باالیدر هوا م

  انداخت چون اشتر ز کام یکفک م
  شکست یژغ ژغ دندان او دل م

  ید آن مجتبیچون به قوم خود رس
  عجب يا :گفتیکرد و م يه بر ویتک

  ز ما یرست ،خود شدم يمن بجا  
  حب دانا و م ،ادیچون سگ ص

  م ر سیگ او زیکرد ریسنگ را م
  دید آهن را پدیئخایم ردخُ

  روم و گرج  يشد از ویمت میکه هز
  زد شد جذام یمبر هر که  يقطره ا

  شد ز دست یم ،هیران سیجان ش
  باز او شد عصا ،شدق او بگرفت

  ش خصم شب ید و پیش ما خورشیپ
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  ؟ن سپاهیند اینب یچون م ،عجب يا
  ن ذکایا ،گوش باز و ،چشم باز و

  شان هم ز منیا ،رهیشان خیمن از ا
  قیجام رح یردم بسششان بیپ

  شیگل بستم و بردم به پ يادسته 
  شان بودیخو یب جان بیآن نص

  ش ماید پیدار بایخفتۀ ب
  شد فکر خلق ،خوش ن خوابِیدشمن ا

  د که روبد فکر رایبا یرتیح
  بود او در هنرهر که کاملتر 

  نسان بودیرجوع ا ،راجعون گفت و
ه ب چون که  گردد از ورودز اَگل  

  نیش افتد آن بز لنگ پسیپ
  ؟ن قوم لنگیشدند ا یاز گزافه ک

  حج بهن شایروند ایپا شکسته م
  قین فریدل ز دانشها بشستند ا

  ر استد که اصلش زآن سیبا یدانش
  ؟پرد یا کیبر عرض در ،يهر پر

  ؟به مرد ياموزیب یپس چرا علم
  لنگ باش ،ن سریاز ا یشیپس مجو پ

  فیرح يآخرون السابقون باش ا
  د در وجودیوه آخر آیگر چه م
لْم لنا :يک گویچون مال ال ع  

  یتو هج ین مکتب ندانیگر در
  نامدار اندر بالد یگر نباش

  ستیران که آن معروف نین ویاندر
  ؟بنهند گنج یموضع معروف ک

  کیو ل ،نجایخاطر آرد بس شکال ا
  اشکال سوز یهست عشقش آتش

  یمرتض يا ،هم از آن سو جو جواب
  ستیشه ره ،گوشۀ دل یگوشۀ ب
  ن سو و از آن سو چون گدایتو از ا

  پر آفتاب چاشتگاه  یعالم  
  خدا يره ام در چشم بندیخ

  من سمن  ،شانیخار ا ،ياز بهار
  ق ین فرآش یپ سنگ شد آبش به

  ش یچون خار گشت و نوش ن یهر گل
  ؟شود یدا کیپ ،شندیچونکه با خو
  ند خوابهایبب يداریتا به ب

  بستست حلق  ،تا نخسبد فکرتش
  رت فکر را و ذکر رایخورده ح
  شتریبه صورت پ ،پس یاو به معن

  ه واگردد و خانه رودگلَ که 
ش آهنگ بودیز که پپس فتد آن ب  

  ن یوجوه العابس یأضحک الرجع
  دند ننگ یفخر را دادند و بخر

  ست پنهان تا فرج یاز حرج راه
  ق ینداند آن طر ،ن دانشینکه اآز
  به اصلش رهبر است  ینکه هر فرعآز

  برد یپ یتا لدن علم لدن
  نه را زآن پاك کردید سیکش ببا

  ش آهنگ باش یتو پ ،وقت واگشتن
  ف یلطوة یبر شجر سابق بود م

  زانکه او مقصود بود ،اول است او
  رد دست تو علمتنایتا بگ

یاز نور حج يرهمچو احمد پ   
   أعلم بالعباداهللاو ،يکم نه ا

  ست ینۀ زریحفظ گنج ياز برا
  ر رنج ین قبل آمد فرج در زیز
  ک یلد اشکال را استور نگبس

  را بروبد نور روز یالیهر خ
  ن سؤال آمد از آن سو مر ترایکا

  ست یاز مه "و ال غرب یال شرق"تاب 
  ؟صدا ییجو یچه م ،یکه معنُ يا
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  که وقت درد تو ،هم از آن سو جو
  ینم یوقت درد و مرگ آن سو م

  زاهللا بو يبریموقت محنت 
  یادش کنیدر زمان درد و غم 

  گمان ین از آن آمد که حق را بیا
  بینکه در عقل و گمان هستش حجآ

  گه نگون ،رهیگاه چ يعقل جزو
  رت بخریعقل بفروش و هنر، ح

  درون یابیدگر  يتا بخارا
  میخود را در سخن آغشته ا وما چ

  نیمن عدم و افسانه گردم در حن
  ش مرد کاریست پیت نین حکایا

  ن که گفت عاقیر اولیآن اساط
  که در او نور خداست یالمکان
  و مستقبلش نسبت به توست یماض

  ما را پسر ،او را پدر یک تنی
  ن دو کسیر و زبر شد زینسبت ز

  نن سَخیمثال است ا ،ثل آنست مین
  ست مشکا لب ببندیچون لب جو ن

  ان ندارد باز گردین سخن پایا
  

  دو تو یا ربیدر ذکر  يشویم  
  ؟یاعجم ؟یچون ،چونکه دردت رفت
  ؟راه کو :ییگو ،چونکه محنت رفت

 یخوش، باز بر غفلت تن يچون شد

  م بر آن ئهر که بشناسد بود دا
  ب یده جیدست و گه بدریگاه پوش
  ب المنون یمن از ریا یعقل کل

  پسر ينه بخارا ا ،يرو به خوار
 عقلونیساکنان در محلفش ال

  م یت گشته ایما حکا ،تیکز حکا
  ن یابم اندر ساجدیتا تقلب 

  ار غاریوصف حالست و حضور 
  حرف قرآن را بد آثار نفاق 

   ؟کجاست شو مستقبل و حال یماض
  که دوست  يپندار ،زندیک چیهر دو 

  د و بر عمرو آن زبریر زیبام ز
  ز است و بس یک چیش یخو يسقف سو

  نو حرف کهن  يقاصر از معنا
 قند ن بحر ِیا ،دستلب و ساحل ب یب

  فرعون ِ مدمغ تا چه کرد يسو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن در طلب ساحرانیفرستادن فرعون به مدا. 47
  باز گشت و او بماند یچونکه موس

  يمجتمع گشتند و بفشردند پا
  سامان دون یعاقبت هامان ب

  شه صاحب ظفر چون غم فزود يکه ا
  م مایصاحران داردر ممالک 

  کز اطراف مصر مصلحت آن است
  مردم فرستاد آن زمان یاو بس

  د نامدارب يهر طرف که ساحر
  دو جوان بودند ساحر مشتهر

  فاش آشکار ،ده ز مهیر دوشیش

  ش خواندیو مشورت را پ ياهل را  
 يکردند عرض فکر و را یهر کس

 ش آورد و کردش رهنمونیپ يرا

 د کرد زودیساحران را جمع با

 شوایدر سحر فرد و پ یکیهر 

  اف مصرجمع آردشان شه و صرّ
  بهر جمع جادوان  یهر نواح

ک کاریاو ده پ يان سورّکرد پ  
  شان در دل مه مستمریسحر ا

  سوار یسفرها رفته بر خمدر 
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  نموده ماهتاب یشکل کرباس
  آگه شده يمشتر ،م بردهیس
  آخر از آن يم برده مشتریس

  یئن در جادویصد هزاران همچن
  غام شاهیشان آمد آن پیچون بد

  ش آمدندیدو درو ،آنکه یاز پ
  ک عصایر یشان بغیست با این

  چاره شدندیشاه و لشکر جمله ب
  ش شمایان بنده را پیجوچاره 

  د اندر دفعشانیساز يچاره ا
  يد اندر ساحریبایم يچاره ا

  غام دادین پیآن دو ساحر را چو ا
دن گرفتیت چو جنبیرق جنسع  

  زانو است یرستان صوفیچون دب
  

  ده شتاب یموده فروشیآن بپ  
  دست از حسرت به رخها بر زده 
 گشته آگاه و دو دست خود گزان

   يو نبوده چون رو یبوده منش
  کز شما شاه است اکنون چاره خواه 
  بر شه و بر قصر او موکب زدند

  گردد به امرش اژدها یکه هم
  ن دو کس جمله به افغان آمدندیز

 ارسال فرمودست تا شاه از آن

   کرانیگنجها بخشد عوض شه ب
 ين دو ساحر جان بریتا بود که ز

  در دل هر دو فتاد يترس و مهر
  سر به زانو بر نهادند از شگفت 
  حل مشکل را دو زانو جادو است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالم رایعل یقت موسیدن از روان پدر حقیخواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرس. 48
  ایمادر ب يا :بعد از آن گفتند

  بردشان بر گور او بنمود راه
  بابا بما يا :گفتند آنگهان

  که دو مرد او را به تنگ آورده اند
  يرکشان سالح و لشیست با این

  يتو جهان راستان در رفته ا
  ه خبرما را د ،آن اگر سحر است

  میهم خبر ده تا که ما سجده کن
  رسد يدیام ،میدانیناام

  *م در راه رشد یاز ضالل آئ
  

  تو ما را ره نما ؟گور بابا کو  
  پس سه روزه داشتند از بهر شاه 

  فرستاد از وجا یغامیشاه پ
  ر برده اندکش لشیش پیآبرو

   يجز عصا و در عصا شور و شر
   يخفته ا یصورت به خاکگر چه در 

  جان پدر يباشد ا ییور خدا
  م یبر زن یئایمیشتن بر کیخو

 رسد يدیجور خورشیدر شب د

  دشَم و کرم ما را کیراندگان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود. 49
  اوالد من يکه ا: گفتشان در خواب

  جان فرزندان من يکا :بانگ زد
  ستیفاش مطلق گفتنم دستور ن

  با شما یم نشانیک بنمایل

 ن را دم زدنیست ممکن ظاهر این  

  ن را مرتهن یدا گفتن ایهست پ
  ست ینش چشمم دور یراز از پگرچه 

  ن خفایدا شما را ایتا شود پ

  
  
  



57 

 

  یتیم شما را آیک بنمایل
  دینور چشمانم چو آنجا گه رو
  میآن زمان که خفته باشد آن حک

  شان ساحرندید کاین دانیقیپس 
  ساحر است دش عصا اویگر بدزد

  ستیزدیهان آن ا د،یانوتبور ن
  رد شرق و غربیگر جهان فرعون گ

  ن نشان راست دادم جان بابیا
  يسبد ساحرچون بخُ ،جان بابا

  من شودیگرگ ا ،چون که چوپان خفت
  که چوپانش خداست یوانیک حیل

  حق است و راست ،که حق کند یئجادو
  ن نشان قاطع استیجان بابا ا

  

 یتید آگه ز سرّ کنیتا شو  

  دیاز مقام خفتنش آگه شو
  م یب دیبگذارد و یریگآن عصا 

 ماهرند ین فن چون شما، نیاندر ا

  حاضر است  شما راچارة ساحر 
  ست یاو رسول ذو الجالل مهتد

  گاه حرب  ز حق درد یسر نگون آ
  س اهللا اعلم بالصواب یبر نو

   يمکرش را نباشد رهبرسحر و 
  آن جهد او ساکن شود ،چون که خفت

   ؟د و ره کجاستیگرگ را آنجا ام
  خواندن مر آن حق را خطاست  یئجادو

  ز حقش رافع استیرد نیگر بم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمودن به ه یتشبه السالم را یعل یو وفات مصطف یموس يد را بعصایه کردن قرآن مجیتشب. 50
ر قرآن را به آن دو ساحر بچه که قصد بردن عصا کردند چون ییو قاصدان تغ یخواب موس

  افتندیرا خفته ه السالم یعل یموس
  را وعده کرد الطاف حق یمصطف

  محافظمن کتاب و معجزت را 
  مرافعمن تو را اندر دو عالم 

  در او ش و کم کردنیکس نتاند ب
  روز افزون کنم ،رونقت را روز

  منبر و محراب سازم بهر تو
  ندکن ینام تو از ترس پنهان م

  ند نامت را کنونیگویه میخف
  نیاز هراس و ترس کفار لع

ر کنم آفاق رامن مناره پ  
  رند و جاهیچاکرانت شهرها گ

  م مایش داریامت باقیتا ق
  یستیتو جادو ن ،رسول ما يا

  همچون عصاهست قرآن مر ترا 
  يخفته ا یر خاکیتو اگر در ز

  ن سبق یرد ایتو نم يریگر بم  
   رافظمز قرآن  ،ش و کم کن رایب

   دافعمثت یطاعنان را از حد
  گر مجوید یتو به از من حافظ

  نام تو بر زر و بر نقره زنم 
  در محبت قهر من شد قهر تو

  شوندیچون نماز آرند پنهان م
 ذوفنون يه هم بانگ نماز ایخف

  ن یر زمیشود زینت پنهان مید
  کور گردانم دو چشم عاق را

  تا به ماه  یرد ز ماهین تو گید
  مصطفا ين ایتو مترس از نسخ د

   یستیهم خرقۀ موس ،یصادق
  کشد چون اژدهاکفرها را در 

   يآنچه گفته ا ،ش دان تویچون عصا
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  ر خاكیخفته تو در ز یگرچه باش
  یت دست نیقاصدان را بر عصا

  ر آسماند جاننور  ،تن بخفته
  کندیو آنچه پوزش م یفلسف

  

 چون عصا آگه بود، آن گفت پاك  

   یمبارك خفتن ،شه يتو بخسب ا
  کار تو زه کرده کمان یبهر پ

  کندیر دوزش میقوس نورت ت
  

  
  
  
  

 السالم هیعل یت موسیۀ حکایبق. 51
  آنچنان کرد و از آن افزون که گفت

  چونکه ساحر خواب شد ،جان بابا
  روان گشتند تفتگورش از هر دو 

  چون به مصر از بهر آن کار آمدند
  اتفاق افتاد کان روز ورود

  انیعپس نشان دادندشان مردم 
  آمدند آن هر دو تا خرمابنان

  او چشم سربود بهر نازش بسته 
  خفته دل دار چشم ِیبسا ب يا
  دار دارد، چشم سریآنکه دل بو

  دار باشیب يگر تو اهل دل نه ا
  خسب خوشیدار شد میور دلت ب

  خسبد چشم من :غمبر کهیگفت پ
  ریحارس خفته گو دار است یشاه ب

  يمعنو يدل ا يداریوصف ب
  دندش که خفتست او درازیچون بد

  ساحران قصد عصا کردند زود
  شتر کردند سازیچون پ یاندک

  د آن عصایآنچنان بر خود بلرز
  بعد از آن شد اژدها و حمله کرد

  بیرو در افتادن گرفتند از نه
  ن شان شد که هست از آسمانیقیپس 

  ن رو علم سحر آموختنیپس از ا
  ز حق از باطل نکوستیبهر تم

  دیبعد از آن اطالق و تبشان شد پد
  در زمان يپس فرستادند مرد

  او بخفت و بخت و اقبالش نخفت   
  تاب شد یرونق و ب یکار او ب

  کار زفت ین پیتا به مصر از بهر ا
  و خانۀ او شدند یطالب موس

  خفته بود یر نخلیاندر ز یموس
  ن زمانید ایکش به نخلستان بجوئ

 دار جهانیک بیخفته بود او ل

  نظر شیپعرش و فرشش جمله در 
  ؟اهل آب و گل چشمند یخود چه ب
  د صد بصریبر گشا ،گر بخسبد

  کار باش یطالب دل باش و در پ
  ب ناظرت از هفت و شش ئست غاین
  ؟خسبد دلم اندر وسن یک کیل

  ریخفتگان دل بص يجان فدا
   يدر نگنجد در هزاران مثنو

  عصا کردند ساز يبهر دزد
  وانگه ربود ،د شدنیکز پسش با

  اندر آمد آن عصا در اهتزاز
  کان دو بر جا خشک گشتند از وجا

  زرد يختند و رویهر دوان بگر
  ب یر نشاندغلط غلطان منهزم 

  دند حد ساحران یدیزانکه م
 ست ممنوع و حرام و ممتهنین

 مرد دوست يسحر کردن شد حرام ا

  دیکارشان تا نزع و جان کندن رس
  عذر آن  ياز برا یموس يسو
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  ؟رسد یما را ک ،م ویکه امتحان کرد
  ما را عفو خواه ،میمجرم شاه

  کو شدندیعفو کرد و در زمان ن
  م بدیدر گذر از ما که ما کرد

  کرام يعفو کردم ا :یگفت موس
  اریدو  يا ،دمیمن شما را خود ند

  گانه شکل و آشنایهمچنان ب
  آنچه باشد مر شما را از فسون 

  

  اگر نبود حسد ،امتحان تو  
  تو خاص الخاص درگاه اله  يا
 دندساجد و دو تو ش یش موسیپ

  عددیفظل ب تو را الطاف و يا
  گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام 

  د خود را ز اعتذاریساز یاعجم
 پادشا شیپد یئدر نبرد آ

  د از درون و از برونیجمع آر
  

  
  
  
  
  
  
  
  

نه زدن در قهر یافتن و دست بر سیفها یش فرعون و تشریجمع آمدن ساحران از مدائن پ. 52
  سین بر ما نویخصم او که ا

  ن را بوسه دادند و شدندیپس زم
  تا به فرعون آمدند آن ساحران

  ن بدادیشیپهم وعده هاشان کرد و 
  سابقان ين ایه :گفت یبعد از آن م

  بر فشانم بر شما چندان عطا
  به اقبال تو شاه :بگفتندشپس 

  م و پهلوانین فن صفدریما در ا
  بند خاطرها شدست یذکر موس
  کیبهر رو پوش است ل یذکر موس

  توستُ  یو فرعون در هست یموس
  نتاج یامت هست از موسیتا ق

  گر استیه دلیفتن ین سفال و ایا
  يگم شوُ  يشه داریگر نظر در ش

  یواره يور نظر بر نور دار
  مغز وجود ياست ااز نظرگاه 

  

  دندب یانتظار وقت و فرصت م  
  ران کیب يفهایدادشان تشر

  بندگان و اسبان و نقد و جنس و زاد
  د اندر امتحان یئگر فزون آ

د پردة جود و سخاکه بدر  
  م و شود کارش تباه یئغالب آ

  ما اندر جهان  يکس ندارد پا
  دست ن بیشیتهاست که پین حکایکا

  ک ینِ  اری ينقد توست ا ینور موس
  ست ش جین دو خصم را در خوید ایبا

  گر شد سراج یست دیگر نینور د
  سر است  گر زآنیست دیک نورش نیل

   یئشه است اعداد دویزانکه از ش
   یو اعداد جسم منته ،یئاز دو

  هودیاختالف مومن و گبر و 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیو شکل پ یاختالف کردن در چگونگ. 53
  ک بودیل اندر خانۀ تاریپ

  یدنش مردم بسید ياز برا
  دنش با چشم چون ممکن نبودید

  را کف به خرطوم اوفتاد یکیآن 

  عرضه را آورده بودندش هنود  
   یشد هر کس یاندر آن ظلمت هم

  بسود یاش کف م یکیاندر آن تار
  نهاد شهمچون ناودانست :گفت
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  دیرا دست بر گوشش رس یکیآن 
  ش بسودیرا کف چو بر پا یکیآن 

  بر پشت او بنهاد دست یکیآن 
  دیرس وک يک به جزوین هر یهمچن

  گفتشان شد مختلف از نظرگه
  يدب یدر کف هر کس اگر شمع

  چشم حس همچون کف دست است و بس
  گر است و کف دگریا دیچشم در

  ا روز و شبیز در ،جنبش کفها
  میزنیها بهم بر میما چو کشت

  تن رفته به خواب یتو در کشت يا
  راندشیست کاو میآب را آب

  کافتاب ؟دکجا ب یسیو ع یموس
  ؟زمانآدم و حوا کجا بود آن 

  ن سخن هم ناقص است و ابتر استیا
  تو يبلغزد پا ،د زآنیگر بگو

  ید در مثال صورتیور بگو
  نیاندر زم ،ایچون گ یئبسته پا

  یکن یست تا نقلیت نیک پایل
  ل استن گیاتت زیح ؟پا را یکنَ چون 

  يرو يا ،يریات از حق بگیچون ح
  دل ياز گل سو یفارغ و مستغن

  بگسلده یر خواره چون ز دایش
  بوبچون ح ینیر زمیبستۀ ش

  ریحرف حکمت خور که شد نور ست
  جان نور را يا يرا گردیتا پذ

  یر بر گردون کنیچون ستاره س
  يست در هست آمدیآنچنان کز ن

  ادت نماندیآمدن  يراهها
  هوش را بگذار آنگه هوش دار

  هنوز یخامتو م زانکه ینگو ین
  کرام ين جهان همچون درخت است ایا

  دیزن شد پدیآن بر او چون باد ب  
  دم چون عمودیل دیشکل پ :گفت
  دست ب یل چون تختین پیخود ا :گفت

  دینت یم آنکرد هر یفهم آن م
  الف  آن ،دالش لقب داد یکیآن 

   يرون شدیاختالف از گفتشان ب
  دست رس  آنست کف را بر همۀ ین

  ا نگریدردر ده یوز د ،کف بهل
  !عجب  ،یا نیو در ینیب یکف هم

  م یم و در آب روشنیره چشمیت
  نگر در آب آب  ،يدیآب را د

  خواندش یست کاو میروح را روح
ک؟داد آبیموجودات را م شت  

  ؟ن زه در کمانیکه خدا افکند ا
  آن سر است زست ناقص یآن سخن که ن

  تو يوا يا ،چ از آنید هیور نگو
   یفت يا یبچسب بر همان صورت

  ن یقی یب ،يبه باد یسر بجنبان
   یل بر کنن گیا مگر پا را از ای
  اتت را روش بس مشکل است ین حیا

   يرودر دل ل ز گ يگرد یغنپس 
 د و حرّ از اهل گلیق یب يرویم

  هلد یلوت خواره شد مر او را م
  از قوت القلوب  ،شیجو فطام خو

  ریحجب را ناپذ یتو نور ب يا
  حجب مستور را یب ینیتا بب
   یچون کنیگردون سفر ب یبلکه ب

  ؟يمست آمد ؟ين بگو چون آمدیه
  م خواندیبر تو بر خواه يک رمزیل

  گوش را بر بند و آنگه گوش دار
  تموز یدستیندو  يدر بهار

  م خام ین يوه هایما بر او چون م
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  رد خامها مر شاخ رایسخت گ
  ن لب گزانیریچون بپخت و گشت ش
  ن شد دهانیریچون از آن اقبال ش

  است یخام ،و تعصب يریسخت گ
  اما گفتنش ،گر ماندیز دیچ
  شتنیهم بگوش خو یئتو گو ین

  يکه خواب اندر رو یهمچو آن وقت
  فالن يش و پنداریاز خو يبشنو

  قیخوش رف يا یستیتو ن یکیتو 
  هصد تو استکآن نُاست زفت  یئآن تو

  ؟و خواب يداریب حد يخود چه جا
  زآن مه لقا يدم مزن تا بشنو

  اسرار حال يدم مزن تا بشنو
  دم زنان آنز يدم مزن تا بشنو

  زآن آفتاب يدم مزن تا بشنو
  دم مزن تا دم زند بهر تو روح

  

  د کاخ راینشا یزانکه در خام  
رد شاخها را بعد از آن یست گس  

  لک جهان م یبر آدمسرد شد 
  است  یکار خون آشام ینیتا جن

  منش  ین ،دیبا تو روح القدس گو
  هم تو من  يا ،ر منینه من و نه غ

   يش خود شویش خود به پیتو ز پ
  با تو اندر خواب گفتست آن نهان 

  ق یعم يایو در یبلکه گردون
  قلزم است و غرقه گاه صد تو است 
  دم مزن و اهللا أعلم بالصواب 

 پاکبازان الصال يصال اال

 قم تعال: زبان که یاز زبان ب

  زبان ان و در یبد در یآنچه نا
  آنچه نامد در کتاب و در خطاب 

  نوح  یآشنا بگذار در کشت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
دن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت یه السالم پسر را و سرکشیدعوت کردن نوح عل. 54

 تو نکشم
  کرد اویهمچو کنعان کاشنا م

  نیبابا نش یا در کشتیب یه
  من آشنا آموختم ،ین :گفت

  ن موج طوفان بالستین مکن کایه
  کشُ شمع  يباد قهر است و بال

  رفتم بر آن کوه بلند ین :گفت
  ن زمانین مکن که کوه کاه است ایه

  ؟پند تو بشنوده ام یمن ک :گفت
  تو هرگز مرا امد گفتیخوش ن

  ستیکه روز ناز ن ،ن مکن بابایه
  است ین دم نازکیو ا يتا کنون کرد

  ماز قدولد است او یلد لم یلم 
  ؟دیناز فرزندان کجا خواهد کش

  نوح عدو یکه نخواهم کشت  
  ن یمه يا ،غرق طوفان يتا نگرد

  من بجز شمع تو شمع افروختم 
  آشنا امروز الست  يدست و پا

  د خمش یاب یمهجز که شمع حق 
  که مرا از هر گزندعاصم است آن ُ

  ش را ندهد امان یب خویجز حب
  ن دوده ام یکه من ز يکه طمع کرد

  ام از تو در هر دو سرا يمن بر
  ست یو انباز ن یشیمر خدا را خو

   ؟ستیک ناز ِ ،رایگ ،ن درگاهیاندر ا
  پدر دارد نه فرزند و نه عم  هن
  ؟دیان کجا خواهد شنیبابا ا زی
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  را کم بنازیپ ،ستم مولودین
  یم من شهوتین ،ستم شوهرین

  و اضطرار یجز خضوع و بندگ
  ين گفته ایبابا سالها ا :گفت

  یبا هر کس ينها گفته ایچند از ا
  ن دم سرد تو در گوشم نرفتیا

  ان دارد اگریبابا چه ز :گفت
  فیگفت او پند لطین میهمچن

  ر شدیپدر از نصح کنعان س ین
  زیدند و موج تن گفتن بیاندر ا

  پادشاه بردبار يا :نوح گفت
  مر مرا تو بارها يوعده کرد

  میدت من سلیدل نهادم بر ام
  شانت نبودیاو از اهل و خو :گفت

  فتاداو کرمرا چونکه دندان تو 
  نگردد زار از اوتا تن  یباق

  ر ذات تویزارم ز غیب :گفت
  که چونم با تو من یدان یتو هم

  یلیزنده از تو شاد از تو عا
  کمال يا ،یمنفصل ن ،یمتصل ن

  اتیح يایم و تو دریانیماه
  یدر کنار فکرت یتو نگنج

  ن مراین طوفان و بعد از ایش از ایپ
  شان سخنینه با ا ،گفتمیبا تو م

  د سخنیکه عاشق روز و شب گو ین
  اطالل کرده ظاهرا در يرو

  یبگماشتشکر طوفان را کنون 
  نددد بم و بیزانکه اطالل لئ

  من چنان اطالل خواهم در خطاب
  بشنوم من نام تو یتا مثن
  زآن دوست دارد کوه را ،یهر نب

  که پست مثال سنگالخُ آن 

  جوانا کم گراز ،ستم والدین  
   یست ينجا ایناز را بگذار ا

  ن حضرت ندارد اعتباریاندر ا
   يبه جهل آشفته ا ،ییگویباز م

   یبس يتا جواب سرد بشنود
  خاصه اکنون که شدم دانا و زفت 

  ؟ک بار تو پند پدری يبشنو
  ف یگفت او دفع عنین میهمچن

  ر شدیدر گوش آن ادب یدم ین
  زیز ریبر سر کنعان زد و شد ر

ت برد بارا لیرد و سمر مرا خر م  
  ابد اهلت از طوفان رهایکه ب

؟میل از من گلیود سپس چرا برب  
  ؟او کبود ،يدیفتو س يدیخود ند

  اوستاد يست دندان برکنش این
  زار از اویشو ب ،گر چه بود آن تو

  آنکه او شد مات تو ر نبودیغ
  ست چندانم که با باران چمن یب

   یلیحا یواسطه ب یب يمغتذ
  اعتالل ز چون و چگونه یبلکه ب
  کو صفات ین يا ،م از لطفتیزنده ا

   ین چون علتیقر یبه معلول ین
  در ماجرا يتو مخاطب بوده ا

  کهن  سخن بخش نو و آن ِ يا
  با دمن  یگاه ،گاه با اطالل

  ؟که را ؟آن مدحت دیگویاو که را م
   یواسطۀ اطالل را برداشت

  زدندیم ییصدا ین ،یئندا ین
  د جواب یکز صدا چون کوه واگو

  عاشقم بر نام جان آرام تو
  راو بشنود نام ت یتا مثن

  نه ما را در مناخ  ،دیموش را شا
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  ار منیاو نگردد  ،میمن بگو
  ین آن به که هموارش کنیبا زم
  جمله را یار تو خواه ،نوح يا :گفت

  دل تو نشکنم ،یبهر کنعان
  ام که تو مرا یراض ین ین :گفت

  من خوشم ،کنیهر زمانم غرقه م
  ننگرم کس را و گر هم بنگرم
  عاشق صنع توام در شکر و صبر
  عاشق صنع خدا با فر بود

  ستیبس خف ین دو فرقیان ایدر م
  

  صدا ماند دم گفتار من  یب  
   یارش کنیبا قدم  ،ست هم دمین

  يبر آرم از ثر ،حشر گردانم
  آگه کنم او ک از احوال یل

  راو د تیغرقه اگر با یهم کن
  کشم  یچون جان م ،حکم تو جان است

  او بهانه باشد و تو منظرم 
  ؟باشم چو گبر یعاشق مصنوع ک

 عاشق مصنوع او کافر بود

  ستیت صفیخود شناسد آنکه در رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و لم  یرض بقضائیمن لم که گر یث دیث که الرضا بالکفر کفر و حدین دو حدیان ایق میتوف. 55
  یسوائ طلب رباًیفل یبالئ یصبر علی

  کرد سائل مر مرا یسؤال يد
  "کفر ،الرضا بالکفر"نکتۀ  :گفت

  باز فرمود او که اندر هر قضا
  ؟حق بود کفر و نفاق يقضا ین

  انیبود آن هم ز ،یم راضیور ن
  قضاست ین ین کفر مقضیا :گفتمش

  بدان یاز مقض ،خواجه ،پس قضا را
  ر کفر زآن رو که قضاستبم یراض

  ستیکفر ن خودقضا  يکفر از رو
  کفر علم يکفر جهل است و قضا

  ستینقاش ن یزشت ،خط یزشت
آنکه اوزت نقاش باشد قو  

  ن را من به سازیم بحث ایگر گشا
  رودیذوق نکتۀ عشق از من م

  

  ز انکه عاشق بود او بر ماجرا  
  هرگفت اوست م ،مبر گفت وین پیا

  رضا ،دیمر مسلمان را رضا با
  شوم باشد شقاق  ین راضیگر بد

  ؟انیپس چه چاره باشدم اندر م
  ن کفر راست یهست آثار قضا ا

 در زمان حل شود انتا شکالت 

  ن رو که نزاع و خبث ماست یاز ا ین
  ست یأنجا میا ،حق را کافر مخوان

  ؟ک باشد آخر حلم و خلمی یهر دو ک
  ست یزشت را بنمودن يبلکه از و

  هم نکو ،هم تواند زشت کردن
  د درازیو تا جواب آ تا سؤال

  شودیگر مینقش خدمت نقش د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رت مانع بحث و فکرتوستیان آن که حیمثل در ب. 56
  مرد دو مو آمد شتاب یکیآن 
  کن جدا يدیفشم سیاز ر :گفت

  شش نهادیل پُک  د ویش او ببریر

  نه دار مستطاب یئک آیش یپ  
   یفت يدم ایکه عروس نو گز

  فتاد يمرا کارچون ن یتو بگز که
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  نیگز يان جواب است یان سؤال و یا
  د رایمر ز ییلیزد س یکیآن 
  کنمیم یسؤال ،زن یلیس :گفت

  تو زدم آمد طراق يبر قفا
  پرسم بگو ین سوال از تو همیا
  این طراق از دست من بوده ست یا

  ستمین فراغت نیاز درد ا :گفت
  نیش ایاند یهم يدردیتو که ب

  ریدردمندان را نباشد فکر غ
  ت فکر آوردیدرد یغفلت و ب

  ست صاحب درد راین نیجز غم د
  نهدیحکم حق را بر سر و رو م

  

  ن یرد دمنها ندارد یکه سر ا  
  د رایک يحمله کرد او هم برا

  زنم یو آنگه م يپس جوابم گو
  نجا در وفاق یدارم ا یک سؤالی

 کخوین يحل کن اشکال مرا ا

  ایفخر ک ياز قفا گاه تو ا
  ستم ین فکر و تفکر بیکه در ا

 ن ین فکر هیست صاحب درد را این

 ریبد یخواه در مسجد برو خواه

 الت نکتۀ بکر آوردیدر خ

 شناسد مرد را و گرد را یم

  نهدیکسو میش، یحفظ فکرش، خو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  نبود یان صحابه حافظ کسیان آنکه در میدر ب. 57

یحافظ کس يددر صحابه کم ب  
  دیند و رسکنکه چون مغزش در آآز

  قشر جوز و فستق و بادام هم
  کم شد پوستش ،علم افزود ،مغز

  ستی چو ضد طالب ،یوصف مطلوب
  میکرد اوصاف قد یچون تجل

  ربع قرآن هر که را محفوظ بود
  ژرف ین معنیجمع صورت با چن

  مراعات ادب ،ین مستیدر چن
  ازیمراعات ن ،اندر استغنا

از افتاد و نازین از نیجمع ضد  
  ودشیان میخود عصا معشوق عم

  قند پریکوران خود صناد :گفت
  پر از قرآن به است یباز صندوق
  شد ز بار یکه خال یباز صندوق

  رداندر وصل چون افتاد م ،حاصل
  حیمل يا يدیچون به مطلوبت رس

  آسمان يبر بامها يشد چون

   یبود جانشان را بس یگر چه شوق  
  دیق و واکفیپوستها شد بس رق

  ندشان شد پوست کم کمغز چون آ
  زانکه عاشق را بسوزد دوستش 

  ست  ینب انسوز ،و برق نور یوح
  م یحادث را گلپس بسوزد وصف 

  شنودینا از صحابه میف جلّ
  شگرف  یست ممکن جز ز سلطانین

  ور بود باشد عجب  ،خود نباشد
  رد و درازچون گ ،ن استیجمع ضد

 ازیر امتیباز در وقت تح

  ودشیخود صندوق قرآن م ،کور
  از حروف مصحف و ذکر و نذر

  به دست  یبود خال یزآن که صندوق
  که پر موش است و مار یبه ز صندوق

  سرد ،ش مردیگشت دالله به پ
  ح یعلم اکنون قب يشد طلبکار

  نردبان  يسرد باشد جست و جو
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  ریم غیو تعل ياری يجز برا
  ینۀ روشن که شد صاف و جلیآ
  ش سلطان خوش نشسته در قبولیپ

  

  ریر از بعد خیسرد باشد راه خ  
   یقلیجهل باشد بر نهادن ص

  زشت باشد جستن نامه و رسول
   

  
  
  

استان مشغول شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق د. 58
ح و االشتغال بالعلم یل عند حضور المدلول قبیش و معشوق آن را ناپسند داشتن که طلب الدلیخو

  المعلوم مذموم یبعد الوصول ال
  ش خود نشاندیار پیرا  یکیآن 

  و ثنا تها در نامه و مدحیب
  شیه و افغان و حزن و درد خویگر
  ران دوستیاز ح يو رنجور يدور

َ خودیهمچنان م   خواند با معشوق 
  ن اگر بهر من استیا :گفت معشوق

  شت حاضر و تو نامه خوانیمن به پ
  کیاما ول ينجا حاضریا :گفت

  نه سالیدم ز تو پاریدیآنچه م
  خورده ام ین چشمه زاللیمن از ا
  یکن آب نیول ،نمیب یچشمه م

  ستم معشوق تویپس من ن :گفت
  یتو بر من و بر حالت یعاشق

  تو من یکل م مطلوبِیپس ن
  یمعشوق نو خانۀ معشوقم 

  ک تو بودیهست معشوق آنکه او 
  منتظر ینباش ،شیابیچون ب

  موقوف حال ین ،ر احوال استیم
  حال را فرمان کند ،دیچون بگو

  نبود که موقوف است او یمنته
  حال باشد دست او يایمیک

  ن شودیریگر بخواهد مرگ هم ش
  او بود سلطان حال اندر روش

  ستیآدم ،آنکه او موقوف حال است
  فارغ است از وقت و حال  یک صافیل

  ار خواندیش یرون کرد و پینامه ب  
  و بس البه ها ینیو مسک يزار
 ش  ینا اهل و خو يزاریو ب يخار

 و رسول از مغز و پوستغام یذکر پ

 رون شد ز حصر و حد و عدیتا که ب

ع کردن است ین عمر ضایا ،وصل گاه  
  نشان عاشقان  ين باریست این

  ک یش نیب خویابم نصی یمن نم
  نم وصال یبیگر چه م ،ن دمیست این
  ده و دل ز آب تازه کرده ام ید

   یراه آبم را مگر زد رهزن
  من به بلغار و مرادت در قتو

   یفت ياحالت اندر دست نبود 
  را اندر زمن و جزو مقصودم ت

   یعشق بر نقد است بر صندوق ن
  ت او بودیمبتدا و منتها

  رّز سیدا او بود هم نیهم هو
  بندة آن ماه باشد ماه و سال 

  جسمها را جان کند ،چون بخواهد
  منتظر بنشسته باشد حال جو

  شود مس مست او ،دست جنباند
  ن شودیو نسر خار و نشتر نرگس

 چو تو محروم از حال و کشش ین

  ست یدر کم یافزون و گاه یگهکه 
  ابن الوقت باشد در مثال  یصوف
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  او يآحالها موقوف عزم و ر
  ینه عاشق بر من ،یعاشق حال

  کامل بود یگه ناقص گهآنکه 
  نینکه آفل باشد و گه آن و اآو

  گه ناخوش است خوش و یآنکه او گاه
  یکن ماه نیول ،برج مه باشد

  ابن وقت چونصفا  یهست صوف
  ذو الجالل عشقغرق  یهست صاف
  ولد استیکه او لَم  يغرقۀ نور

  يگر زنده ا نیگز ین عشقیرو چن
  شیمنگر اندر نقش زشت و خوب خو

  فیا ضعی يریکه حقرا ن یامنگر 
  طلبیم یکه باش یتو بهر حال

  دهدیم یکان لب خشکت گواه
  ز آب یغامیلب هست پ یخشک

  ستیمبارك جنبش ،ين طلبکاریکا
  ستون طلب مفتاح مطلوبات تیا
  احیدر ص ین طلب همچون خروسیا

  طلبیتو م ،ستتیگر چه آلت ن
  پسر يطلبکار ا ینیهر که را ب

  يکز جوار طالبان طالب شو
  ستبج یمانیسل يمور یکیگر 

  يشه ایتو ز مال و پ يهر چه دار
  ابد، نادر است یب یگنج یکیگر 

  افت اویشک یجست ب يزیهر که چ
  پسر يدر طلب پا ا يچون نهاد

  طلب یکدم بیخواجه  ين مباش ایه
  ابنده بودینده یعاقبت جو

  ن فتح بابیدر طلب چاالك شو و
  

  او يح آسایزنده از نفخ مس  
   یتن ید حال بر من میبر ام

  آفل بود ،لیست معبود خلین
ب اآلفل ،ست دلبرین ن یال أُح  
  ک دم آتش است یآب و  یک زمانی

   یآگاه ن یول ،نقش بت باشد
  وقت را همچون پدر بگرفته سخت 

  فارغ از اوقات و حال  ین ،ابن کس
  یلَم لَم دآن ِیل زد است یا ولَد  

   يور نه وقت مختلف را بنده ا
  ش یر مطلوب خوببنگر اندر عشق و 

  ف یشر يبنگر اندر همت خود ا
  خشک لب  يما ائجو دایآب م

  با منبع نهد يروکاو به آخر 
  ن اضطراب ین ایقیکه به مات آرد 

  ست یکشُ مانع  ،ن طلب در راه حقیا
  ست وات تین سپاه و نصرت رایا
  د صباح یآیزند نعره که میم
  ست آلت حاجت اندر راه رب ین
  ش او انداز سریپ ،ار او شوی

   يو ز ظالل غالبان غالب شو
منگر اندر جستن او سست ست س  

 ؟يشه ایطلب بود اول و اند ین

 ور باستد از طلب هم قاصر است

 چون به جد اندر طلب بشتافت او

 خطر یسر بیو شد م یافتی

 تعب یب یهر چه خواه یابیتا ب

 چونکه در خدمت شتابنده بود 

  طلب واهللا اعلم بالصوابیم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حالل ده  يکرد که مرا روز یه السالم شب و روز دعا میکه در عهد داود عل مردت آن یحکا. 59
  رنج یب
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  یدر عهد داود نب یکیآن 
  خدا يکا :میکرد دا ین دعا میا

  یکاهل يدیچون مرا تو آفر
  مراد یش بیبر خران پشت ر
  یمل يا يدیکاهلم چون آفر

  ه خسبم در وجودیسا ،کاهلم من
  ه خسبان را مگریکاهالن و سا
  یئد روزیجو ،سته هر که را پا

  نین حزیا يران به سویرزق را م
  جود تو ،ن را پا نباشدیچون زم

  مادرش ،طفل را چون پا نباشد
  تعب یخواهم به ناگه ب یئروز

  ن دعایکرد ایار میمدت بس
  د بر گفتار اویخندیخلق م
  شین سست ریعجب ا ؟دیگویکه چه م
  کسب و رنج است و تعب يراه روز
  داد و طلب  يشه ایپاو را  ههر ک

  أسبابها مناطلبوا األرزاق 
  شاه و سلطان و رسول حق کنون
  ریهست در فرمان او از وحش و ط

  کاندر اوست يو ناز يبا چنان عز
  عددیشمار و بیمعجزاتش ب

  چکس را خود ز آدم تا کنونیه
  ستیراند دویبم یبه هر وعظ اوک
  ر و آهو جمع گردد آن زمانیش

  ل با دمشیکوه و مرغان هم رسا
  ن مر او را معجزاتین و صد چندیا

  او يخدا روز ،نیبا همه تمک
  شیروز یو رنج یزره باف یب
  يمانده ان مخذول واپس ین چنیا
  اوخواهد که  ین مدبر همین چنیا

  *ش زود یرنجیخواهد که ب یز احمق

   یش هر غبینزد هر دانا و پ  
  کن مرا يروز، رنج یب یثروت

   یمنبل ،یسست جنب ،يزخم خوار
  تران نتوان نهادشوا ،بار اسبان

   یم ده هم ز راه کاهلیروز
  ل و جودافضاۀ یخفتم اندر سا

  دگر ینوع ياده ابن یئروز
   یئکن دل سوز ،ستیهر که را پا ن

  ن یهر زم يبه سو بارانابر را 
  او دو تو يابر را راند به سو

  فه بر سرش یزد وظید و ریآ
  جز طلب  ،که ندارم من ز کوشش

   یشب همه شب تا ضح ،روز تا شب
  کار اویو بر پ یبر طمع خام

  ش یهشیدادست بنگ ب یا کسی
 !ن نادر نشد، ور شد، عجبیهرگز ا

  از ره کسب و تعب با رنج و تب
  من أبوابها اتیاالبادخلوا 

  ذو فنون  یهست داود نب
 رین او راست سیزم يدر همه رو

  دوست  يتهایدستش عنایکه گز
  مدد اندر مدد ،شیموج بخشا

  چون ارغنون همدست آواز ب یک
  ست یکرد ن ،شبرا صوت خو یآدم
  ن از آن یمغفل ا ،رشیتذک يسو

  هر دو اندر وقت دعوت محرمش 
  جهات و در جهات  یش بینور رو

  کرده باشد بسته اندر جستجو
  ش یروزید با همه پیاین یم

   يخانه کندة دون و گردون رانده ا
 ش فرو یابد تا رود پایگنج 

  ر کند دامن ز سودتجارت پ یب
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  انجهامد در ین یجین گینچنیا
  ریبگ نک :گفتش به تسخر ین همیا

  ما را هم بده :دیخند یو آن هم
  ن فسوسیو ،ع مردمین تشنیاو از ا

  ریتا که شد در شهر معروف و شه
  آن گدا یشد مثل در خام طبع

  دعا و ابتهالکرد از یکم نم
  گر گران و گر شتابنده بود

  

  نردبان  یم بر فلک بیکه بر آ  
  ریو آمد بش يدت روزیکه رس

  ساالر ده  ،يه ایهد یابینچه آز
  کرد از دعا و چاپلوس  یکم نم

  رید پنیجو یکاو ز انبان ته
 آمد جدا ین خواهش نمیاو از ا

 کرد اجابت مستعان ذوالجالل

  ابنده بودینده یعاقبت جو
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ب دن گاو در خانۀ آن دعایدو. 60 حب یإن اهللا و سلم ه یعلاهللا  یصل یکننده به الحاح، قال النَّ
خواهد یو الحاح خواهنده را بهست از آنچه م ین خواست از حقتعالیهمرا یالدعاء ز ین فیالملح

  و مدد خواستن او يمولو یعنیو عذر گفتن ناظم  يوآنرا از 
  ناگهان در چاشتگاه يتا که روز

  دیدو يناگهان در خانه اش گاو
ستگاو گستاخ اندر آن خانه بج  

  د آن زمانیگاو ببر يپس گلو
  رفت قصاب يسو ش سردیچون بر

  نیدرون همچون جن ،تقاضاگر يا
  ق دهیتوف ،ره نما ،سهل گردان

  یکنیچون ز مفلس زر تقاضا م
  شام و سحر ،هینظم و قاف ،تو یب

  میعل يا یس و قوافینظم و تجن
ز رایهر چ يح کرده اچون مسب  

  ح بر نوع دگریتسب یکیهر 
  ح جمادیمنکر ز تسب یآدم

  یکیبلکه هفتاد و دو ملت هر 
  چون دو ناطق را ز حال همدگر

  ناطق غافلم ح ِیچون من از تسب
  ح خاصیتسب یکیرا  یهست سن

  خبریب يح جبریاز تسب یسن
  که آن ضالست و گم :دیگو ین همیا

  ؟ن را چه خبریکه ا :دیگو یوآن هم

  و آه  يکرد با زارین دعا میا  
  دیبشکست دربند و کل ،شاخ زد

  مهاش بست یرجست و قوابمرد 
  امان  یب ،تامل یب ،توقف یب

   ز تفتیهم پوستش را تکند َ تا 
  نیاتمام ا یکنیچون تقاضا م

  بر ما منه  ،ا تقاضا را بهلی
یشاه غن ير ازر ببخشش در س   

  ؟د در نظریدارد که آ یزهره ک
  م یبندة امر تواند از ترس و ب

  ز راییز و با تمییتم یذات ب
  خبرین بید و از حال آن ایگو

  وآن جماد اندر عبادت اوستاد
   یکدگر و اندر شکیخبر از یب
  ؟وار و دریچون بود د ،ست آگهین

   ؟چون بداند سبحۀ صامت دلم
  را ضد آن در مناص  يهست جبر

  اثر یب یح سنیاز تسب يجبر
  قم ُ  خبر از حال او وز امر یب

  زدان از قدریجنگشان افکند 
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  کندیدا میک هویگوهر هر 
  یقهر را از لطف داند هر کس

  نهان يقهردر گشته  ،یک لطفیل
  یئمگر ربان ،داند یکم کس

  برندیم ین دو گمانیان زیباق
  

  کندیدا میجنس از ناجنس پ  
   یا خسی دانا،خواه نادان، خواه 

   روان یدر دل لطف يا که قهری
   یئکش بود در دل محک جان

  پرند یک پر میالنۀ خود به  يسو
  

  
  
  
  
  

  ن در علمیقیو مثال ظنّ و  ک پر استیان آنکه علم را دو پر و گمان را یب. 61
ی ،گمان را ،رعلم را دو پر استک پ  

  ر زود افتد سر نگونک پیمرغ 
  مرغ گماند آن زیخیم دفت یم

  علمش رو نمودو چون ز ظن وارست 
  میا مستقیسو یمشیبعد از آن 

  لیچون جبرئ ،پردیبا دو پر بر م
  یئتو :ندشیگر همۀ عالم بگو

  او نگردد گرمتر از گفتشان
  یگمره :ند او رایهمه گو ور

  فتد در گمان از طعنشانیاو ن
  د به گفتیا و کوه آیبلکه گر در

  الیفتد در خیک ذره نیچ یه
  الیاحت یمطمئن و موقن و ب

  

  به پرواز ابتر است  ،ناقص آمد ظنّ  
  ا فزون ی ید دو گامباز بر پرّ

  ان ید آشیبر ام ،رپ یکیبا 
  گشودوا هاپر ،شد دو پر آن مرغ

  م یوجهه مکبا او سق یعل ین
  ل یقال و ق یمگر ب یگمان و ب یب

   ين مستویزدان و دیبر ره 
  جان طاق او نگردد جفتشان 

   یو تو برگ که يکوه پندار
  او نگردد دردمند از ظعنشان 

  تو جفت  یگشت یبا گمره :دشیگو
 ا به طعن طاعنان رنجور حال ی

  ن باشد مگر در کل حالین چنیکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  ت معلمیو حکا يان به ویم خلق و رغبت مشتریمثال رنجور شدن آدم به وهم تعظ. 62
  کودکان

  از اوستاد یکودکان مکتب
  ق کاریمشورت کردند در تعو

  ؟یید ورا رنجوریآ یچون نم
  و ز کار یم از حبس و تنگیتا ره
  ر کردین تدبی، ارکتریز یکیآن 

  ستین يرنگ تو بر جا ،ر باشدیخ
  نیال افتد از ایاندر خ یاندک

  از در مکتب بگو یئچون در آ
  افزون شود یالش اندکیآن خ

  دند از مالل و اجتهادیرنج د  
تد در اضطرارتا معلم درف  

   یئرد چند روز او دوریکه بگ
  هست او چون سنگ خارا برقرار

  ؟تو زرد یاوستا چون :دیکه بگو
  است  یا از تبی ،ا از هواین اثر یا

  ن ین چنیا ،هم مدد کن ،تو برادر
  احوال تو در باشد اوستایخ

  مجنون شود یعاقل یالیکز خ
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  نیآن چارم و پنجم چن ،آن سوم
  ن خبریکودك تواتر ا یتا چو س

  یذک يکه شاباش ا :گفتش یکیهر 
  قیمتفق گشتند در عهد وث

  بعد از آن سوگند داد او جمله را
  د از همهیآن کودك بچرب يرا
  

  ن یند و حنیغم نما ،ما یدر پ  
  ابد مستقری ،ندیمتفق گو

   یت متکیباد بختت بر عنا
  ق یک رفیکه نگرداند سخن را 

  د ماجراینگو يتا که غماز
  رفت از رمه یش میعقل او در پ

  

  
  
  
  
  
  

است و تفاوت  يعقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوان آنکه یدر ب. 63
  ل علم استیعقول از تحص

  آن تفاوت هست در عقل بشر
  ن قبل فرمود احمد در مقالیز

  اختالف عقلها در اصل بود
  بر خالف قول اهل اعتزال

  ش و کم کندیم بیتجربه و تعل
  یکودک ينکه راآز ،نیباطل است ا

  مردان کارشۀ یبگذرد زاند
  ردزآن طفل خُ يشه اید اندیبردم

  که آن از فطرت است ،خود فزون آن به
  تو بگو دادة خدا بهتر بود

  

  اندر صور ،ان شاهدانیکه م  
سن رجال در زبان پنهان بود ح  

  د شنودیان بایبر وفاق سن
  که عقول از اصل دارند اعتدال 

  اعلم کند یکیرا از  یکیتا 
   یکه ندارد تجربه در مسلک

 د کارشان در اضطراریعاجز آ

  نبرد یئر با صد تجربه بویپ
  جهد و فکرت است ز که  یفزونآن ز
  ؟راهوارانه رود یا که لنگی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استاد را ،ندن کودکانکدر وهم اف. 64
  روز گشت و آمدند آن کودکان

رون منتظریستادند بجمله ا  
  را ين رایدست ابزانکه منبع او 

  بر آن یشیتو مجو پ ،مقلد يا
  گفت استا را سالم ،او در آمد
  مر مرا یست رنجین :گفت استا

  دب  اما غبار وهم ِ ،کرد ینف
  نین چنیگفت ا ،يگریاندر آمد د

  ت گرفتن تا وهم او قویهمچن
  

   به مکتب شادمانن فکرت یبر هم  
  مصر ار ِیآن از در د یتا در آ

  را يشه پایهم دمسر امام آ
  کاو بود منبع ز نور آسمان 

  ت زردفام یرنگ رو ،ر باشدیخ
  اوه هالیمگو  ،نیتو برو بنش

  زد اندر دلش ناگاه  یاندک
  ن یآن وهم افزون شد بد یاندک

  ماند اندر حال خود بس در شگفت
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلقانم یمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیب. 65
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  از زن و از طفل و مرد ،سجدة خلق
  ک خداوند و ملکیگفتن هر 
  ریشد دل یاله يکه بدعو

  آفتش وهم است و ظن يعقل جزو
  بود یم گز راهین گر نیبر زم

  يگر رو یوار عالیبر سر د
  ز لرز دل به وهم یافت یبلکه م

  

  زد دل فرعون را رنجور کرد  
  منهتک  یآن چنان کردش ز وهم

  ریچ سیشد ه ینم اژدها گشت و
  زانکه در ظلمات شد او را وطن 

  رودیمن میوهم ا یب یآدم
   يشویم ژک ،گر دو گز عرضش بود

  بفهم ،را نکو بنگر یترس وهم
   

  
  
  
  
  
  
  

  رنجور شدن استاد به وهم. 66
  میست از وهم و بسسخت گشت استا 

  هر اوست سستکه م ،ن با زنیخشمگ
  نکرد از رنگ من خود مرا آگه

سن و جلوة خود مست گشتاو به ح  
  واگشاد يآمد و در را به تند

  ؟يچون زود آمد ،ر استیخ :گفت زن
  نیرنگ و حال من بب ؟يکور :گفت

غض و نفاقتو درون خانه از ب  
  ستتین یبیخواجه ع يا :گفت زن

  ؟در لجاج يتو هنوز زن، يا :گفت
  رمما را چه ج يگر تو کور و کر شد

  نهیارم آیب ،خواجه يا :گفت
  تانه ینه آ ،ینه تو ره ،رو :گفت

  جامۀ خواب مرا رو گستران
  مردش بانگ زد ،زن توقف کرد

  

  م ید او گلیکشان ید و میبر جه  
  ست خو ناد ینپرس ،ن حالمیمن بد

  قصد دارد تا رهد از ننگ من 
  افتاد طشت من خبر کز بام  یب

  آن اوستاد یکودکان اندر پ
   يدکت را بیذات نکه مبادا 

  ن یگانگان اندر حنیاز غمم ب
  حال من در احتراق  ینینب یم

  ستت  یمعن یالش ب وهم و ظنّ
   ؟ر و ارتجاجین تغیا ینینب یم
  م و در اندوه و گرم ین رنجیدر ا  ما

  که ندارم من گنه  یتا بدان
  و عنت  ینیما در بغض و کئدا

  که سر من شد گران  ،تا بخسبم
  سزد ین میرا او ت ،زوتر ،عدو يکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يدن او از وهم رنجوریدر جامۀ خواب افتادن استاد و نال. 67
  جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز

  متهم دارد مرا ،میگر بگو
  یفال بد رنجور گرداند هم

  فرضیغمبر قبوله یقول پ
  بر زند یالیاو خ ،میگر بگو

  کندیرون میمر مرا از خانه ب

  باطن پر ز سوز ،و یامکان ن ،گفت  
  ن ماجرایشود ا دم جیور نگو

   یرا که نبودستش غم یآدم
  نا تمرضوایان تمارضتم لد

  کندیخلوت مفعل دارد زن که 
  کندیفعل و افسون م یبهر فسق
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  و استاد اوفتاد افکندجامه خواب 
  کودکان آن جا نشستند و نهان

  مییم و ما زندانین همه کردیکا
  

  بزاد یم يآه آه و ناله از و  
  خواندند با صد اندهان یدرس م

یید بناب م یئد بانبود ما ب  
  

  
  
  

  دیندن کودکان استاد را که او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاکدوم بار در وهم اف. 68
  قوم پسند يکه ا :کودكگفت آن 

  کودکان يا :خواندند گفت یچون هم
  د استا را ز بانگیدرد سر افزا

  دید رویگویراست م :گفت استا
  میکر يا :سجده کردند و بگفتند

خانه ها يستند سوپس برون ج  
  

  د آوا بلندید و کنیدرس خوان  
  ان یبانگ ما استاد را دارد ز

  ؟ابد بهر دانگیکاو درد ، نیارزد ا
  دیرون شویافزون شدم بدرد سر 

  م یو ب يدور بادا از تو رنجور
  دانه ها يهمچو مرغان در هوا

  

  
  
  
  
  
  

  ن مکریافتن کودکان از مکتب بدیخالص . 69
  ن گشتند و گفتیمادرانشان خشمگ

  لست اکنون و شمایوقت تحص
  ستیمادر تو ب يعذر آوردند کا

  آسمان استاد ما ياز قضا
  مکر است و دروغ :گفتندمادران 

  ش اوستایم پییما صباح آ
  دیبسم اهللا رو :کودکان گفتند

  

  ؟کتاب و شما با لهو جفت روز ِ  
 ؟د از کتاب و اوستایزیگریم

  ست یر نین گناه از ما و از تقصیا
  م و مبتالیگشت رنجور و سق

  د بهر طمع دوغ یصد دروغ آر
  ن مکر شمایم اصل اینیتا بب

  دیواقف شوبر دروغ و صدق ما 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ادت اوستادیرفتن مادران کودکان به ع. 70
  بامدادان آمدند آن مادران

  مار گرانیخفته استا همچو ب
  لحاف ریتکثهم عرق کرده ز 

  د آهسته اوکش یم یآه آه
  ن درد سریر باشد اوستاد ایخ

  نیخبر بودم از ایمن هم ب :گفت
  لیقال و قمن بدم غافل به شغل 

  یچون به جد مشغول باشد آدم
  وسف شد سمریاز زنان مصر 

  شیخو يپاره پاره کرده ساعدها

 پرسش اُستا، ز هر گوشه روان  

   درد سر را سر ببسته چون زنان
  ده در سجاف یسر ببسته رو کش

  جملگان گشتند هم الحول گو
  ن خبریا زاجان تو ما را نبود 

  ن یکردند هن کودکان یاآگهم 
  ل یثق ین رنجیبود در باطن چن

   ید رنج خود باشد عمیاو ز د
  شان خبریبشد ز ا یکه ز مشغول

  ش یند نه پیکه نه پس ب ،روح واله
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  بسا مرد شجاع اندر حراب يا
  روداریاو همان دست آورد در گ

  ند دست رفته در ضرریخود بب
  

  ش ضراب یا پایکه ببرد دست   
  بر گمان آنکه هست او برقرار

  خبر یار رفته بیاو بسخون از 
 

  
  
  

 ين پاین دست روح است و این دست آستیاست و ا یان آنکه تن روح را چون لباسیدر ب. 71
  روح است يموزة پا

  سیکه تن آمد چون لب یتا بدان
  د اهللا خوشتر استیروح را توح

  و ائتالف ینیدست و پا در خواب ب
  بدن يبدن دار یکه ب یئآن تو

  بدن بس کار و بار یروح دارد ب
  د برونیباش تا مرغ از قفس آ

  

  س یرا مل یرو بجو البس لباس  
  گر است ید ير ظاهر دست و پایغ

  مدانش از گزاف  ،قت دانیآن حق
 رون شدن یجان ب ، پس مترس از جسم

 قراریمرغ باشد در قفس بس ب

  هفت چرخ او را زبون ینیتا بب
  

  
  
  
  
  
  

ان حالوت انقطاع و خلوت و داخل یش که در کوه خلوت کرده بود و بیت آن درویحکا. 72
  یس من استأنس بیو أن یس من ذکرنین منقبت که أنا جلیشدن در ا

  يبا همه ا یچو با من يهمه ا یور ب    يهمه ا یب یمن یچو ب يگر با همه ا
  يمت گر بشنویت گویک حکای

  میمق يبه کهسار یشیبود درو
  د او را شمولیرسیچون ز خالق م

رضَهمچنانکه سهل شد ما را ح  
  يبر سرور یآنچنانکه عاشق

  ساختند يرا بهر کار یهر کس
  ؟شود یل جنبان کیم یدست و پا ب

  سما يل خود سویم ینیگر بب
  نیزم يل خود سویم ینیور بب

  کنند نیشیعاقالن خود نوحه ها پ
  نیکار آخر را بب يزابتدا

  

 يقت بگرویقت بر حقیدر حق  

  م یخلوت او را بود هم خواب و ند
  بود از انفاس مرد و زن ملول 

  گر را سفریسهل شد هم قوم د
   يعاشق است آن خواجه بر آهنگر

  ل آن را در دلش انداختندیم
  ؟رود یک يآب و باد یخار و خس ب

  مادولت بر گشا همچون ه پرّ
  ن ین از حنیچ منشیکن هینوحه م

  زنندیجاهالن آخر به سر برم
  نیوم دیمان یتو پش یتا نباش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر ترازویدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعید. 73
  يش زرگریآمد به پ یکیآن 
  ستیخواجه مرا غربال ن رو: گفت
  دکان برندارم  یجاروب :گفت

   يکه ترازو ده که بر سنجم زر  
  ست یان تسخر میزان ده بدیم :گفت
  ن مضاحک را بمان یبس بس ا :گفت

  
  



74 

 

  خواهم بده یکه م ییمن ترازو
  ستمیکر ن ،دم سخنیبشن :گفت

  مرتعش يریک پیل ،دمین شنیا
  ناتوان يریک پیفهم کردم، ل

  وآن زر تو هم قراضۀ خرد و مرد
  اریب یخواجه جاروب :یئپس بگو
  يخاك را جمع آور ،یچون بروب

  م از آنیزم خاك و زر جویتا بر
  آخر را تمامدم یمن ز اول د
  بود ین بود اعمیهر که اول ب

  ان کاریهر که اول بنگرد پا
  است یشیحکم چون بر عاقبت اند

  نان بوند اهل رشادیعاقبت ب
  

  هر سو مجه  ،کر مکن شتن را یخو  
  ستم یمعن یکه ب يتا نپندار

  جسم تو نامنتعش  ،دست لرزان
 دستت از ضعف است لرزان هر زمان

  ردخُِ  زد زریپس بر ،دست لرزد
  خود را در غبار م زریتا بجو

   يرج يخواهم ا ربالغ :میئگو
 ؟بود غربال ما را در دکان یک

 و السالم ،نجایگر رو از اید يجا

 بود ین، چه با معنیهر که آخر ب

 نگردد شرمساراندر آخر او 

 است یشیبندة درو یپادشاه

   درنگر واهللا اعلم بالسداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و درخت  رمیگاز درخت باز ن یوة کوهیکه نذر کرده بود که م یۀ قصۀ آن زاهد کوهیبق. 74
آن خورم که باد افکنده باشد از مگر فشان یت که بیح و کنایصربه م یرا نگو یفشانم و کسین

  درخت
  يان ندارد راز گوین سخن پایا

  خ فردیث شیکن تمام اکنون حد
  ه بود اشجار و ثماراندر آن کُ

  وه هایش بود آن میقوت آن درو
  ا رب با تو منی :شیگفت آن درو

  نیدر کلّ ح يوه اینم میخود نچ
  شزدکه باد اندا ،وهیجز از آن م

  بر نذر خود بودش وفا یمدت
  دین سبب فرمود استثنا کنیز

  زآنکه حکم کار در دست من است
  دهم یلیهر زمان دل را دگر م

  دیلنا شأن جد اصباح ٍ کلّ
  ستیث آمد که دل همچون پریدر حد

  ر را هر طرف راند گزافپ ،باد
  ن دل دان چنانآ ،گریث دیدر حد

 يقصۀ آنمرد زاهد باز گو  

 کاندران کهسار بودش خواب و خورد

 شماریب و امرود و انار بیس

 دائما ينخودر يزیر آن چیغ

  نم در زمن ین نچیعهد کردم ز
 نیم که بچیرا نگو يریز غین

  نم از درخت منتعش یمن نچ
  تا در آمد امتحانات قضا

  دیمان بر زنیبه پ ،گر خدا خواهد
 ار جملگان پست من استیاخت

  نهم  یهر نفس بر دل دگر داغ
  دیحیال  يء عن مراد یش کلّ

  ست یر صرصریاس یابانیدر ب
  گه چپ و گه راست با صد اختالف 
  کآب جوشان ز آتش اندر قازغان 
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  بود یئهر زمان دل را دگر را
  دل يبر را يمن شویپس چرا ا

  ر حکم است و قدرین هم از تاثیا
  ن عجبیا ،ست خود از مرغ پرانین
  وتد باند ین عجب که دام بیا

  

  بود یئک از جایل ،يآن نه از و  
  آخر خجل  يتا شو يعهد بند
  حذر ینتوان ،و ینیب یچاه م

  ند دام و افتد در عطب ینب اوک
  فتد یم ،ور نخواهد ،گر بخواهد

 

  
  
  
  
  

  دایبه اثر پ ،ه بند دام قضا به صورت پنهانیتشب. 75
  شیچشم باز و گوش باز و دام پ

  ياندر دلق مهتر زاده ا ینیب
  سوخته ينابکار يدر هوا

  شیان قوم خویخوار گشته در م
  خان و مان رفته شده بد نام و خوار

  ایک يا :دیند بگویب يزاهد
  ن ادبار زشت افتاده امیکاندر ا

  ن وارهمیتا بو که من ز یهمت
  خواهد او از عام و خاصین دعا میا

  یباز و بند ن يباز و پا دست
  ؟خالص ییجوین بند میاز کدام

  یمختف ير و قضایبند تقد
  ست آن در مکمن استیدا نیگر چه پ

  زانکه آهنگر مر آن را بشکند
  پنهان گران ن بندیعجب ا يا
  دن آن بند احمد را رسدید
  ال بو لهبید بر پشت عید

  دیند یزم را جز او چشمیحبل و ه
  کنند یلیانش جمله تاویباق
  ر آن پشتش دو تویک از تاثیل

  تا وارهم ،یهمت ،یئکه دعا
  دین عالمتها پدیند ایآنکه ب

  داند و پوشد به امر ذوالجالل
  

  ش یخو پرد با پرّ یم یدام يسو  
   يسر برهنه در بال افتاده ا

  اقمشه و امالك خود بفروخته 
 شیش از مریاب و دل ریمرهمش نا

  ادباروار ،رودیکام دشمن م
  دار از بهر خدایم یهمت

  و نعمت از کف داده ام  ملکمال و 
  ره بود که بر جهم یل تن گیز

  کالخالص و الخالص و الخالص 
   یآهن یموکل بر سرش ن ین

   ؟مناص ییجوین حبس میو از کدام
   یبجز جان صف ،ند آنینب هان

  بدتر از زندان و بند آهن است 
  حفره گر هم خشت زندان بر کند

  آن آهنگران  ریعاجز از تکس
  بسته حبلٌ منْ مسد يبر گلو
  حطب  ۀزم گفت حمالیتنگ ه
  دید بر او هر ناپدید آیکه پد

  شان هوشمندیست و ایهوشین ز بیکا
  ش تویگشته و ناالن شده او پ

  رون جهم ین بند نهان بیتا از ا
  ؟دیرا از سع یچون نداند او شق

  که نباشد کشف راز حق حالل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهلت یدن بیر نذر کرده به کندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیمضطر شدن فق. 76



76 

 

  ریان ندارد آن فقین سخن پایا
  ختینر يپنج روز آن باد امرود

  دیچند د يمرود یبر سر شاخ
  کردر یشاخ را سر ز ،باد آمد

ت جذب قضاجوع و ضعف و قو  
  وه سکستیبن مُ چون که از امرود

  دیهم در آن دم گوشمال حق رس
  مخلصان باشند دائم در خطر

  وفا یکه نتوان يا مکن نذری
  د وفا در راه حقینذر را با
  م بس در کارهایعهدها بست

ت آن کو که پا میان آوریقو  
  ر ما شودیگرنه فصلت دستگ

  وسته دارینذر ما را با وفا پ
  ریقصه کان فق يبازگشتم سو

  رت حق گوشمالش داد زودیغ
  از دزدان بدند آنجا مگر یجمع

  تاختند ياتفاقا دزد چند
  

  ریاز مجاعت شد زبون و تن اس  
  خت یگریم يز آتش جوعش صبور

  دیکرد و خود را واکش يباز صبر
  ر کردیطبع را بر خوردن آن چ

  وفایکرد زاهد را ز نذرش ب
  ش سست ینذر و عهد خوگشت اندر 

 دیچشم او بگشاد و گوش او کش

 پسر يامتحانها هست در راه ا

 رون جه هالین و بیبر خطر منش

 ک حق تا خود که را بدهد سبقیل

 م در سر بارهاینذرها کرد

 میم و ناتوان و مضطریعاجز

 بود یبر ما زآنکه رسوائ يوا

 عهد ما را از کرم دار استوار

 ریشد اسعهد چون بشکست در  دم 

 زآنکه فرمودست اوفوا بالعقود

 م و زریم و سیان آورده بیدر م

  واندرآن کهسار منزل ساختند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن دستش رایخ با دزدان و بریمتهم کردن آن ش. 77
  شیدند آنجا و بست از دزدان بیب

  آگه کرده بودشحنه را غماز 
  عزم آن کهسار کرد یشحنه حال

  پس بفرمود از غضب جالد را
  چپ و دست راست يهم بدانجا پا

  ده شد غلطیدست زاهد هم بر
  نیبس گز يدر زمان آمد سوار

  خ است و ابدال خداین فالن شیا
  ز رفتیت ،د جامهیآن عوان بدر

  شحنه آمد پا برهنه عذر خواه
  زشتن کار ین بحل کن مر مرا زیه

  ش راین نیدانم سبب ایم :گفت

  ش یکردند مسروقات خویبخش م  
  ر افتادند زوددمردم شحنه 

 ر مردیجمله را بگرفت و بست آن ش

 ک از تن کن جدایهر  يدست و پا

  بخاست  ییو غوغا نددیجمله ببر
  خواست هم کردن سقطیپاش را م

  ن یسگ بب يبانگ بر زد بر عوان کا
  ؟جدا يدست او را تو چرا کرد

  ش تفت یشحنه داد آگاهش یپ
  که ندانستم خدا بر من گواه 

  م و سرور اهل بهشت یکر يا
  ش رایشناسم من گناه خو یم
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مان اویرمت امن شکستم ح  
د استمن شکستم عهد و دانستم ب  

  ما و مغز و پوست يدست ما و پا
  را کردم حاللو ت ،نیقسم من بود ا

  او فرمان رواست ،نکه او دانستآ
  ز معده و ز مغص ابسا مرغ يا
  ده دانه جویپر یبسا مرغ يا
  در آب دور دست یبسا ماه يا
  دهبسا مستور در پرده ب يا
  ک خویحبر ن یبسا قاض يا
  بحج رفته به عشق یبسا حاج يا

  ن شرابیابلکه در هاروت و ماروت 
  ن کرد احترازید از بهر ایزیبا

  شه کرد آن ذو لبابیاز سبب اند
  نخواهم خورد آب یتا سال :گفت

  نید بهر دنه جهد او بین کمیا
  دست ،حلق ياجزده شد یچون بر

  ک در بسته شدین باشد چو ینچنیا
  

  نم برد دادستان اویمیپس   
  ت به دست أجر ید آن شومیتا رس
  حکم دوست  يفدا یوال يباد ا

  را نبود وبال و ت یتو ندانست
   ؟سته رادن کیچیبا خدا سامان پ

  بر کنار بام محبوس قفص 
  ده حلق او هم حلق اویکه بر

  گشته از حرص گلو مأخوذ شست 
  فرج و گلو رسوا شده  یشوم

  او زرد رو یرشوت ياز گلو
 ار فسقیوقت بازآمد شده او 

باب  از عروج چرخشان شد سد  
  اندر نماز ید در خود کاهلید
  ار آب ید علت خوردن بسید

  ش داد تاب یآنچنان کرد و خدا
  ن یگشت او سلطان و قطب العارف

  ببست  يمرد زاهد را در شکو
  گر بر او اشکسته شدیصد در د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل بافتن او به دو دستیخ اقطع و زنبیکرامات ش. 78
  ش خلقیاقطع گشت نامش پ خیش

  روان یگر تو نام اولش خواه
  افتیر بئزا یکیش او را یدر عر

  شیجان خو عدو يا :گفت او را
  ؟شتاب اندر سباق ين چرا کردیا

  ایاکنون ب :پس تبسم کرد و گفت
  ین با کسیمگو ا ،رم منیتا نم

  بعد از آن قوم دگر از روزنش
  کردگار یحکمت را تو دان :گفت

  دندب يک چندیآمد الهامش که 
  ؟قیکه مگر سالوس بود او در طر

  من نخواهم کان رمه کافر شوند

  ن آفات حلق یمعروفش بد کرد  
 ش خوانیناتیر تین برو بوالخیه

  ل بافت یزنب خودکاو به هر دو دست 
  ش یسر کرده پ يشم آمدیدر عر

  اق یاز افراط مهر و اشت :گفت
  ایک ين را ایدار ا یک مخفیل

   ینه خس ،یبینه حب ،ینینه قر
  دنش یمطلع گشتند بر باف

  آشکار يتو کرد ،من کنم پنهان
  شدندیغم بر تو منکر من یکه در ا

   ؟قیکه خدا رسواش کرد اندر فر
  د روندضاللت در گمان ب وز
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  م آشکارین کرامت را بکردیا
  چارگان بد گمانیتا که آن ب

  شین کرامتها ز پیا یرا بو من ت
  شان دادمتین کرامت بهر ایا

  کز مرگ تن ،يتو از آن بگذشته ا
  ق سر و پا از تو رفتیوهم تفر

  

  مت دست اندر وقت کاریکه ده  
  رد نگردند از جناب آسمان 

  ش یاز ذات خو یدادم یخود تسل
  ن چراغ از بهر آن بنهادمت یو

  بدن  يق اجزایتفر از یترس
  ک زفت یدت نیدفع وهم اسپر رس

  

  
  
  
  
  
  

  ت ساحران فرعون بر قطع دست و پاأسبب جر. 79
  ؟نیکه فرعون لع یساحران را ن

  که ببرم دست و پاتان از خالف
  شان در همانیپنداشت کا چناناو 

  ف و ترسیکه بودشان لرزه و تخو
  سته اندشان ریدانست کا یاو نم

  خود دانسته اندۀ خود را ز یسا
  هاون گردون اگر صد بارشان

  ده اندیب را چون دین ترکآاصل 
  ستیما اندر ظنّ ،ن جهان خواب استیا

  د گازیگر به خواب اندر سرت ببر
  میخواب در خود را دو ن ینیگر بب

  حاصل اندر خواب نقصان بدن
  ن جهان را که به صورت قائم استیا

  قبول يد تو کردیاز ره تقل
  ستین خواب نیمگو کا یخوابروز در 

  عضد يت آن دان ایداریخواب و ب
  ن دم خفته امیاو گمان برده که ا

  را بشکند يگر کوزه ا ،کوزه گر
  کور را هر گام باشد ترس چاه

  د عرض راه راینا دیمرد ب
  یش نلرزد هر دمیپا و زانو

  میستیز فرعونا که ما آن نیخ
  خرقۀ ما را بدر دوزنده هست

  وب را اندر کنارن خیلباس ا یب

   ؟نیاست بر زمید سیکرد تهد  
  زم ندارمتان معاف یپس در آو

  فند و وسواس و گمان یوهم و تخو
  دات نفس یاز توهمها و تهد

  چۀ نور دل بنشسته اندیبر در
  ش و برجسته اندکچابک و چست و 

  ن گلزارشان یرد کوبد اندر اخُ
  ده اندیکم ترس وهم  از فروع ِ

  ست یباك ن ،یگر رود در خواب دست
  هم عمرت دراز ،هم سرت بر جاست

  م یسق ین يزیچون بخ یتن درست
  دو صد پاره شدن  از یست باکین

  غمبر که حلم نائم است یگفت پ
  رسول  یدا بیده پین دیسالکان ا

  ست یاصل جز مهتاب ن ،ه فرع استیسا
  ند خفته کاو در خواب شدیکه بب

  خبر زآن کاوست در خواب دوم  یب
  م کندئچون بخواهد باز خود قا

  د به راه یآیبا هزاران ترس م
  پس بداند او مغاك و چاه را

   یدارد او از هر غم یرو ترش ک
  م یستیب یغول ز یکه به هر بانگ

  به است  نور نه خود ما را برهنه ت
  نابکار عدو يا میریبگخوش 
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  جید از تن و ز مزیخوشتر از تجر
  

  ج یگ الهام ِ یب فرعون ِ يا ،ستین  
    

و جواب گفتن  اال به نادر یافت یافتم و تو نم یار در رو میش شتر که من بسیت استر پیشکا. 80
  آن

  قیخوش رف يکا :گفت استر با شتر
  يرویدر سر و خوش م یئایتو ن

  یافتم به رو در هر دم یمن هم
  ؟ستیکه چ ،ن سبب را باز گو با منیا

  نیقیاز چشم تو، چشم من  :گفت
  مناظر يبعد از آن هم از بلند

  م بر سر کوه بلندیچون برآ
  راه یئو باال یپس همه پست

  نش نهمیاز سر ب منهر قدم 
  ک دو سه گامیش خود یپ ینیتو نب

  ریکم و البصیلد یاألعم يستوی
  حق جان دهد رحمن را در یجنچون 

  کندیاز خورش او جذب اجزا م
  تا چهل سالش به جذب جزوها

  م کردیجذب اجزا روح را تعل
  د بودیه ها خورشن ذریجامع ا
  تو ز خواب یئکه در آ یآن زمان
  ب نشدیکان از او غا یتا بدان

  

  ق یب و در راه دقیدر فراز و ش  
   يچون غو ،م به سر دریآ یمن هم

   یو خواه اندر نم یخشک خواه در
  ست ید بزیتا بدانم من که چون با

 نیز بیگمان روشن تر است و تیب

   فتم حاضرمین سبب در رو نیز
  نم هوشمندیآخر عقبه بب

  د هم اله ینما وا  ده ام راید
  از عثار و اوفتادن وارهم 

  رنج دام  ینیو نب ینیدانه ب
  ریالمقام و النزول و المس یف

  مزاج او نهدجذب اجزا در 
  تندیتار و پود جسم خود را م

  صش در نمایحق حرکرده باشد 
  ؟چون نداند جذب اجزا شاه فرد

  غذا اجزات را داند ربود یب
  هوش و حس رفته را خواند شتاب 

  دد که عید چون بفرمایباز آ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه یعل ریش چشم عزیرکب شدن پدن باذن اهللا و در هم میر بعد از پوسیخر عز ياجتماع اجزا. 81
  السالم

  در نگر اندر خرت ،راین عزیه
  م اجزاش رایآور ش تو گردیپ

  نهد یو جزو بر هم م یدست ن
  یدرنگر در صنعت پاره زن

  وقت خرز ین یسمان و سوزنیر
  نیدا ببیچشم بگشا حشر را پ

  م را تمامیجامع ینیتا بب

  ده برت یزیده ست و ریکه بپوس  
و دو گوش و پاش را آن سر و دم  

  دهدیم یپاره ها را اجتماع
   یسوزن یدوزد کهن ب یکاو هم

  ست درزیدا نیآن چنان دوزد که پ
  ن یوم دیتا نماند شبهه ات در 

  وقت مردن ز اهتمام  يتا نلرز
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  یمنیهمچنان که وقت خفتن ا
  وقت خواب يبر حواس خود نلرز

  

   یتن ياز فوات جمله حسها  
  شان و خرابیگردد پریگر چه م

   
  
  

  شیبر مرگ فرزندان خو یخیجزع ناکردن ش. 82
  نیش از ایپ یئنما ره یخیبود ش

  ان امتانیمبر در میچون پ
  شیخ رفته پیش :غمبر کهیگفت پ

  ت اویگفتش اهل ب یک صباحی
  فرزندان توو مرگ ما ز هجر 

  ؟چرا يزار ینم ؟ییگر یتو نم
  نباشد در درون یرا رحمو چون ت

  شوایپ يم اید توایما به ام
  ند روز حشر تختیارایچون ب

  نهاریز یدر چنان روز و شب ب
  ست آن زمانودست ما و دامن ت

  زیغمبر که روز رستخیگفت پ
  ان باشم به جانیع عاصیمن شف

  ر را به جهدئواهل کبا ،انیعاص
  صالحان امتم خود فارغند

  شان را شفاعتها بودیبلکه ا
  برنداشت يریوزر غ ،چ وازریه

  جوان يخ است ایش ،وزر است یآنکه ب
  دیمو سپ یعنی ،ریپ ؟خ که بودیش

  او یه هستیس يهست آن مو
  ر اوستیپ ،ش نماندیچونکه هست

  ه وصف بشریس يهست آن مو
  ریاندر مهد بر دارد نف یسیع

  د از بعض اوصاف بشریرهگر 
  ه کان وصف ماستیس يمو یکیچون 

  ار با خود است ،دیش سپیچون بود مو
  است یز وصفش باق یئور سر مو

  میدواران توایما همه ام

  ن یزم يبر رو ،شمع یآسمان  
  روضۀ دار الجنان  يدر گشا
  ش یان قوم خویباشد م یچون نب

  ک خوین يبگو ا ؟یسخت دل چون
  م با پشت دو تویدارینوحه م

  راو ست اندر دل تیا که رحمت نی
  دستمان از تو کنون یپس چه ام

  تو ما را در فنا يگذارنبکه 
  آن روز سخت  یئع ما تویخود شف

  دواریم امیما به اکرام توا
  چ مجرم را امان یکه نماند ه

  ؟زیگذارم مجرمان را اشک ر یک
  تا رهانمشان ز اشکنجۀ گران 
  وا رهانم از عتاب نقض عهد

  من روز گزند ياز شفاعتها
  رودیگفتشان چون حکم نافذ م

  م بر فراشت یخدا ،م وازریمن ن
  در قبول حق چو اندر کف کمان 

  دیامنا  ين مو بدان ایا یمعن
  مو رش نماند تایتا ز هست

  ا خود دو موست یه مو باشد او یگر س
  سر يش و مویر يست آن مو موین

  ریم و پیخیما ش ،که جوان ناگشته
  پسر يکهل باشد ا ،خ نبودیش
  خ و مقبول خداست یش يست بر وین

  زد است ینه خاص ا ،ر است ویاو نه پ
 است یآفاق خدا،او نه از عرش 

 مین خوان و احسان توایزه چیز
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  یشفقت ین جمله چون بیک با ایل
  سوزد تو را یا مگر خود دل نمی

  

 ؟یرأفت یبهر فرزندان چرا ب  

   خ، ما را ماجرایش يباز گو ا
  

  
  

  ستن بر مرگ فرزندان خودیخ بهر ناگریعذر گفتن ش. 83
  قیرف يمپندار ا :خ گفت او رایش

  بر همۀ کفار ما را رحمت است
  ش استیرحمت و بخشا بر سگانم
  م دعایگو ،گزدیکه م یآن سگ

  شه دارین سگان را هم در آن اندیا
  نیا را بر زمینباورد ایزآن ب

  درگاه خاص يخلق را خواند سو
  ن سو بهر پندید از ایجهد بنما

  بود مر عام را يرحمت جزو
  ن گشته به کلیرحمت جزوش قر

  وسته شویبه کل پ ،يرحمت جزو
  داند راه بحرتا که جزو است او ن

؟برد یکره  ،می چون نداند راه  
  آنگاه او ،متصل گردد به بحر

  بود يدیبه تقل ،ور کند دعوت
  بر همه يپس چون رحم دار :گفت

  ؟شینوحه بر فرزند خو يچون ندار
  ده هاستیاشک د ،چون گواه رحم

  ن عتابش گرم شدیخ دانا زیش
  عجوز يا :رو به زن کرد و بگفتش

اند یشان گر حیردند اجمله گر م  
  شیش خوین پینمشان معیمن چو ب

  رونند از دور زمانیگر چه ب
  ا از فراقی ،ه از هجران بودیگر

  نندشانیب یخلق اندر خواب م
  پنهان کنم ین جهان خود را دمیز

  فالن ير عقل باشد ایحس اس
بستۀ عقل را جان باز کرد دست  

  ق یکه ندارم رحم و مهر و دل شف  
  است  "کافر نعمت"گر چه جان جمله 

  ؟که چرا از سنگهاشان مالش است
  خدا يا ،ن خو وارهانشیکه از ا

  ق سنگساریکه نباشند از خال
  ن یتا کندشان رحمۀً للعالم

  حق را خواند که وافر کن خالص 
  ا در مبندید خدایچون نشد گو

  ام رابود هم یرحمت کل
  سبل  يهاد ستایرحمت در

  ن و رویب يرحمت کل را تو هاد
  را کند ز اشباه بحر يریهر غد

  ؟ا خلق را چون آوردیدر يسو
  ل و جویره برد تا بحر همچون س

  بود يدییأو ت یان و وحینه از ع
  ن رمه یبه گرد ا یهمچو چوپان

  ش یچون که فصاد اجلشان زد به ن
   ؟ه چراستینم و گر یدة تو بید

 آزرم شد یکباره بیدر سخن 

  همچون تموز ،يخود نباشد فصل د
  ؟اند یپنهان ز چشم دل کب و یغا

  ؟شیرو را کنم همچون تو ر ،از چه رو
کنان  يرد من بازبا من اند و گ  

  زانم وصالست و عناق یبا عز
  ان ینم عیب یهم يداریمن به ب

  برگ حس را از درخت افشان کنم 
  ر روح باشد هم بدان یعقل اس

  بسته را هم ساز کرد يکارها
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  شه بر آب صفایحسها و اند
بردیمک سو یعقل آن خس به  دست  

خس بس انببابه بود بر جو چون ح  
  د خدایچون که دست عقل نگشا
  ده اویآب را هر دم کند پوش

  بست دو دست هوا يچونکه تقو
  دوره محکومت شیپس حواس چ

  خواب اندر کند ،خواب یحس را ب
  ند خوابهایبب يداریهم به ب

  

  آب را يهمچو خس بگرفته رو  
  ش خردیشود پیم دایآب پ

  دا گشت آب یپ ،ک سو رفتیخس چو 
  د از هوا بر آب مایخس فزا

  ان عقل تویآن هوا خندان و گر
  د هر دو دست عقل رایحق گشا

  دوچون خرد ساالر و مخدومت ش
  ها ز جان سر بر زندتبیتا که غ

  د بابهایهم ز گردون بر گشا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نا شدن وقت قرائتیر مصحف را در رو و بیخ ضریقصۀ خواندن ش. 84
  ریخ فقیش کیام ید در اید
  ش او مهمان شد او وقت تموزیپ

  ؟عجب مصحف چراست ينجا ایا :گفت
  شش فزودیشه تشوین اندیاندر ا

  ختهیآو یاوست تنها مصحف
  کنم يخمش صبر یتا بپرسم ن

  در حرج يصبر کرد و بود چند
  برادر صبر کن يصبر گنجست ا

  کشف هر سرّ رهبر است يصبر سو
  

  ریضر يریدر خانۀ پ یمصحف  
  هر دو زاهد جمع گشته چند روز

  ش راست ین درویناست ایچون که ناب
  و بود نجا باشیست ایکه جز او را ن

  خته یا آمیم گستاخ یمن ن
  بر زنم  يبر مراد يتا به صبر

 کشف شد کالصبر مفتاح الفرج 

 ن رنج کهنیتو ز یابیتا شفا 

  صبر تلخ آمد بر ِ  او شکر است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن یساخت از سؤال کردن با ا یه السالم حلقه ها مید که داود علیصبر کردن لقمان چون د. 85
  ت که صبر از سؤال موجب فرج باشدین

  داود صفا يرفت لقمان سو
  ندکفیجمله را با همدگر در م

ده بودیاد او کم دصنعت زر  
  واپرسم از او ؟د بودین چه شایکا

  تر استیصبر اول :باز با خود گفت
  زودتر کشفت شود ،یچون نپرس
  رتر حاصل شودید یور بپرس

  زمان اندرچونکه لقمان تن بزد 
  د اوید و در پوشیپس زره ساز

  کرد ز آهن حلقه هاید کاو مید  
  آن شاه بلند ،پوالدو ز آهن 

  ماند و وسواسش فزودیدر عجب م
  ؟ز حلقۀ تو به تو يسازیکه چه م

  صبر تا مقصود زوتر رهبر است 
  مرغ صبر از جمله پران تر بود

  ت مشکل شودیصبر یسهل از ب
  شد تمام از صنعت داود آن 

  م صبر خویش لقمان کریپ
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  یفت يکو لباس است این نیا :گفت
  ستیکو دمیصبر هم ن :گفت لقمان

  فالن ين کرد ایصبر را با حق قر
  دیا حق آفریمیصد هزاران ک

  

  در مصاف و جنگ دفع زخم را  
  ست یکه پناه و دافع هر جا غم

  را آگه بخوان  "و العصر"آخر 
  دیهمچو صبر آدم ند ییایمیک
  

  
  
  
  

  نا و مصحف خواندن اویت نابیۀ حکایبق. 86
  مرد مهمان صبر کرد و ناگهان

  دیم شب آواز قرآن را شنین
  خواند درستیکه ز مصحف کور م

  ست نوریت نیچون در چشمها: گفت
  يبر آن افتاده ا یخوانیآنچه م

  کند یدا میر پیدر ساصبعت 
  داگشته ز جهل تن ج يا :گفت

  مستعان يکا :من ز حق در خواستم
  بده يمرا نور ،ستم حافظین

  ده ام را آن زمانیباز ده دو د
  مرد کار يکا :آمد از حضرت ندا
  راو خوش ت يدیحسن ظن است و ام

  هر زمان که قصد خواندن باشدت
  راو من در آن دم وادهم چشم ت

  که من یهر آن گاه همچنان کرد و
  که نشد غافل ز کار يریآن خب

  نشم آن شاه فردیباز بخشد ب
  را اعتراض ین سبب نبود ولیز

  انگورت دهد ،گر بسوزد باغت
  دهد یدست را دست یآن شل ب

  ال نسلم و اعتراض از ما برفت
  رسد یآتش مرا گرم یچونکه ب
  یدنیچشمت ببخشد د یچونکه ب

  یچون دهد او روشن یچراغ یب
  

  کشف گشتش حال مشکل در زمان   
  دیب را بدیجست از خواب آن عجا

  ست صبر و از او آن حال ج یگشت ب
  ؟سطور یخوان یهم ینیب یچون هم

   يدست را بر حرف آن بنهاده ا
  مستند يکه نظر بر حرف دار

  ؟از صنع خدا يداریعجب م ،نیا
  صم همچو جان یبر قرائت من حر

  گره  یوقت خواندن ب ،دهیدر دو د
  ان یرم مصحف و خوانم عیکه بگ

  دواریبه ما اوم یبه هر رنج يا
  د به هر دم برترآیرا گوو که ت

  دت یا ز مصحفها قرائت بای
  معظم جوهرا یتا فرو خوان

  م مصحف اندر خواندن یواگشا
  پادشاه و کردگار یآن گرام

  در زمان همچون چراغ شب نورد
  اض یفرستد اعت ،هر چه بستاند

  سورت دهد تماتمان یدر م
  دهد یکان غمها را دل مست

  د از مفقود زفت یآ یچون عوض م
  م گر آتش ما را کشدیراض

 یست چشم روشنین کورینچنیا

  ؟یکن یگر چراغت شد چه افغان م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن حکم را بگردانیو البه نکنند که ا یاله يقضاند به احکام یا که راضیاز اول یصفت بعض. 87
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  بشنو اکنون قصۀ آن رهروان
  گرندیا اهل دعا خود دیز اول

  ایشناسم ز اول یگر میقوم د
  از رضا که هست رام آن کرام

  نند خاصیب یهم یدر قضا ذوق
  شان گشودیبر دل ا یحسن ظن

  شان خوش بودیش اید پیهر چه آ
  زهر در حلقومشان شکر بود

  ک و بدیکسان بودشان نی یجملگ
  کفر باشد نزدشان کردن دعا

  

  در جهان  یکه ندارند اعتراض  
  درند یم یدوزند و گاه یکه گه

  که دهانشان بسته باشد از دعا
  جستن دفع قضاشان شد حرام 

  د طلب کردن خالص یکفرشان آ
 جامۀ کبود یکه نپوشند از غم

 از آتش بودوان گردد یآب ح

 سنگ اندر راهشان گوهر بود

 ن؟ ز حسن ظنّ خَودیاز چه باشد ا

  ن قضایاله از ما بگردان ا يکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش رایسؤال کردن بهلول آن درو. 88
  ش رایدرو یکیگفت بهلول آن 

  که جاودان یچون باشد کس :گفت
  ل و جوها بر مراد او روندیس

  و مرگ، سرهنگان او یزندگ
  تیهر کجا خواهد فرستد تعز

  سالکان راه هم بر کام او
  د در جهانبنجن یچ دندانیه
  چ برگیفتد هیاو ن يرضا یب
  چ رگیمراد او نجنبد ه یب

  نیهمچن یشه راست گفت يا :گفت
  کیول ،صادق يا ینین و صد چندیا

  آنچنان که فاضل و مرد فضول
  آنچنانش شرح کن اندر کالم

  بود یچو خوان باش ،ناطق کامل
  نوا یچ مهمان بینماند ه تا

  هفت توست یهمچو قرآن که به معن
  ش عامین شد پیقی ين باریا :گفت

  فتد از درختیدر ن یچ برگیه
  گلو ياز دهان لقمه نشد سو

  ستیکان زمام آدم ،ل و رغبتیم

  واقف کن مرا ؟شیدرو يا یچون  
  ؟بر مراد او رود کار جهان

  شوند اهدخواو که  واختران زآنس
  بر مراد او روانه کو به کو

  ت یهر کجا خواهد ببخشد تهن
  ماندگان از راه هم در دام او

  رضا و امر آن فرمان روان  یب
 چ مرگید هیایاو ن يقضا یب

 سمکا تا یدر جهان زاوج ثر

  ن یداست ایتو پ يمایدر فر و س
  ک یک نیان کن نیب ،ن رایشرح کن ا

   از دل و از جان کند او را قبول
  ابد عقل عام ی بهرههم که از آن 

  بود یهر آشز خوانش بر سر 
  خود جدا يابد غذای یهر کس

  خاص را و عام را مطعم در اوست 
  زدان است رام یکه جهان در امر 

  قضا و حکم آن سلطان بخت  یب
  "کادخلوا"د لقمه را حق یتا نگو

  ست یجنبش آن رام امر آن غن
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  يوآسمانها ذره ا ،نهایدر زم
  م نافذشیجز به فرمان قد

  ؟درختان را تمامکه شمرد برگ 
  کار ین قدر بشنو که چون کلیا

  بنده شد يحق رضا يچون قضا
  مزد و ثواب یپ ین ،تکلف یب

  خود نخواهد بهر خود یزندگ
  ستیهر کجا امر قدم را مسلک

  بهر گنج ین ،دیزیزدان میبهر 
  او اهخو يمانش برایهست ا

  حق بود يترك کفرش هم برا
  او ين آمد ز اصل آن خوین چنیا

  ند رضایآنگهان خندد که او ب
  ن بودیو خلقت ا يکش خو يبنده ا

  ؟ا دعایپس چرا البه کند او 
  مرگ او و مرگ فرزندان او
  نزع فرزندان بر آن با وفا

  اال مگر ؟د دعایپس چرا گو
  آن شفاعت وآن دعا نه از رحم خود
  رحم خود را او همان دم سوختست
  دوزخ اوصاف او عشق است و او

  ؟شناخت یک ین فروقیا یهر طروق
  

  ينگردد پره ا ،ر نجنباندپ   
  ست خوش ین يجلد ،شرح نتوان کرد و

  ؟شود در نطق رام یت کینها یب
  نگردد جز به امر کردگار یم

  خواهنده شد يحکم او را بنده ا
  ن شد مستطاب یبلکه طبع او چن

  حکم احد یخواهد از پبلکه 
  ست یکیشش یپ یو مردگ یزندگ

  نز خوف و رنج  ،مردیزدان میبهر 
  جنت و اشجار و جو ينه برا

  م آنکه در آتش رودیز ب ین
  او يبه جست و جو ین ،اضتینه ر

  شکر او را قضا يهمچو حلوا
  ؟جهان بر امر و فرمانش رود ین

  ن قضایخداوند ا يکه بگردان ا
  حلوا در گلوشش چو یبهر حق پ
  نوا یخ بیش شیف پیچون قطا

  دادگر يند رضایدر دعا ب
  کند آن بندة صاحب رشدیم

  که چراغ عشق حق افروختست 
  سوخت مر اوصاف خود را مو به مو

  ن دولت بتاخت یدر ا کو یجز دقوق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و کراماتش یقصۀ دقوق. 89
  يباجه ایداشت خوش د یآن دقوق

  شد چو مه بر آسمان ین میبر زم
  یکم ساخت یمسکن یدر مقام

  ک خانه گر باشم دو روزیدر  :گفت
أنا ارهغرة المسکن أحاذ  

  بالمکان یقلب لقال أعود خُ
  شب در نماز ،در بیروز اندر س

  یئاز بد خو ،یمنقطع از خلق ن

   يعاشق و صاحب کرامت خواجه ا  
  شبروان را گشته زو روشن روان 

یانداخت یهکم دو روز اندر د   
  عشق آن مسکن کند در من فروز

  ا نفس سافر للغنای یانقل
  االمتحان  یکون خالصا فی یک

  چشم اندر شاه باز او همچو باز
   یئاز دو ،یمنفرد از مرد و زن ن
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  بر خلق نافع همچو آب یمشفق
  ک و بد را مهربان و مستقرین

  مهان يشما را ا :غمبریگفت پ
  دیمن يزآن سبب که جمله اجزا

  کار شد یجزو از کل قطع شد ب
  وندد به کل بار دگریتا نپ

  دسناو را ست خود یور بجنبد ن
  ک سو رودیرد کل گر بن ُیجزو از

  د در مقالیایقطع و وصل او ن
  ر خواندیش یر مثالبرا  یمر عل

  

  ش مستجاب یو دعا یعیخوش شف  
  تر از پدر یشه ،بهتر از مادر

  ق و مهربان یچون پدر هستم شف
  ؟دیکن یجزو را از کل چرا بر م

  عضو از تن قطع شد مردار شد
  مرده باشد نبودش از جان خبر

  ده هم جنبش کندیعضو نو ببر
  کل است کاو ناقص شودآن ُ ن نهیا
  ز ناقص گفته شد بهر مثال یچ
  گر چه راند ،ر مثل او نباشدیش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یباز گشتن به قصۀ دقوق. 90
  از مثال و مثل و فرق آن بران

  امام خلق بود يآنکه در فتو
  مات کرد ه رار میآنکه اندر س

  امیو اوراد و ق ين تقویبا چن
يددر سفر معظم مرادش آن ب  

  به راه یرفت یچو م یگفت ین همیا
  ا رب آنها را که بشناسد دلمی

  زدان جانی يتو ا د،وانکه نشناس
  نیصدر مه يا :که یحضرتش گفت
  ؟دگر ییجویچه م ،يمهر من دار

  راز يدانا يا ،رب ای :یاو بگفت
  بنشسته امان بحر اگر یدر م

  نود نعجه مراست ،همچو داودم
  حرص اندر عشق تو فخر است و جاه

  بود یشیشهوت و حرص نران پ
  بود یشیحرص مردان از ره پ

  است ياز کمال مرد ،حرص یکیآن 
  نجا بس نهانیهست ا يسرّ ،آه

  ستیر نیکز آبش س یهمچو مستسق
  ، نو تر رسدیکی، زان یچون گذشت

  جوان  يا ،یجانب قصۀ دقوق  
  بودرُیاز فرشته م يتقو يگو

  ن رشک خوردیاو د ين داریهم ز د
  مدام  يطالب خاصان حق بود

   يزد یبر بندة خاص یکه دم
  اله  ين خاصگانم ایکن قر

  لم قبم ،ان ویبندة بسته م
  بر من محجوبشان کن مهربان 

   ؟نین چه عشق است و چه استسقاست ایا
  ؟بشر یئجو هچ ،ستوخدا با تچون 

  ازیدر دلم راه ن يتو گشود
  طمع در آب سبو هم بسته ام 

  فم هم بجاست یطمع در نعجۀ حر
  ر تو ننگ و تباه یحرص اندر غ

  بود یشیزان ننگ و بد کیح و آن ِ
  پس رود يدر مخنث حرص سو

  است  يافتضاح و سرد ،و آن دگر حرص
  دوان  یشود موس يخضر يکه سو

 ست یباهللا ما ،یافتیبر هر آنچه 

  در رسد يباالتر از و یکیآن 
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  بارگاهن یت حضرت است اینها یب
  

  ست راه وصدر ت ،صدر را بگذار  
    

91 .خضر را با کمال نبوت و قربت یطلب کردن موس رّس  
  میکر ياموز ایم حق بیاز کل
  يغمبرین پیجاه و چن نیبا چن

  يا تو قوم خود را هشته ایموس
  رسته از خوف و رجا ،يقبادیک

  نیتو واقف بر ا ،ست ووتو با ت آن ِ
  دین مالمت کم کنیا :یگفت موس

  ن منیروم تا مجمع البحریم
  سببا ياجعل الخضر ألمر

  و بالها به پرّ ،مسالها پرّ
  بدان ،ارزد ینم یعنیروم یم
  عمو يا ان نداردین سخن پایا

  

  م یکل ید ز مشتاقیگو ین چه میب  
   يبر  ،"ینیخودب"ز  ،طالب خضرم

   ؟يسر گشته ا ییئکوین یدر پ
  ؟تا کجا ؟ییچند جو ؟يچند گرد

   ؟نیزم یئمایچند پ ،آسمانا
  دیکم زنره آفتاب و ماه را 

تا شوم مصحوب سلطان زن م  
  حقبا يو أسر یذاك أو أمض

  هزاران سالها ؟سالها چه بود
  عشق جانان کم مدان از عشق نان 

  گوازب یداستان آن دقوق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یباز گشتن به قصۀ دقوق. 92
  هی علهللارحمۀ ا یآن دقوق

  سال و مه رفتم سفر از عشق ماه
  بر خار و سنگ رفته امپا برهنه 

  نیها را بر زمین پاین ایتو مب
  کوتاه و درازاز ره و منزل ز 

  دراز و کوته اوصاف تن است نیا
  ز نطفه تا به عقل يتو سفر کرد

  ریچون بود در دور و د یر جان بیس
  ند، جان منیر جان هر کس نه بیس
  ر جسمانه رها کرد او کنونیس

  شدم مشتاق واریم يروز :گفت
  يدر قطره ا  ینم قلزمیتا بب

  ک ساحل به گامی يدم سویچون رس
  

  گفت سافرت ه یخافق یف يدم  
  ران در اله یح و، خبر از راه یب

  ش و دنگ یخو یرانم و بیمن ح :گفت
  ن یقیرود عاشق یزانکه بر دل م

  اوست مست دلنوازک ؟دل چه داند
  گر رفتن است ید ،رفتن ارواح

  نقل به  ین ،بود منزل یبه گام ین
 رید سیاموزیجسم ما از جان ب

  ر جسم باشد بر علنیک سیل
  چون نهان در شکل چون  یرود بیم

  اری نم در بشر انوار ِیتا بب
   يدرج اندر ذره ا یآفتاب

  گه گشته روز و وقت شام یبود ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساحل ينمودن مثال هفت شمع سو. 93
  دم بدان یاندر آن ساحل شتاب    دم ناگهانیهفت شمع از دور د
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  از آن یشمع یکینور شعلۀ هر 
  ره گشتیهم خ یرگیخ ،ره گشتمیخ
  ؟ن چگونه شمعها افروختستیاک

  گشته بود یان چراغیخلق جو
  ده هاید عجب بر دب يچشم بند

  

  بر شده خوش تا عنان آسمان   
  رت عقل را از سر گذشت یموج ح

  نها دوختست یدة خلق از این دو دیو
  فزودیکه بر مه م یش آن شمعیپ

  شاءیمنْ  يهدیکرد یبندشان م
  

  
  
  
  
  

  ک شمعیشدن آن هفت شمع بر مثال . 94

  کیشد هفت یدم که میدیباز م
  گر هفت شدیک بار دیباز آن 

  ان شمعهایم یاتصاالت
  کند ادراك آنُ دن یک دیآنکه 
  ندش ادراك هوشیک دم بیآنکه 

  کیندارد رو ال یانیچونکه پا
  کان شمعها ،شتر رفتم دوانیپ
  ش و خرابیخو یبمدهوش و شدم یم

  نیهوش اندر ایعقل و بیب یساعت
  برخاستم ،باز با هوش آمدم

  
  ب فلک یج یبشکافتنور او 

  من زفت شد یرانیو ح یمست
  د بر زبان و گفت مایایکه ن

  سالها نتوان نمودن از زبان 
  سالها نتوان شنودن آن بگوش 

  ک یما عل ثناء یزانکه ال أحص
  ایز است از نشان کبریچه چتا 

  ل و شتاب یفتادم ز تعجیتا ب
  ن یاوفتادم بر سر خاك زم

  پاستم  هن ،نه سر یئدر روش گو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هفت مرد خیآن ش نمودن آن شمعها در نظر. 95
  هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد

  روز درد نور ِ ،ش آن انواریپ
  گشتم اندر صنع ربران یباز ح

  کو بنگرمیشتر رفتم که نیپ
  

  شد به سقف الجوردینورشان م  
 سترد یاز صالبت نورها را م

 عجب ين چون شد؟ چگونه است؟ اینچنیکا

  گردد سرمینکه میتا چه حالست ا
  

  
  
  
  

  هفت درخت هفت مرد،آن  نمودنباز . 96
  ک مرد شد شکل درختیباز هر 

  ست شاخین دایبرگ پ یز انبه
  شاخ بر سدره زده یهر درخت

  نیک رفته در قعر زمیخ هر یب
  تر يخندان رو ،خشان از شاخیب
  انیع يدیکه بر شکاف يوه ایم

  

  ک بخت یشان نیا يچشمم از سبز  
  وة فراخ یگم گشته از م ،برگ هم

  رون شده یاز خال ب ؟سدره چبود
  ن یقید ب یرتر از گاو و ماهیز

  ر و زبریز ،عقل از آن اشکالشان
  نور آن یوه جستیهمچو آب از م
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  بودن آن درختان از چشم خلق یمخف. 97
  گذشت یشان مین عجب تر که بر ایا

  باختند یجان م ،هیسا يز آرزو
  چیدند هید یۀ آن را نمیسا

  ده هایختم کرده قهر حق بر د
  ید نیخورش ،ند ویرا ب يذره ا

  وه هاین مینوا و یکاروانها ب
  دند خلقیچ یمده هیپوس بِیس

  گفته هر برگ و شکوفۀ آن غصون
  هر درخت يآمد ز سو یبانگ م
  رت بر شجریآمد ز غ یبانگ م
  دین سو رویکا :گفتشانیم یگر کس
  ن مستین مسکیکا :گفتندیجمله م
  دراز ين ز سوداین مسکیمغز ا

  ؟ستیا رب حال چی :ماندیاو عجب م
  و عقل يصد راخلق گوناگون با 

  فاقنز ارکانشان یعاقالن و ز
  ره شدهیوانه و خیا منم دی

  که من ،مالم به هر لحظهیچشم م
  رومیبر درختان م ؟خواب چه بود

  باز چون من بنگرم در منکران
  اج و افتقاریبا کمال احت

  ک برگ درختی اق و حرص ِیز اشت
  ن ثمارین درخت و زیمت زیدر هز
  خودمیعجب من ب :میگو یباز م

سلُیما استَ" ن بخوانیه   عمو يا "أَس الرُّ
  ف کذبیه تخفبن قرائت خوان یا

  ایدر گمان افتاد جان انب
جاء هالتشکک نصرنا م بعد  

  است يکش روز ،ده بدانیخور و میم
  ؟ستین بانگ چیعجب ا يا :انیخلق گو

  انیئم از دم سودایج گشتیگ

  صد هزاران خلق از صحرا و دشت   
  ساختند یه بان میسا یمیاز گل

  چ یچ پیپ يده هایصد تفو بر د
  هاند سیب ،ند ماه رایکه نب

   ید نیکرم نومک از لطف و یل
  ؟خدا يچه سحر است ا ،زدیریپخته م

  غما خشک حلق یدرهم افتاده به 
   "علمونی یت قَومیا لَی"دم به دم 

   "د خلق شور بختیئما آ يسو"
  "رم کَال ال وزیچشمشان بست"

  دین اشجار مستسعد شویتا از ا
  وانه شدست ید ، قضاء اهللا از 

  ازیفاسد چون پ هاضت گشتیوز ر
  ؟ستین پردة اضالل چیرا اخلق 

  آرند نقل  یک قدم آن سو نمی
  عاق  ،و ین باغین چنیا ،گشته منکر

   ره شده یبر من غالب و چو ید
  ال اندر زمن یخا ینم یخواب ب

   ؟چون نگروم ،خورمیوه هاشان میم
  کران  ،ن بستانیا زارند یگ یکه هم

  جان سپار ،م غورهین يز آرزو
  سخت  ان آهینوا ین بیزنند ایم
  ق صد هزار اندر هزارین خالیا

  در زدم  یالیر شاخ خبدست 
  ظنوا أَنَّهم قَد کذبوایتا 

  ند محتجب یش بین بود که خویا
  ایاشق يز اتفاق منکر

  بر درخت جان برآ ،ترکشان گو
  است  يهر دم و هر لحظه سحر آموز

  ست یچونکه صحرا از درخت و بر ته
  ک شما باغ است و خوان یکه به نزد
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  ستینجا باغ نیاکم یمال یچشم م
  ماجران ین دراز ایعجب چند يا

  عجب يا :شانیم چو ایگو یمن هم
  ن تنازعها محمد در عجبیز
  ست ژرفین عجب تا آن عجب فرقیز
  ن خموشیه ،زتر رانیت یدقوق يا

  

  ست یا مشکل رهی ،ستیابانیا بی  
  ؟هزل و خطا هوده ویچون بود ب

  ؟چرا زد صنع رب يهرن مین چنیا
  ز مانده بو لهب یدر تعجب ن

  تا چه خواهد کرد سلطان شگرف 
  چون قحط است گوش ؟چند ییچند گو

   

  
  
  
  
  
  

  ک درخت شدن آن هفت درختی. 98
  ک بختیشتر من نیراندم پ :گفت

  یشد هر دمیفرد م ،شدیهفت م
  دم درختان در نمازیبعد از آن د

  ش مانند امامیک درخت از پی
  ام و آن رکوع و آن سجودیآن ق

  اد کردم قول حق را آن زمانی
  انین درختان را نه زانو نه میا

  با فروز يکا :آمد الهام خدا
  

  ک درخت یباز شد آن هفت جمله   
   یرت همیگشتم از ح یمن چسان م

  ده چون جماعت کرده سازیصف کش
  ام یگران اندر پس او در قید

  نمودیاز درختان بس شگفتم م
  سجدان یالنجم و شجر را  :گفت

  ؟ب نماز است آن چنانیچه ترتن یا
  ؟ز کار ما هنوز يعجب دار نیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هفت مرد شدن آن هفت درخت. 99
  آنها هفت مرد هگشت يریبعد د
  مالم که آن هفت ارسالنیچشم م

  دم من ز راهیرس یکیچون به نزد
  قوم گفتندم جواب آن سالم

  ؟آخر چون مرا بشناختند :گفتم
  ر من بدانستند زودیضم از

  زیعزجان  يکا :پاسخم دادند
  ر با خداستیکاو در تح یبر دل
  دیق بشکفیحقا يسو زا :گفتم

  ن سخن چون آمد از من در خطابیا
  یب از ولیشود غ یاگر اسم :گفت

  ما را آرزوست :بعد از آن گفتند
  ک ساعت که منیک یل ،يآر :گفتم

  پاك يتا شود آن حل به صحبتها

  زدان فردی یقعده پ جمله در  
  ؟انند و چه دارند از جهانیتا ک

  شان را سالم از انتباه یکردم ا
  مفخر و تاج کرام  یدقوق يا
  ؟ن بر من نظر ننداختندیش از ایپ
  دند از فرودیکدگر را بنگری

  ؟زیبر تو ن نهایادست یبپوشچون 
  ؟ده راز چپ و راستیشود پوش یک

  واقفند یچون ز اسم حرف رسم
 در حال گفتندم جوابآن شهان 

   ینز جاهل ،آن ز استغراق دان
  پاك دوست  ياقتدا کردن به تو ا

  ن مدارم از دور ز یمشکالت
  ز خاك  يد انگوریکه به صحبت رو
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  مغز با خاك دژمدانۀ پر 
  محو کرد یشتن در خاك کلیخو

  قبض او نماند ،از پس آن محو
  ش شدیخو یش چون بیش اصل خویپ
راستو ن فرمان تیه ،ن کردندیر چنس  

  یبا آن گروه مجتب یساعت
  ز ساعت رست جان ،هم در آن ساعت

  ز ساعت خاستست ،نهایجمله تلو
  يرون شویب یساعت ،چون ز ساعت

  ساعت، دال رون شو ازیب یساعت
  ستیآگاه ن یساعت یساعت از ب

  لۀ خاص اویهر نفر را بر طو
  یضیله رایمنتصب بر هر طو

  گر رودله یطوک یاز از هوس 
  له بگسلدیاز هوس گر از طو

  کز حق خوشندان یدر زمان آخورچ
  اریع يا ،ینیحافظان را گر نب

  و دست و پا یکنیم ياریاخت
  يدر انکار حافظ برده ا يرو
  

  کرد از کرم  یو صحبت یخلوت  
  تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد

  مرکب براند ،ر گشاد و بسط شدب
  ش شدیجلوة معن ،رفت صورت

آنز ،دل تف بخاست  ،ن کردنیر چنس  
  چون مراقب گشتم و از خود جدا

  ر گرداند جوان یزانکه ساعت پ
  ن که از ساعت برست یرست از تلو

   يشو "چونیب"محرم  ،نماند  "چون"
 و از چرا یواره  "یچون"تا ز 

  ست یر راه نیآن سو جز تح هزآنک
  بسته اند اندر جهان جستجو

   ید رافضیاین يجز به دستور
  اندر شود يگریلۀ دیدر طو
 گران سر بر کندیلۀ دیدر طو

   ندکشآن سو گوشۀ افسار او 
  اریاخت یب ،نیارت را ببیاخت

  ؟چرا یچرا حبس ،دستت بر گشا
   يدات نفسش کرده اینام تهد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به امامت یش رفتن دقوقیپ. 100
  ورز یان ندارد تین سخن پایا
  ن دوگانه برگزاریه ،گانهین یا
  صالا ،چشم روشن امام ِ يا

  ایک يعت هست مکروه ایدر شر
هیست و فقگر چه حافظ باشد و چ  

  ز نبود از قذریکور را پره
  ند در عبوریرا نب يدیاو پل

  *باطن بود کان شروز  يکور
  ظاهر استۀ کور ظاهر در نجاس

  رود ین نجاسۀ ظاهر از آبیا
  جز به آب چشم نتوان شستن آن

  ش رویپ یدقوق ،ن نماز آمدیه  
  ن گردد از تو روزگاریتا مز

  شواید اندر پیچشم روشن با
  ش کردن کور رایدر امامت پ

  ه یو گر باشد سف ،چشم روشن به
  ز و حذریچشم باشد اصل پره

  چ مومن را مبادا چشم کوریه
 ست نوریزآنکه اندر فعل و قولش ن

کور باطن در نجاسات ر است س  
  شود یآن نجاسۀ باطن افزون م

  ان یچون نجاسات بواطن شد ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



92 

 

  چون نجس خواندست کافر را خدا
  نیست زیظاهر کافر ملوث ن

  ست گامید بیش آین نجاست بویا
  ش آسمانها بر رودیبلکه بو

  ستوم به قدر فهم تیگوینچه مآ
  سبوفهم آب است و وجود تن 

  ن سبو را پنج سوراخست ژرفیا
  أبصارکم ۀضوا غضأمر غُ

  فهمت را برد ،از دهانت نطق
  گرتید ين سوراخهایهمچن

  یرون کنیا آب را بیگر ز در
  م حال رایار نه بگو ،گه استیب

  کان عوضها و بدلها بحر را
  خورندیصد هزاران جانور زو م

  کشدیا آن عوضها میباز در
  بم از شتایقصه ها آغاز کرد

  ن رادیاء الحق حسام الدیض يا
  در جان و دل يتو به نادر آمد

  یچند کردم مدح قوم ما مض
  خانۀ خود را شناسد خود دعا

  محل ح از نایبهر کتمان مد
  دارد معاف راکسره  ،ردیحق پذ

  گر چه آن مدح از تو هم آمد خجل
  داند آن ابهام را یمرغ و ماه

  تا بر او آه حسودان کم وزد
  ؟ابد حسودیالش را کجا یخود خ
  الیبود از احت ،ال اویآن خ

  

  ست بر ظاهر ورایآن نجاست ن  
  ن یآن نجاست هست در اخالق و د

  تا به شام  يش از ریو آن نجاست بو
  بر دماغ حور و رضوان بر شود

ردم اندر حسرت فهم درست م  
  اوزد آب از یچون سبو بشکست ر

  اندر او نه آب ماند خود نه برف 
  تو سم  يراست ننهاد يدیهم شن

  ست فهمت را خوردزنگگوش چون 
  فهم مضمرت  کشاند آبِ یم
   یعوض آن بحر را هامون کن یب

  و ابدال را ،مدخل اعواض را
  ز بعد خرجها ؟دیاز کجا آ

  برندیابرها هم از برونش م
  دشَدانند اصحاب ر ؟از کجا

  ن کتاب یمخلص درون ا یماند ب
  نزاد یکه فلک و ارکان چو تو شاه

  دل و جان از قدوم تو خجل  يا
  ز اقتضا يقصد من ز آنها تو بود
  کن ثنا یتو به نام هر که خواه

  ات و مثل ین حکایحق نهادست ا
  دو قطره کفاف  ،دة کوریکز دو د

  رد خدا جهد المقل یک بپذیل
  ن خوش نام رایکه ستودم مجمل ا

  الش را به دندان کم گزدیتا خ
  ؟غنود یک یطوط ،در وثاق موش

  هالل  ین ،است آن يو يابرو يمو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به امامت آن قوم یش رفتن دقوقیپ. 101
  م برون از پنج و هفتیمدح تو گو

  نیات و سالم الصالحیدر تح
  ختهیآم یمدحها شد جملگ

  ش رفت یپ یدقوق ،س اکنونیبر نو  
  ن یا آمد عجیمدح جملۀ انب

  خته یک لگن در ریکوزه ها در 
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  ستیش نیک بینکه خود ممدوح جز آز
  به نور حق رود یدان که هر مدح

  ؟کنند یمدحها جز مستحق را ک
  یطئتافته بر حا يهمچو نور

  اصل راند يه سویالجرم چون سا
  وانمود یعکس ماه یا ز چاهی

  قت مادح ماه است اویدر حق
  آن عکس را ین ،مدح او مه راست

  ریکز شقاوت گشت گمره آن دل
  شوندیشان میخلقان پر ،ن بتانیز

  ندراند یالیزانکه شهوت با خ
  ر بودپ ل تو چونیم یالیبا خ

  ختیت برپرّ یشهوت يچون براند
ن شهوت مرانیر نگه دار و چنپ  

  کنندیخلق پندارند عشرت م
  امر آمدمن یوام دار شرح ا

  

  ست یش نیک کیجز  ،ين رویشها زیک  
  ت بودیبر صور و اشخاص عار

  شوندیک بر پنداشت گمره میل
   یآن انوار را چون رابط ،طئحا

  ش بماندیز استا ،مه گم کرد و ،ضال
  ستود یبه چه در کرد و آن را م سر

  گر چه جهل او بعکسش کرد رو
  چون غلط شد ماجرا ،کفر شد آن

  ریاو پنداشت ز ،مه به باال بود
  شوندیمان میپش ،رانده یشهوت

   نداماندبس و قت دور ویوز حق
بر شود ،قتیر بر حقتا بدان پ  

  خت یال از تو گریوآن خ ،یلنگ گشت
جنان  يلت برد سویر متا پ  
  کنند یخود بر م رّپ یالیبر خ

  مهلتم ده معسرم ز آن تن زدم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یاقتدا کردن قوم از پس دقوق. 102
  باز گردم زآنکه قصه شد دراز

  در نماز یش در شد آن دقوقیپ
  اقتدا کردند آن شاهان قطار

  رها مقرون شدندیتکب چونکه با
  میام ين است ایر ایتکب یمعن

  یکنیاهللا اکبر م ،وقت ذبح
  ن شوم رایو ا "اهللا اکبر" يگو

  لیل و جان همچون خلیتن چو اسماع
  گشت کشته تن ز شهوتها و آز

  صفها زده ،ش حقیپ ،امتیچون ق
  زیزدان اشک ریش یستاده پیا

  ؟مرا يچه آورد :دیگو یحق هم
  ؟يان برده ایپاعمر خود را در چه 

  ؟يده کجا فرسوده ایگوهر د

 وقت تنگ و، قوم موقوف نماز  

  او طراز ،قوم همچون اطلس آمد
  نامدار يآن مقتدا یدر پ

  رون شدندیاز جهان ب ،همچو قربان
  م یش تو ما قربان شدیپ ،خدا يکا

   ین در ذبح نفس کشتنیهمچن
 سر ببر تا وارهد جان از فنا

  ل یر بر جسم نبیکرد جان تکب
  بسمل در نماز ،شد به بسم اهللا

  در حساب و در مناجات آمده 
  زیز رستخیبر مثال راست خ

  راو ت نن مهلت که دادم میاندر ا
؟يکرده ا یت در چه فانقوت و قو   

؟يس را در کجا پالوده اپنج ح   
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  عرش يهوش و گوهرها چشم وگوش و
  ل و کلندیدست و پا دادمت چون ب

  ناكدرد يغامهاین پیهمچن
  ن گفتها دارد رجوعیا ،امیدر ق

ستادن از خجلت نماندقوت ا  
  یستادن را نمانده قوتیا

  رسد بردار سریباز فرمان م
  سر بر آرد از رکوع آن شرمسار

  دش بردار سریفرمان آ باز
  سر بر آرد او دگر ره شرمسار

  د سر بر آر و باز گویباز گو
ستادن نبودشیت پا اقو  

  ند قعده ز آن بار گرانیپس نش
  ؟بگو شکرت چه بود ،نعمتت دادم

  ه بود او را نه سودیچون نه سرما
  

  ؟تو ز فرش يدیچه خر ،يخرج کرد  
  ؟شدند یز خود آن ک ،دمیمن ببخش

   زدان پاكی د ازیصد هزاران آ
  در رکوع نو ز خجالت شد دو تا ا

  بخواند یحیدر رکوع از شرم تسب
 ید ز شرم او ساعتیدر رکوع آ

  حق بر شمراز رکوع و پاسخ 
  باز اندر رو فتد آن خام کار

  واده از کرده خبر ،از سجود و
  اندر افتد باز در رو همچو مار

  جست از تو مو بموکه بخواهم 
  بر جان زدش  یبتیکه خطاب ه

  ان یسخن گو با ب :دیحضرتش گو
  سود ين بنمایه ،هیدادمت سرما

  خواهد که آرد عذر زود یشافع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ا استعانت و یبت محاسبۀ حق و از انبیامت از هیدست راست در ق يان اشارت سالم سویب. 103

  شفاعت خواستن
  رو به دست راست آرد در سالم

  مین لئیکا ،شاهان شفاعت يا یعنی
  روز چاره رفت :ندیا گویانب

  رو ،بد بخت يا ،یهنگام یمرغ ب
  دست چپ يرو بگرداند به سو

  ش گو با کردگارین جواب خویه
  از آن سو چاره شد ین ،ن سویاز ین

  گردد آن دغا دیاز همه نوم
  خدا يد گشتم ایکز همه نوم

  يمقتد ين ایم ایتسل یمعن
  م مایتو، منقاد یهر چه فرمائ

  نیبب ن خوش اشارتهایا ،در نماز
  ت در رسدیکه عنا يدیهست ام
  ضۀ نمازیاز ب ،رون آریبچه ب

  ا و آن کرام یجان انب يسو  
م یل ماندش پا و گلسخت در گ  

  زفت  رازچاره آنجا بود و دست اف
  خون ما اندر مشو ،ترك ما گو
   بندش که خیگو ،شیدر تبار و خو

  خواجه دست از ما بدار يا ،میما که ا
  پاره شد چاره دل صدیجان آن ب

  پس بر آرد هر دو دست اندر دعا
  و منتها یئاول و آخر تو

 يو ما مهتد يحق هاد يکه تو ا

 م مایجرم هم شاد يبا قضا

  ن یقین بخواهد شد یکا یتا بدان
 "حبل من مسد"من ز یگردد او ا

  م و سازیتعظ یب ،مرغ نسر مزن چو
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  غرق شدن را در یکشت اهلان نماز افغان یدر م یدن دقوقیشن. 104

  در امامت کرد ساز یآن دقوق
  امیاو در ق یو آن جماعت در پ
  ا فتادیدر يناگهان چشمش سو

  یئد او کشتیان موج دیدر م
  میهم شب و هم ابر و هم موج عظ

  ل خاستیئهمچو عزرا يتند باد
  از مهابت کاسته یاهل کشت

  زدندیدر نوحه بر سر مدستها 
  با خدا با صد تضرع آن زمان

  چیآنها که ه ،سر برهنه در سجود
  ین بندگیدست ایفا یب :که تهگف

  ده تمامید ببریاز همه ام
  یزاهد و فاسق شد آن دم متق

  ز راست یز چپشان چاره بود و ن ین
  و آه يشان و در زاریدر دعا ا

  نیب زیتو آن دم از عداوت ید
  اهل انکار و نفاق يمرگ و جسک ا

  چشمتان تر باشد از بعد خالص
  در خطر يد که روزیادتان نای
  کیل ،ویآمد ندا از د ین همیا

  یراست فرمودست با ما مصطف
  د خواهد عاقبتیکانچه جاهل د

  ب است و سرّیغ ازکارها ز آغاز 
  شآخر ،ده باشدیاولش پوش

  عنود يا ،بیواقعۀ غ ینیگر نب
  

  در نمازاندر آن ساحل در آمد   
  ده امام یبا قوم و بگزینت زیا

  داد داد ،ایدر يد از سویچون شن
   یئدر قضا و در بال و زشت

  م یاز غرقاب ب ،و یکین سه تاریا
  موجها آشوفت اندر چپ و راست 

  لها برخاسته یواو و  نعره
  کافر و ملحد همه مخلص شدند
  عهدها و نذرها کرده به جان 

  چ یچ پید از پیشان قبله ندیرو
   یده در آن صد زندگیآن زمان د

  بابا و مام  ،دوستان و خال و عم
   یشق ،همچو در هنگام جان کندن

  هنگام دعاست  ،ردله ها چون میح
  اه یشان شده دود سیبر فلک ز ا

   نیلعسگ پرستان  يکا :بانگ زد
ن اتفاق یدن اعاقبت خواهد ب  

  و خاص ید از بهر شهوت دیکه شو
  از قدر زدانیدستتان بگرفت 

  ک ین ن سخن را نشنود جز گوش ِیا
  صفا يایقطب و شاهنشاه و در

  نند ز اول مرتبت یعاقالن ب
  صرد و آخر آن میعاقل اول د

   ظاهرشند یجاهل بب ،عاقل و
  ؟اندر ربود یالب کیحزم را س

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

105 .رات مرد حازمتصو  
  جهان در یبد گمان ؟حزم چه بود

  دیرس يریآنچنان که ناگهان ش
  نیبب ؟شد در آن بردنیاو چه اند

  ناگهان  يبال دنیدم به دم د  
  دیشه کشیمرد را بربود و در ب

  ن یاستاد د يا ،شیتو همان اند
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  شه هایر قضا در بیکشد شیم
  ترسند خلق یآنچنان کز فقر م

  نیاز آن فقر آفر يگر بترسند
  ن غمیجمله شان از خوف غم در ع

  

  شه هایجان ما مشغول کار و پ  
  ر آب شور رفته تا به حلق یز

  ن یدر زم یگنجهاشان کشف گشت
  فتاده در عدم  یهست یدر پ

  

  
  
  
  

  یدر خالص کشت یدعا و شفاعت دقوق. 106
  دیامت را بدیآن ق یچون دقوق

  منگر اندر فعلشان ،ا ربی :گفت
  خوش سالمتشان به ساحل باز بر

  يم سرمدیرح يم و ایکر يا
  گان صد چشم و گوشیبداده را يا
  ده عطایش از استحقاق بخشیب
  میاز ما گناهان عظ ،میعظ يا

  میخود را سوخت و آز ما ز حرص
  یحرمت آن که دعا آموخت

  ق دهیر و، ره نما، توفیدست گ
  رفت بر لفظش دعاین میهمچن

  و آن دعا ،رفت از دو چشمشیاشک م
  گر استیخود د ،ناخودیب يآن دعا

  کند چون او فناستیآن دعا حق م
  انیاندر م یواسطۀ مخلوق ن
  م و بردباریبندگان حق رح

  گران ياری ،رشوتان یب ،مهربان
  مبتال ين قوم را این بجو ایه

  از دم آن پهلوان یرست کشت
  شان در حذریا يبازوکه مگر 

  پا رهاند روبهان را در شکار
عشقها با دنیخود بازند کا م  

  از ضاللت بوسه ها بر دم دهند
  پا را نگه دار از کلوخ ،روبها

  رامک ما  يو پا انما چو روباه
  ماست مک ما چون دیلۀ باریح

  دید و اشک او دویرحم او جوش  
  کو نشان یشه ن يا ،ریدستشان گ

  ده دست تو در بحر و بریرس يا
   ين بدیدر گذار از بد سگاالن ا

  ز رشوت بخش کرده عقل و هوش  ین
  ده از ما جمله کفران و خطاید

  م یعفو کردن در حر یتو توان
  م ین دعا را هم ز تو آموختیو

   ین ظلمت چراغ افروختیدر چن
 جرم بخش و، عفو کن، بگشا گره

  آن زمان چون مادران با وفا
  برآمد بر سما یم ،يخود از و یب

  داور است  گفت ،ستیآن دعا ز او ن
  آن دعا و آن اجابت از خداست 

  خبر ز آن البه کردن جسم و جان  یب
  حق دارند در اصالح کار يخو

  در مقام سخت و در روز گران 
  ش از بالیمت دارشان پین غنیه

  را به جهد خود گمان  یو اهل کشت
  از هنر يریبر هدف انداخت ت

م دانند روباهان غرارو آن ز د  
  ن یرهاند جان ما را در کمیم

 برجهند يرند و ز شادیرقص گ

چشم شوخ  يا ؟م چه سودپا چو نبود د  
   بالهامان مدامز اد نرهانیم

  م چپ و راست م با دیعشقها باز
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م ز استدالل و مکریم بجنباند  
  میخلقان شد یرانیطالب ح

  میا شوینمالک دتا به افسون 
  قلتبان يا ،یدر چه ،و يدر گو

با و خوشیز یرس یستانچون به ب  
  م حبس چار و پنج و ششیمق يا
  ف کون خریچو خربنده حر يا

  دوست دست یچون ندادت بندگ
  یندت زهیآنکه گو يدر هوا
  لت را بهلیح من دیروبها ا

  د کبابیکم نا ،ریدر پناه ش
  يمنظور حق آنگه شو ،تو دال

  نظرمان بر دل است :دیگو یهمحق 
  ز هستیمرا دل ن :یئگو یتو هم
ن هم آب هستیقی ،رهیل تدر گ  

  ل استمغلوب گ ،زانکه گر آب است
  کز آسمانها برتر است یآن دل

شده یصاف ،لپاك گشته آن ز گ  
بحر آمده يسو ،ل کردهترك گ  

نیل ماندست هآب ما محبوس گ  
  شمرا در خود کو من ت :دیبحر گو

  راو دارد تیالف تو محروم م
  ا رودیخواهد که در در ،لگ آبِ

  لخود از دست گ يگر رهاند پا
   آب را ،لاز گ ؟ستیدن چیآن کش

  اندر جهان ین هر شهوتیهمچن
  غ و مجنیخواه باغ و مرکب و ت

  کند یرا مستو نها تیز یکیهر 
  ل آن شدستین خمار غم دلیا

  رین مگیز ،جز به اندازة ضرورت
  که من صاحب دلم :تو يدیسر کش

ل سر کشدآنچنان که آب در گ  

  د و بکریران ماند از ما زیتا که ح  
  م یت زدیدست طمع اندر الوه

  م یم ما کاندر گوینیب ین نمیا
  گران یدست وادار از سبال د

  ش ر و کیبعد از آن دامان خلقان گ
  ش گران را هم بکید ،یئنغز جا

  ما را ببر ،یافتی یبوسه گاه
   ؟ت خاستستیاز کجا یل شاهیم

   یر گردن جانت زهب يبسته ا
  وقف کن دل بر خداوندان دل 

  فه کم شتاب یج يتو سو ،روبها
   يخود رو کلّ يسو يکه چو جزو

  ل است که آن آب و گ ،ست بر صورتین
  به پست  ین ،دل فراز عرش باشد

  د آب دست یک ز آن آبت نشایل
  ن هم دل است یپس دل خود را مگو کا

  غمبر است یا پی ،آن دل ابدال
  شده  یواف ،آمده یدر فزون

شده  يبحر ،لرسته از زندان گ  
  ن یجذب کن ما را ز ط ،"بحر رحمت"
  وشم که من آب خُ یالفیک میل

  در من درآ ،ترك آن پنداشت کن
یماو را  يل گرفته پاگ شدک  
او شد مستقل  ،ل بماند خشک وگ  

  ناب را شرابِقل و نُ ،جذب تو
   جان و خانمان خواه ،خواه مال و

 خواه ملک و خانه و فرزند و زن

  نشکندآن خمارت  ،یابیچون ن
  دست ات ب ین مفقود مستاکه بد

  ریتا نگردد غالب و بر تو ام
  واصلم  ،ندارم يریحاجت غ

  ؟م مددیچرا جو ،که منم آب و
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  ین آلوده را پنداشتیتو ا ،دل
  ؟نیکه آن دل باشد ا يخود روا دار

  عکس دل است ،نیر و انگبیلطف ش
  عالم عرض ،پس بود دل جوهر و

  کاو عاشق مال است و جاه یآن دل
  او ،که در ظلمات یاالتیا خی

  نور يایر آن دریغ ،دل نباشد
  دل اندر صد هزاران خاص و عام ین
  دل را بجو ،زة دل را بهلیر

  ن خطۀ وجودیط است اندر ایدل مح
  سالمتها نثار ،از سالم حق

  هر که را دامن درست است و معد
  از است و حضوریآن ن ،دامن تو
د دامنت ز آن سنگهاتا ندر  
تو دامن از جهان ير کردسنگ پ  

  چون زر نبود ،م و زریال سیاز خ
  ؟سنگ ،د کودکان را سنگینما یک
  دیسپ ينه آن مو ،عقل آمد ،ریپ

  

   یالجرم دل زاهل دل برداشت  
   ؟نیانگبر و یکاو بود در عشق ش

  حاصل است  "خوش از دل"را آن  یهر خوش
  دل را غرض  ؟ۀ دل چون بودیسا
  اه یل و آب سن گیا ا زبون ِی
  گفت وگو يبرا ،پرستدشان یم

  ؟و آن گاه کور ،دل نظر گاه خدا
   ؟کدام ؟کدام است آن ،باشد یکیدر 

  از او یزه چون کوهیتا شود آن ر
  افشاند از احسان و جود یزر هم

  اریز اخت ،بر اهل عالمکند یم
  رسدین کس مر آب ،آن نثار دل

  ن منه در دامن آن سنگ فجوریه
  نقد را از رنگها یتا بدان

  چون کودکان  ،م و زریهم ز سنگ س
  غم فزود ،د ویدامن صدقت در

  دامنشان به چنگ  ،رد عقلیتا نگ
  دین بخت و امیگنجد در ا یمو نم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دا شدن در پردة یشان و ناپیدن ایو پر یانکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوق. 107
  نیا بر زمیکه بر هوا رفتند  یران شدن دقوقیب و حیغ

  و آمد به کام ید آن کشتیچون ره
چفافتادشان با همدگر یچف  

  رّدگر گفتند سکیبا  یکیهر 
  من نکردستم کنون :کیگفت هر 

  ردز د ن امام مایمانا کا :گفت
  نیقیار ی يگر که ایگفت آن د

  بوده است از انقباض یاو فضول
  چون نگه کردم سپس تا بنگرم

  دم در مقامیشان را ندیک از ای
  رینه ز ،باال ین ،راست ین ،بچپ ین
دآب گشت یئگو ،ها بودندر  

  شد نماز آن جماعت هم تمام   
  رها بدست از ماین ین فضولیکا

  مستتر یاز پس پشت دقوق
  از درون  ین ،از برون ین ،ن دعایا

  بکرد یبو الفضوالنه مناجات
  ن ین چنید اینمایمر مرا هم م

  کرد بر مختار مطلق اعتراض 
   ؟ند آن اهل کرمیگو یکه چه م

  رفته بودند از مقام خود تمام 
  ریز من نشد بر قوم چیت چشم ِ

  به دشت  يگرد ین ،نشان پا و ین
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  در قباب حق شدند آن دم همه
  ن قوم رایکا ،ر ماندمیدر تح

  آنچنان پنهان شدند از چشم او
  شان بماندیسالها در حسرت ا

  نظر را درمرد حق  :یئتو بگو
  فالن ينجا ایسبد اخُ ین میخر از ا
  مرد خام يا ،ران شدستین ویکار از ا

  نیس لعیکه ابل يدیتو همان د
  ک دم ببندیسانه را یچشم ابل

  با دو چشم همچو جو ،یدقوق يا
  ستن استج ،که رکن دولت ،ن بجویه

  از همۀ کار جهان پرداخته
  محتجب يا ،نیک بنگر اندر این

  لداهر که را دل پاك شد از اعت
  

  ؟ن روضه رفتند آن رمهیدر کدام  
  ؟د حق بر چشم مایچون بپوشان

  جو ان در آبِیمثل غوطۀ ماه
  شان اشک راندیعمرها در شوق ا

  ؟ذکر بشر ،با خدا دیآدر  یک
  نه جان  ،شان رایتو ا يدیکه بشر د
  چو عام شان را یتو ا يدیکه بشر د

  ن یآدم ز ط ،من از آتشم :گفت
  ؟آخر چند چند ت؟صور ینیچند ب

  شان را بجویاو د یر اومن مبیه
  در دل اندر بستن است  ،يهر گشاد

  چون فاخته  ،گو به جانیم "کو و کو"
  که دعا را بست حق بر أستجب 

  رود تا ذو الجاللیش میآن دعا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم و یکسب و رنج در عهد داود عل یحالل ب يت آن طالب روزیباز شرح کردن حکا. 108
  او يمستجاب شدن دعا

  ریت کان فقیادم آمد آن حکای
  حالل يخواست روزیز خدا ما
  حال او یم بعضین گفتیش از ایپ

  ؟ختیکجا خواهد گر ،مشیئهم بگو
  نید و گفت هیصاحب گاوش بد

  ؟گاو مرا ،بگو ،ین چرا کشتیه
  خواستمیز حق م يمن روز :گفت

  کهنه ام شد مستجاب يآن دعا
  بانش گرفتیاو ز خشم آمد گر

  

  ریکرد افغان و نفیشب مروز و   
  و رنج و کسب و انتقال  لشکا یب
  ق آمد و شد پنج تویک تعویل

  خت یچون ز ابر فضل حق حکمت بر
  ن یبه ظلمت گاو من گشته ره يا

  انصاف اندرآ ،ارابله طرّ
  آراستم  یقبله را از البه م

  نک جواب  ،کشتمُ ،من بود يروز
فت گش ناشیزد به رو یشتچند م  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیغامبر علیرفتن هر دو خصم نزد داود پ. 109
  یدش تا به داود نبیکشیم

  دغا يحجت بارد رها کن ا
  مخند ؟دعا چه بود ؟ییگو ین چه میا

  من با حق دعاها کرده ام :گفت

   یج غبیظالم گ يا ایکه ب  
  ش آیعقل در تن آور و با خو

  لوند يا ،شیش من و خویبر سر و ر
  خون خورده ام  یبس ،ن البهیاندر ا
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  ن دارم دعا شد مستجابیقیمن 
  نیا مسلمی، انید هیئرد آگ :گفت

  ؟ژاژ را یدغا تا چند خائ يا
  دعا مال مرا ،مسلمانان يا

  نیهمه عالم بد ،ين بودیگر چن
  ریان ضریگدا ،ين بودیگر چن

  ثنااندر روز و شب اندر دعا و 
  نیقیچ کس ندهد یه یتا تو نده

  مکسب کوران بود البه و دعا
  ن مسلمان راست گوستیا :خلق گفتند

  ؟باشد از اسباب ملک ین دعا کیا
  ا عطای ،تیا وصی ،بخششع و یب

  ؟ن شرع نوین دفتر است ایدر کدام
  اندرا در حبس و در زندان او 

  کرد رو یآسمان م ياو به سو
  ن آرزویمن دعاها کرده ام زا

  یدر دل من آن دعا انداخت
  کردم گزافه آن دعا یمن نم

  وسف آفتاب و اخترانید ید
  اعتمادش بود بر خواب درست

  چ غمیز اعتماد آن نبودش ه
  شیداشت او بر خواب خو ياعتماد

  وسف را به چاهیچون در افکندند 
  پهلوان يا ،يشه شو يکه تو روز

  د در نظرمن بانگ نایل ائقا
  يو مسند یو راحت یقوت

  لیبدان بانگ جل يچاه شد بر و
  دیرسیهر جفا که بعد از آتش م

  همچنان که ذوق آن بانگ أَ لَست
  تا نباشد بر بالشان اعتراض

  نهد یم یکه تلخ یحکملقمۀ 
  گلشکر آن را که نبود مستند

  خطاب  ،منکر يا ،سر بزن بر سنگ  
  ن یلعن ید و فشار اینیژاژ ب

 ؟حجت قاطع بگو، چبود دعا

  ؟چون از آن او کند بهر خدا
  ن یبه ک يردندک دعا امالك بی

ریو ام يدندمحتشم گشته ب  
ه  تو :ان کهیالبه گو خدا يمان اد  

  ن یتو بگشا بند ا ،ندهیگشا يا
  ابند از عطاین یجز لب نان

  ن فروشندة دعاها ظلم جوست یو
  ؟عت خود به سلکین را شرید ایکش یک
  راو ت ین شود ملکیا ز جنس ای

  ا حبس روی ،گاو را تو باز ده
 ورنه گاوش را بده، حجت مجو

 م لطف خویخداوند کر يکه ا

  ر تویغ ؟داندکه واقعۀ ما را 
   ید اندر دلم افراختیصد ام
  ده بودم خوابهایوسف دیهمچو 

  چون چاکران  ،ش او سجده کنانیپ
در چیز آن را مه و زندان ج ست نج  

  ش و کم یو ز مالم ب یاز غالم
  ش یدش ز پیفروزیم یکه چو شمع

  بانگ آمد سمع او را از اله 
  شان یر روبن جفا یا یتا بمال

  ل از اثرئک دل بشناخت قایل
   يان جان فتادش ز آن ندیدر م

  ل یچو آتش بر خل ،یگلشن و بزم
دیکش یم يت به شاداو بدان قو  

  تا حشر هست  یدر دل هر مومن
  حقشان انقباض  یز امر و نه ین

  دهدیگلشکر آن را گوارش م
  کند یم یاو ق ،لقمه را ز انکار
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  د از روز أَ لَستید یهر که خواب
  ن جوالیکشد چون اشتر مست ایم

  قش به گرد پوز اویکفک تصد
ر نر شدهیچو ش ،تاشتر از قو  

  صد فاقه بر او ،ناقه يز آرزو
  دیند ین خوابیدر أَ لَست آن کاو چن
صد دله ،دور بشد اندر ترد  

  نیدر راه د ،پس يپا ،وش یپ يپا
  نک گرو ،نمیوام دار شرح ا

  کران ین معنیچون ندارد شرح ا
  آن دغا ،ن جرمیکورم خواند ز :گفت

  ؟کرده ام یم یمن دعا کورانه ک
  کور از خلقان طمع دارد ز جهل

  دیز کوران بشمر ،کورم یکیآن 
  من ين کوریعشق است ا يکور

  نا بدویب ،ر خدایکورم از غ
  ز کورانم مدار ،یئنایتو که ب

  ق رایوسف صدیآنچنان که 
  نمود یمر مرا لطف تو هم خواب

  نداند خلق اسرار مرا یم
  ؟بین است و که داند راز غنها حق

  رو به من کن حق بگو :خصم گفتش
  ینکاف یغلط م ،يآر ید میش

  يچون دل مرده ا ،ين رویبا کدام
  نیدر شهر افتاده از ا یغلغل
  مکنن بنده را رسوا یخدا ا يکا

  دراز يو شبها یدان یتو هم
  ستین را اگر خود قدر نیا ،ش خلقیپ

  خدا يخواهند از من، ایگاو م
  

  مست  ،مست باشد در ره طاعات  
  مالل  یگمان و ب یفتور و ب یب

  دل سوز او یشد گواه مست
  اندك خور شده  ،ر ثقل باریز
  تار مو ،ششید کوه پینما یم

  دیا نشد بنده و مرین دنیاندر ا
  له گ یسال ،استش وکر ک زمان شُی
  ن یقی ید بنهد با صد ترد یم

  ز أَ لَم نَشْرَح شنوا ،ور شتاب است
  گاو ران  یمدع يخر به سو

  خدا يا ،اس استیسانه قیبس بل
   ؟آورده ام یک ،هیجز به خالق کد

  ست هر دشوار سهل وکز ت ،من ز تو
  دیاز جان و اخالصم ندیاو ن
  حسن  يا ،صم استیو  یعمیحب 
  بگو ،ن باشدیعشق ا يمقتضا

  مدار يا ،لطفت رم بر گردیدا
  تکاو گشتش م يخواب بنمود

  نبود يحدم بازیب يآن دعا
  دانند گفتار مرا یژاژ م

  ب یستار ع ،و رّس ر عالمیغ
  تو رو؟ يآسمان کرد يچه سو از

   یزنیالف عشق و الف قربت م
   يآسمانها کرده ا يسو يرو

  ن ینهد رو بر زم یآن مسلمان م
  دا مکن یمن پ سرّ ،گر بدم هم

  ازیخواندم تو را با صد ن یکه هم
 ست یش تو همچون چراغ روشنیپ

  نکردم من خطا يچون فرستاد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هیعل یو سؤال کردن از مدعرا داود سخن هر دو خصم حضرت دن یشن. 110
  ؟ن احوال چونیا ؟ن چون استیه :گفت    آمد برون یچون که داود نب
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  داد ،اهللا ینب يا :گفت یمدع
  بپرسش که چرا ،کشت گاوم را

  بو الکرم يبگو ا :گفت داودش
  اریحجت ب ،ن پراکنده مگویه

  بودم هفت سال ،داود يا :گفت
  خدا يکا ،زدانیجستم ز  ین همیا

  مرد و زن بر نالۀ من واقف اند
  ن خبریا یتو بپرس از هر که خواه

  رس و هم پنهان ز خلقدا پیهم هو
  ن فغانین جمله دعا و ایبعد ا

  وتقبهر  ین ،شدک یچشم من تار
  تا دهم در شکر آن ،کشتم آن را

  

  فتاداوگاو من در خانۀ او   
  ان کن ماجرایب ؟کشت اوگاو من ُ

  ؟تو ملک محترم يچون تلف کرد
  و کار ين دعویک سو گردد ایتا به 

  ر سؤال اندو ،روز و شب اندر دعا
  عنا یخواهم حالل و ب یئروز

  ن ماجرا را واصف اندیا کودکان
  ضرر یشکنجه ب ید بیتا بگو
   ؟ژنده دلق ين گدایگفت ا یکه چه م

  دم ناگهان یاندر خانه د يگاو
  آن که قبول آمد قنوت  يشاد

  ب دان یآن غ ،من شنود يکه دعا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کشندة گاوه السالم بر یحکم کردن داود عل. 111
  ن سخنها را بشویا :گفت داود

  یحجت یکه من ب يتو روا دار
  ؟یوارث ؟يدیخر ؟دتین که بخشیا

  کسب را همچون زراعت دان عمو
  ستوت آن آن ِ ،يبدرو ،ينچه کارآ

  کژ مگو ،رو بده مال مسلمان
  میئگوین میا تو هم ،شه يا :گفت

  

  بگو ين دعویدر ا یحجت شرع  
   ؟یباطل سنت رعبنهم اندر ش

   ؟یحارث ؟یستان یع را چون میر
  تو دخل نبود آن ِ ،يتا نکار
  داد بر تو شد درست ین بیور نه ا

  باطل مجو ،رو بجو وام و بده
  ند اصحاب ستم یگو یکه هم

  

  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیداود عل يتضرع آن شخص از داور. 112
  بر آورد و بگفت یپس ز دل آه

  سوز يدانا يا :گفتسجده کرد و 
آنچه تو اندر دلم ،هدر دلش ن  

  يها يه در شد هاین بگفت و گریا
  خواهان گاو ين امروز ایه :گفت

  خلوت در نماز يتا روم من سو
  التفات آندارم در نماز  يخو

  روزن جانم گشادست از صفا
  از روزنم ،نور نامه و باران ِ

 و جفت یهر کجا، طاق يخدا يکا  

  در دل داود انداز آن فروز
  مفضلم  يبه راز ا ياندر افکند

   يرون شد ز جایتا دل داود ب
  را مکاو ين دعاویو ،مهلتم ده
  راز ين احوال از دانایپرسم ا

  الصالت  یف ینیة عقرّ یمعن
  نامۀ خدا ،واسطه یرسد بیم
  از معدنم  ،فتد در خانه ام یم
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  روزن است یکان ب ،دوزخ است آن خانه
  ایب ،کم زن يشه ایشۀ هر بیت
  که نور آفتاب یدان یا نمی

  د همیوان دیکه ح ین دانآ ،نور
  درون نور غرق ،دمیمن چو خورش

  نماز و آن خال يرفتنم سو
  ن جهانیتا راست گردد ا ،کژ نهم

  یختیوگرنه ر ،يست دستورین
  ن نسقیات گفیمداود ن یهمچن

  یکید از پس یبانش کشیپس گر
  

  روزن کردن است  ،بنده ين ایاصل د  
  هال ،شه زن در کندن روزنیت

  ؟د برون است از حجابیعکس خورش
  ؟پس چه کَرَّمنا بود بر آدمم

  ش از نور فرق یندانم کرد خو یم
  مر خلق را ،م است رهیبهر تعل

  پهلوان  يا ،ن بودیحرب و خدعه ا
   یختیراز انگ يایگرد از در

  حترق عقل خلقان م ،خواست گشتن
   یاش من شک یکیکه ندارم در 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  دا شودیتا آنچه حق است په السالم در خلوت یعلرفتن داود . 113

  گفت را کوتاه کرد ،با خود آمد
  در فرو بست و برفت آنگه شتاب
  حق نمودش آنچه بنمودش تمام

  که کس واقف نبود ید احوالید
  جمله خصمان آمدند گریروز د

  ن آن ماجراها باز رفتیهمچن
  نابکار يزود گاوم را بده ا

  ح ناسزاین ظلم صرینچنیا
  میترس و ب یب يگاو کشته خورده ا

  ن سال بودم در دعایکه چه چند
  ؟ن باشد روایرسول حق چن يا

  

  لب ببست و عزم خلوتگاه کرد  
  مستجاب  يمحراب و دعا يسو

  انتقام  يگشت واقف بر سزا
 فزود یرانیکه ح یراز پنهان

  مبر صف زدندیش داود پیپ
 ع زفتیتشن یزد آن مدع زبا

 بدار یشتن شرمیخو ياز خدا

 غمبر، هالیرود در عهد پیم

 میر، آن لئیدر جواب افزوده تزو

 من طلب کردم ز حق، داد او مرا

   ؟ملک من بد گاو، چون دادش خدا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع صاحب گاو بر یز و تشنیبر صاحب گاو که از سر گاو برخه السالم یعلحکم کردن داود . 114
  ه السالمیداود عل

  رو بهل ،خمش کن :گفت داودش
  جوان يا ،د بر تویچون خدا پوش

  ؟ن چه دادیا ؟چه حکم است ،الیوا و :گفت
  رفته است آوازة عدلت چنان

  ستم نرفتن ایبر سگان کور ا
  زد بر مالیع میتشنن یهمچن

  ن مسلمان را ز گاوت کن بحل یا  
  بدان  يحق ستار ،رو خمش کن

  ؟نهاد یمن شرع نو خواه یاز پ
  ن و آسمان یکه معطر شد زم

  ه بشکافت تفت سنگ و کُ ،ين تعدیز
 الصال ،کالصال هنگام ظلم است

  
  
  
  
  



104 

 

  ن ظلم و جفا بر من مکنینچنیا
  

  نسان سخنیاهللا مگو ز یا نبی  
    

  ده يحکم کردن داود بر صاحب گاو که جملۀ مال خود را به و. 115
  عنود يا :بعد از آن داود گفتش

  گفتمت ،ور نه کارت سخت گردد
  دیخاك بر سر کرد و جامه بر در

  ع راندین تشنیگر بر اید یک دمی
  بخت کور يچون بختت نبود ا :گفت

  شگاهیآنگاه صدر و پ يده اید
  داود شد زو خشمناك ن سخنیز

  رو که فرزندان تو با جفت تو
  زد با دو دست ینه همیسنگ بر س

  خلق هم اندر مالمت آمدند
  ؟یداند کس یظالم از مظلوم ک

  برد یظالم از مظلوم آن کس پ
  دروننکه نفس است ا ،ور نه آن ظالم

  ن کندیسگ هماره حمله بر مسک
  سگ را بدان ین ،ران راستیشرم ش
  ست داود ج يسان سو سگ ،نیاز کم

  قیر داود کردند آن فرب يرو
  ن ظلمست فاشیکا ،د از توین نشایا

  

  ش او را بخش زودیجمله مال خو  
  استمت  يتا نگردد ظاهر از و

  ؟دیمز یظلم یکنیکه به هر دم م
  ش خواندیش خویباز داودش به پ

  ظلمت آمد اندك اندك در ظهور
  خاشاك و کاه  ،غ از چون تو خریدر يا

 هالك یتا خود را نگردان: گفت

  افزون مگو ،بندگان او شدند
  د از جهل خود باال و پست یدو یم

  دندر کار او غافل بیکز ضم
   یهمچون خس ،کاو بود سخرة هوا

درَکاو سر نفس ظلوم خود ب  
  د از جنون اشبم مظلوهر خصم 

  ن زندیتا تواند زخم بر مسک
  گان ید از همسایرد صیکه نگ

  رست ظالم پ کش ُِ  عامۀ مظلوم
  ق یبر ما شف یمجتب ینب يکا

  را به الش  یگناه یب يقهر کرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم به خواندن خلق بدان صحرا که راز آشکارا کند و حجتها همه یعزم کردن داود عل. 116
  قطع کند

  دیزمان آن رساران ی يا :گفت
  میرون روید تا بیزیجمله برخ

  *د یرون رویمرد و زن، از خانه ها ب
  هست زفت یدر فالن صحرا درخت

  خ اویمه گاه و میسخت راسخ خ
ن آن خوش درختخون شدست اندر ب  

  ن قلتبانیمال او برداشتست ا
  ن جوان مر خواجه را باشد پسریا

  دیمکتوم او گردد پدِ  رّکان س  
 میصحرا و بدان هامون شو يسو

دینهان واقف شو رّتا بر آن س   
  ار چفت یش انبه و بسیشاخها

  خ اویدم از بیآ یخون م يبو
  ن منحوس بخت یا ،خواجه را کشتست

 آزادگان ين غالم اوست، ایو

 ن خبریطفل بود و او ندارد ز
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  د آنیتا کنون حلم خدا پوش
  دیند يروز ال خواجه رایکه ع

  ستک لقمه نجیان را به ینوا یب
  نین لعیا ،ک گاویتا کنون از بهر 

  او به خود برداشت پرده از گناه
  ن دور گزندیکافر و فاسق در ا

  در اسرار جان ،ظلم مستور است
  دم که دارم شاخهاینیکه بب

  

  آن قلتبان  يآخر از ناشکر  
  دیع يبه نوروز و نه موسمها ین
  نخست  ياد ناورد او ز حقهای
  ن یزمزند فرزند او را بر یم

  د جرمش را اله یپوش یور نه م
  درندیپردة خود را به خود بر م

  ش مردمان ینهد ظالم به پ یم
  د از مالینیگاو دوزخ را بب

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ایدادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دن یگواه. 117
  ت در گزندینجا دست و پایپس هم

  ریشود بر تو ضم یچون موکل م
  خاصه در هنگام خشم و گفت وگو

  شود ظلم و جفا یچون موکل م
  لگام رّرد گواه سیگ یچون هم

  کند یموکل م هپس همان کس ک
  گر روز حشرید يپس موکلها

  نیه دست آمده در ظلم و کبه د يا
  ست حاجت شهره گشتن در گزندین

  نفس تو هر دم بر آرد صد شرار
  خود روم کلّ يسو ،جزو نارم

  ن ظالم حق ناشناسیهمچنان کا
  او از او صد گاو برد و صد شتر

  نکرد يبا خدا زار يز روزین
  خصم مرا خشنود کن ،خدا يکا

  ت بر عاقله استید ،کشتمُ گر خطا 
  ربه استغفار د گرددیسنگ م

  

  دهند یم یر تو گواهیبر ضم  
  ریوامگ ،که بگو تو اعتقادت

  ت را مو به مورّکند ظاهر س یم
  دست و پا يدا کن مرا ایکه هو

  خاصه وقت جوش و خشم و انتقام 
  راز بر صحرا زند يتا لوا

  د از بهر نشریهم تواند آفر
  ن یست ایداست حاجت نیگوهرت پ

  نت واقفندیر آتشیبر ضم
  منم ز اصحاب نار ،دمینیکه بب

  حضرت شوم  يمن نه نورم که سو
  ن التباس یکرد چند يبهر گاو

  ربب ياز و ،پدر يا ،ن استینفس ا
  به درد ينامد از او روز یاربی

  تو سود کن  ،انیگر منش کردم ز
  از أَ لَست  يعاقلۀ جانم تو بود

  رّجان ح يا ،ن بود انصاف نفسیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن درخت يق به سویرفتن خالرون یب. 118
  آن درخت يچون برون رفتند سو

  دا کنمیتا گناه و جرم او پ
  يرا کشته ا نیا جد ،سگ يا :گفت

  د سخت نپس بندز  دستش را  :گفت  
  عدل بر صحرا زنم  يتا لوا
   ين رو گشته ایخواجه ز ،یتو غالم
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  مال او يو برد یکشتُ خواجه را 
  زك بوده استیآن زنت او را کن

  ا که نرید ماده یئهر چه زو زا
  کسب و کارت ملک اوست ،یتو غالم

  زارستم زار به ا یخواجه را کشت
  ر خاكیز يکارد از اشتاب کرد

  نیر زمینک سرش با کارد در ز
  رکارد ب ،شتهون سگ هم نینام ا
  چون بشکافتند و ن کردندیهمچن

  ولوله در خلق افتاد آن زمان
  جمله از داود گشته عذر خواه

  

  زدان آشکارا حال اویکرد   
  ن خواجه جفا بنموده است یبا هم

  وارث باشد آنها سربسر ملک 
شرع بستان رو نکوست  ،یستشرع ج  

  نهاریان زینجا خواجه گویهم بر ا
  سهمناك  يدیکه بد یالیاز خ

  ن ین را همچنین زمید ایباز کاو
  ن مکر و ضرریکرد با خواجه چن

  دافتنیسر  بان آن کارد یدر زم
  ان ید از میار ببرنّز یکیهر 

  زآنکه بد ظن گشته بودند و تباه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را بعد از الزام حجت بر او یه السالم خونیقصاص فرمودن داود عل. 119
  داد خواه يا ایب :بعد از آن گفتش

  غش بفرمود او قصاصیهم بدان ت
  چه مواساها کندحلم حق گر 

  یدر فتد در هر دل ،خون نخسبد
  نید رب يداور ياقتضا

  ؟حالش چه گشت ؟شد خواجه چهکان فالن 
  جوشش خون باشد آن واجستها

  کار او رّدا گشت سیچونکه پ
  خلق جمله سر برهنه آمدند

  میبوده ا یما همه کوران اصل
  میده ایب دیز تو ما صد گون عجاو

  ریسنگ با تو در سخن آمد شه
  يتو به سه سنگ و فالخن آمد

  ت صد هزاران پاره شدیسنگها
  آهن اندر دست تو چون موم شد
  کوهها با تو رسائل شد شکور
  صد هزاران چشم دل بگشاده شد

  م استیز همه کان دااتر  يو آن قو
  ودن است خَیجان جملۀ معجزات ا

  اه یرو س نیتو از اداد خود بستان   
  ؟کند مکرش ز علم حق خالص یک

  چونکه از حد بگذرد، رسوا کند
   یکشف مشکل يل جست و جویم

  ن یر آن و ایسر بر آرد از ضم
  همچنان که جوشد از گلزار کشت 
  خارش دلها و بحث و ماجرا
  معجزة داود شد فاش و دو تو

  زدندینها میسر به سجده بر زم
 مینشنوده ا يفرموده ایوآنچه م

   میده اید یم چون بیمعذورک یل
  ریغزو طالوتم بگ يکز برا

   يرا برهم زد خصمصد هزاران 
  ر خصم را خونخواره شدم یکیهر 

  تو را معلوم شد يچون زره ساز
  زبور يخوانند چون مقریبا تو م

  ب را آماده شدیاز دم تو غ
  م است ئکه سرمد قا یبخش یزندگ

  ببخشد مرده را جان ابد هک
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  زنده شد یجهان ،کشته شد ظالم
  

  از نو خدا را بنده شد یکیهر   
    

گاو گشته بود و آن گاو کشنده  یاست که مدع یآن خون يبه جا یان آن که نفس آدمیب. 120
او تواند ظالم را  ياریب حق است که به قوت و یخ که نایا شیعقل است و داود حق است 

  حساب یکسب و ب یب يکشتن و توانگر شدن به روز
  زنده کن یجهان ،کشُ نفس خود را 

  نیه ،ستوگاو نفس ت یمدع
  رو ،ستوآن کشندة گاو عقل ت

  خواهد ز حق یر است و همیعقل اس
  ؟ستیرنج او موقوف چ یب يروز

  ؟تو گاو من یچون کش :دینفس گو
  نوا یمانده ب ،خواجه زادة عقل

  ؟ستیکه چ یدانیرنج م یب يروز
  ک موقوف است بر قربان گاویل

  تمام هور ن ،خورده ام يزیدوش چ
  افسانه است ،"خورده ام يزیدوش چ"

  ؟میاز چه دوخت ،چشم بر اسباب
  دگر یهست بر اسباب اسباب

  ا در قطع اسباب آمدندیانب
  سبب مر بحر را بشکافتند یب
  شانیگها هم آرد شد از سعیر

  هست در قطع سبب جمله قرآن
  

  او را بنده کن  ،خواجه را کشتست  
  ن یست و مهه اشتن را خواجه کردیخو

  منکر مشو ،تن بر کشندة گاو ِ
  رنج و نعمت بر طبق  یب يروز

ست یکاصل بد ،کشد گاو راآنکه ب  
  زانکه گاو نفس باشد نقش تن 

  شوایو پ هخواجه گشت ،ینفس خون
  ست  یقوت ارواح است و ارزاق نب

  کنج کاوُ  يا ،گنج اندر گاو دان
  در دست فهم تو زمام  یدادم

  د ز پنهان خانه است یآ یهر چه م
  م یکرشم آموخت "خوش چشمان"گر ز 

  در سبب منگر در آن افکن نظر
  وان زدندیش بر کیمعجزات خو

  افتندیزراعت چاش گندم  یب
  شم آمد کش کشان یابر ،پشم بز

  هالك بو لهب  ،ش ویدرو عزّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مثال. 121
  دو سه سنگ افکند یلیمرغ باب

  ل را سوراخ سوراخ افکندیپ
م گاو کشته بر مقتول زند  

  شیخو يد از جاهده جیحلق ببر
  ن ز آغاز قرآن تا تمامیهمچن

  ودشز عقل کار افزا ه ان نیکشف ا
  یفلسفبند معقوالت آمد 

  ست پوستوعقل عقلت مغز و عقل ت

  لشکر زفت حبش را بشکند  
کاو به باال پر زند ،یمرغ سنگ  

  تا شود زنده همان دم در کفن 
  ش یخو يد ز خون پاالیخون خود جو

  و السالم  ،رفض اسباب است و علت
  دا شودیرا پو تا ت ،کن یبندگ

   یعقل آمد صف شهسوار عقل ِ
  شه پوست جوست یوان همیمعدة ح
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  از پوست دارد صد مالل ،يمغز جو
رهان دهدچونکه قشر عقل صد ب  

  اهیکسر سیدفترها کند  ،عقل
  فارغ است يدیوز سپ یاهیاز س

  ؟افتیار قدر ، دین سپیاه و این سیا
  از زر است ،سهیان و کیمت همیق

  از جان بود ،همچنانکه قدر تن
پرتو کنون یب  جان زنده  يدگر ب  

  کند یکه ناطقه جو م ،ن بگویه
  بود "يسخن آر" یگر چه هر قرن

  ل و زبوریکه هم تورات و انج ین
  بیحس یرنج جو و ب یب يروز

  از خداوند بهشت یبلکه رزق
  اوست ،در آن نان داد ،زانکه نفع نان

  نان چون سفره است نقش ِ ،ذوق پنهان
  ؟ستو ج یبا سع يبر یک ،یرزق جان

  ند گام تویخ بیچون با ش ،نفس
  رام آن گاه شد ،ن گاویاصاحب 

  د در شکاریغالب آ یعقل گاه
  با صد زور و فن ،نفس اژدرهاست
  از اژدها یمنیا یگر تو خواه

  خ با صفایش شیخاك شو در پ
  زبون یگر تو صاحب گاو را خواه

  شود  "اهللا یول"ک یچون به نزد
  هر زبانش صد لغت ، درصد زبان

  حیفص ،نفس آمد ،گاو یمدع
  اال شاه را ،بدیشهر را بفر

  نیمیح و مصحف در ینفس را تسب
  مصحف و سالوس او باور مکن

  حوضت آورد بهر وضو يسو
  زآنکه او در خانه، عقل تو برون

  کو طالب استین ،ینوران عقل ِ

  حالل  ،حالل آمد ،نغزان را ،مغز  
  ؟قان نهدیا یگام ب یک ،کلُ عقل 
  ر ز ماه آفاق دارد پ ،عقل عقل ِ

  نور ماهش بر دل و جان بازغ است 
  کاختروار تافت  ،ز آن شب قدر است

  ابتر است  ،سهیان و کیزر آن هم یب
  قدر جان از پرتو جانان بود

  ؟تونیم کافران را  یچ گفتیه
  رسد یبعد ما آب یتا به قرن

  بود ياریسالفان  ک گفتیل
  شکور يا ؟شد گواه صدق قرآن

  ب یل سیکز بهشتت آورد جبر
  شت ک رنج ِ یب ،صداع باغبان یب

  پوست  طیتوس یب ،بدهدت آن نفع
  را بهره است  یول ،سفره ینان ب

   ؟ستوکاو داود ت ،خیجز به عدل ش
  از بن دندان شود او رام تو

او آگاه شد ،م داودکز د  
  اریخ ینفست که باشد شبر سگ 

  ده کن ید دخ او را زمرّیش يرو
 کدم رهایدستش از دامان مکن 

 ایمید کیتا ز خاك تو برو

  حرون  يخش کن آن سو ایچون خران س
  آن زبان صد گزش کوته شود

  د در صفت یایزرق و دستانش ن
  ح یصد هزاران حجت آرد ناصح

  ره نتاند زد شه آگاه را
  ن یر اندر آستیخنجر و شمش

  ش با او همسر و همسر مکن یخو
  او ،را در قعرو و اندر اندازد ت

 کن شد زبونیگرچه ملک اوست، ل

   ؟بر او چون غالب است ،یظلمان نفس ِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



109 

 

  بیزانکه او در خانه عقل تو غر
  شه روندیب يران سویباش تا ش

  نداند عام شهر ،مکر نفس و تن
  ار او شودی ،هر که جنس اوست

  کاو مبدل گشت و جنس تن نماند
  نیاند از کم یجمله علت ،خلق

  کند يداود يدعو یهر خس
  ریبشنود آواز ط يادیاز ص

  ستیغو ،نقد را از نقل نشناسد
ستیکیش او یپ ،سته و بربستهر  
  مطلق است یگر ذک ،ن کسین چنیا
  ریچون آهو ز ش ،زین از او بگریه
  

  ب یر مهیش ،سگ بود ،بر در خود  
  ن سگان کور آنجا بگروندیو

  القلب قهر یجز به وح ،او نگردد
  خت بودیکاو ش ،جز مگر داود

  دل نشاندهر که را حق در مقام 
  ن یقیعلت  ،شودیعلت م ار ِی

  زند يکف در و ،زییتم یهر که ب
  ریس يکند آن سویابله م مرغ ِ

  ست یاگر چه معنو ،زین از او بگریه
  ست یاو در شک ،کند ين دعویقیگر 

  احمق است  ،ز نبودیین تمیچونش ا
  ریدانا دل يا ،او مشتاب يسو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فراز کوه از احمقانبر ه السالم یعل یسیختن عیگر. 122
  ختیگریم یم به کوهیمر یسیع

  ریخ :د و گفتیدو یدر پ یکیآن 
  تاخت جفتیبا شتاب او آنچنان م

  براند یسیع یدان در پیک دو می
  ستیک لحظه بی ،مرضات حق یکز پ

  میکر يا ؟يزیگرین سو میاز که ا
  برو ،زانمیاز احمق گر :گفت
  ؟يتو یحا نیآخر آن مس :گفت
  ؟یستیآن شه ن :گفت .يآر :گفت

  يآن فسون بر مرده ا یچون بخوان
  تو :گفتا که .آن منم يآر :گفت
  سبک تا جان شود يبر و یبردم

  روح پاك يپس ا :گفت .يآر :گفت
  ؟که باشد در جهان ،ن برهانیبا چن

  به ذات پاك حق :که یسیگفت ع
  حرمت ذات و صفات پاك او

  اسم اعظم را که من ،ن فسون وآک
  شد شکاف ،ن بخواندمیکه سنگُ  بر

  خت یخواست ریخون او م یئر گویش  
  ؟ریچو ط يزیچه گر ،ستیت کس نیدر پ

  جواب او نگفت  ،کز شتاب خود
را بخواند یسید عهجو  پس به جد  

  ست یزت مشکلیکه مرا اندر گر
  م یر و نه خصم و خوف و بیت شینه پ

  بندم مشو ،ش رایرهانم خویم
  ؟يکه شود کور و کر از تو مستو

   ؟یستیب را ماویکه فسون غ
   يد آورده ایص ر ِیبر جهد چون ش

  ؟خوب رو يا یل مرغان کنز گ ین
 در هوا اندر زمان پرّان شود

   ؟ست باكیاز ک ،یکن یم یهر چه خواه
   ؟را از بندگانو مر تکه نباشد 

  خالق جان در سبق  ،مبدع تن
  بان چاك اویگر ،که بود گردون

  بر کر و بر کور خواندم شد حسن 
  تا بناف  ،د بر خودیخرقه را بدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



110 

 

  یگشت ح ،بر تن مرده بخواندم
  خواندم آن را بر دل احمق به ود

زآن خو بر نگشت ،خارا گشت و سنگ  
  کانجا اسم حق ؟ستیحکمت چ :گفت

  ؟، چراین رنجیآن همان رنج است و ا
  قهر خداست ،یرنج احمق :گفت

  کان رحم آورد ،ستیابتال رنج
  هر او کرده استم ،آنچه داغ اوست
  ختیگر یسیز چون عیز احمقان بگر

  یرنج احمقبر سر آرد زخم، 
  اندك اندك آب را دزدد هوا

  دهد يسرد ،ت را دزدد ویگرم
  م بودینه از بجا را حذر، یمسآن 
  ر کند آفاق رار ار پیزمهر

  

   یگشت ش ،بخواندم یبر سر ال ش  
  نشد یدرمان ،صد هزاران بار و

  شت چ کید هینرو يکز و ،گ شدیر
   ؟نجا نبود آن را سبقیا ،سود کرد

  ؟آن را شد دوا ،ن را وینشد ا آن
  ست قهر، آن ابتالست ین يرنج و کور

  کان زخم آورد ،ستیرنج یاحمق
  رد دست ارد بین يبر و يچاره ا

  خت یخونها بر یصحبت احمق بس
 یآن شق يرحم نبود، چاره جو

  ن دزدد هم احمق از شماین چنیو
  نهد یر کون سنگیکاو ز ،همچو آن

  م بودیتعل یآن پ ،من است اویا
  ؟د با اشراق رایچه غم آن خورش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا در احمقانیحت انبیشان و اثر ناکردن نصیقصۀ اهل سبا و حماقت ا. 123
  ادم آمد قصۀ اهل سبای

  بس کالن يسبا ماند به شهرآن 
  آورند یکودکان افسانه ها م

  ند در افسانه هایهزلها گو
  یول ،م و مهیبس عظ يبود شهر
  م و بس فراخ و بس درازیبس عظ
مجموع اندر او ،ه شهرمردم د  

  شمار یق بیخال نوعاندر او 
  تاختن جانان يناشده جان، سو

  ده کورید ،ن ویبس دور ب یکیآن 
  سخت کر ،ز گوش ویو آن دگر بس ت

  ازتالشه  ،و آن دگر عور و برهنه
  رسندیم ینک سپاهیا :گفت کور
  دم بانگشانیشن يآر :گفت کر

  ن منمآترسان ز :آن برهنه گفت
  ک آمدندینک به نزدیا :کور گفت

  وبا  صباشان شد ،م احمقکز د  
  از کودکان  يدر فسانه بشنو

و پند رّدرج در افسانه شان بس س  
  رانه هایو جو در همهیگنج م

   یش نیقدر او قدر سکره ب
  ازیتو همچون په سخت زفت و تو ب

  سته روناشُ ک جمله سه تن ِیل
  پخته خوار ک آن جمله سه خام ِیل

  م تن یباشد ن ،گر هزاران است
  مور يده پاید ،مان کور ویاز سل

  سنگ زر ،ک جویست ین يدر وو، گنج 
  جامۀ او دراز يک دامنهایل

  قومند و چند نم که چهیب یمن هم
  دا و نهان یند پیگویکه چه م

  دامنم  يکه ببرند از دراز
  ش از زخم و بندیم پیزیز بگریخ
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  مشغله يآر :د کهیگو یکر هم
  آوه دامنم :آن برهنه گفت

رون آمدندیشتند و بشهر را ه  
افتندیمرغ فربه  ،هاندر آن د  

  دید و آن کر آوازش شنیکور د
  وز زخم کالغ ،مرده خشک مرغ ِ

  افتندی یگیپس طلب کردند و د
  بر سر آتش نهادند آن سه تن

  پسر يآتشش کردند چندان ا
  رید شیخوردند چون از ص یز آن هم

  هر سه ز آن خوردند و بس فربه شدند
  ک جوانیهر  یآنچنان کز فربه

  و هفت اندام زفت يبزکن یبا چن
  ستیدا رهیناپ ،راه مرگ خلق

  یکاروانها مقتف یاپینک پ
  آن شکاف یابین ،یئبر در ار جو

  انین عیاء الحق حسام الدیظ يا
  ستیپسر هر مختصر افسانه ن يا

  

  اران هله ی ،کتریشود نزدیم  
منم یرند و من ناااز طمع ب  

  اندر شدند یمت در دهیدر هز
  نژند ین يک ذرة گوشت بر ویل

 دیعور بگرفت و به دامن در کش

  استخوانها زار گشته چون بناغ 
 بن سبک بشتافتند یسر و ب یب

 گ اندر زفنیمرغ فربه را به د

 خبریکاستخوان شد پخته، لحمش ب

  ریل سیاز خوردنش چون پ یکیهر 
  ل بس بزرگ مه شدندیچون سه پ

  در جهان  یز زفت يدیدر نگنج
فت تستند از شکاف در برون ج  

  ست یجا ره ید که آن بیدر نظر نا
   یکه هست آن مختف ،ن شکاف دریز

 ن زفاف یاو چند دردا یسخت ناپ

 انین بید گفت شرح ایباز با

  ستیگانه نیدر ب يآشنا را رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز شنو و آن برهنۀ دراز دامنین و آن کر تیشرح آن کور دور ب. 124
  دیکر امل را دان که مرگ ما شنَ

  ند مو به مویب ،ناستیحرص ناب
  چشم کور او ،هک ذریب خود یع

  ندرَترسد که دامانش ب یعور م
  ا مفلس است و ترس ناكیمرد دن

  ان رودیاو برهنه آمد و عر
  شیوقت مرگش که بود صد نوحه پ

  ست زریکش ن ،یآن زمان داند غن
  ر از سفالپ یکنار کودک چون

  ان شودیگر ،يپاره ا یگر ستان
  چون نباشد طفل را دانش دثار

  دیلک دت را میمحتشم چون عار

  دید و نقل خود ندیمرگ خود نشن  
  د کو به کویبگو ،ب خلقان ویع
  ب جویگر چه هست او ع ،ندینب یم

  ؟درند یدامن مرد برهنه ک
  ز دزدانش باك ، است ویچ او را نیه

  شودیجگر خون م ،غم دزدشوز 
  ش ین ترس خوید جانش را زیخنده آ
  هنر یکه بود او ب ،داند یهم ذک

مال  کاو بر آن لرزان بود چون رب  
  خندان شود یپاره گر بازش ده

  ش ندارد اعتباراه و خنده یگر
  دیطپ ین میپس بر آن مال دروغ
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  ند که او را هست مالیب یخواب م
  چون ز خوابش بر جهاند گوش کش

  مانن عالیا یترسائن یهمچن
  ن عاقالن ذو فنونیا یاز پ
  یکس يترسان ز دزد یکیهر 

  برند یروزگارم م :د او کهیگو
  از کارم بر آوردند خلق :دیگو

  عور ترسان که منم دامن کشان
  صد هزاران فصل داند از علوم

  يت هر جوهریداند او خاص
  جوزیجوز و ال یدانم  یکه هم

  کیول ،یوآن ناروا دان ،ن روایا
  ستیکه چ یدانیمت هر کاله میق

  يسعدها و نحسها دانسته ا
  نین است ایجان جمله علمها ا
  ن است خَودیجان جمله علمها ا

  یت را ملک خود داند غنیعار
  کیتو ل ین بدانستیآن اصول د

  ش بهینت اصول خویاز اصول
  

  د جوال یکه بربا يترسد از دزد  
  دش یر آش تسُخیپس ز ترس خو

  ن جهان یکه بودشان عقل و علم ا
   "علمونیال " یزد در نبیگفت ا

   یشتن را علم پندارد بسیخو
  سودمند خود ندارد روزگار ِ

  ست جانش تا به حلق یکار یغرق ب
  ؟چون رهانم دامن از چنگالشان

  نداند آن ظلوم  یجان خود را م
   يچون خر ،ان جوهر خودیدر ب

  ا عجوزی يجوزیتو  یخود ندان
  ک ین تو نیب ،یئا ناروایتو روا 

  ست یاحمقز  ،یمت خود را ندانیق
   يا ناشسته ای تو، يسعد يننگر

  ن یوم دیم در یمن ک یکه بدان
 کو ببخشد جمله را جان ابد

 یپس بر آن احوال لرزد آن دن

  ک یهست ن کاو ،بنگر اندر اصل خود
  مرد مه  يا ،اصل خود یکه بدان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناهل آ يشهر سبا و ناشکر یمصفت خرّ. 125
د بود آن اهل سبااصلشان ب  

  اع و باغ و راغیدادشان چندان ض
  ثمار يرّافتاد از پیبسکه م

  گرفتیوه ره را میآن نثار م
  سر در درختستانشان سله بر

  یکس ین ،يوه فشاندیباد آن م
  ر آمدهیزفت تا ز يخوشه ها

زر يرّمرد گلخن تاب از پ  
  ر پایدر ز یچه کوفتیسگ کل

  من شهر و ده از دزد و گرگیگشته ا
  ين شدیشان اگر چرکیجامۀ ا

  لقا صحابز ا يدندیرمیم  
  از چپ و از راست از بهر فراغ 

  گذاررهشد معبر بر یتنگ م
وه رهرو در شگفت یم يراز پ  

وه فشان یناخواست از م ير شدپ  
یوه دامنها بسیز آن م ير شدپ   

  زده یرونده م يبر سر و رو
  ن کمریان زریر مب يبسته بود
  گرگ صحرا از نوا يتخمه بود

هم از گرگ سترگ  يدیز نترسب  
 يآتش سوزنده شان صابون بد
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  جامه را يدر تنور انداختند
  قوم يم شرح نعمتهایگر بگو

  مهم يد از سخنهایمانع آ

 خوش با صفا يکساعت شدیبعد   

  وم یف وماًیشد آن یادت میکه ز
  ا بردند امر فاستقم یانب

  
  
  

  سباشهر حت اهل یبه نص غمبریپزده یسآمدن . 126
  چنان يچون ز حد بردند ناشکر

  غمبر آنجا آمدندیپ زدهیس
  ؟شکر کو ،نعمت فزون شد ،که هال

  د در خردمشکر منعم واجب آ
  ؟ن خود کس کندیا ،د وینین کرم بیه

  يسر ببخشد، شکر خواهد سجده ا
  شکر نعمت، نعمتت افزون کند

  رد غولشکر ما را ب :قوم گفته
  نیر شد جانمان از اینعمت چه؟ س

  ین نعمت آمد محنتیش ما ایپ
  م از عطایپژمرده گشتما چنان 

  م نعمتها و باغیخواه یما نم
  ستیدر دل علت :ا گفتندیانب

  علت شود یجملگ ينعمت از و
  مصر يا ؟ش تو آمدیچند خوش پ

يها آمدین خوشیا تو عدو  
  ار تویهر که او شد آشنا و 

  گانه باشد با تو همیهر که او ب
  است يماریر آن بین هم از تاثیا

  زودد کرد یدفع آن علت ببا
  ناخوش شود ،د به تویآک یهر خوش

  مرگ و جسک است آن صفت يایمیک
  دل زنده شد ،يکه ز و یئبس غذا
  که به ناز اشکار شد يزیبس عز

  با عقل از صفا ،عقل یئآشنا
  پست با هر نفس ِ ،نفس یدوست

  تند یرد علت منکه نفسش گآز

 رت حق کارگر شد در زمانیغ  

  دبه پن ينمودند گمرهان را ره
  کواحرّ ،مرکب شکر ار بخسبد

  د در خشم ابدیور نه بگشا
  ؟بس کند يبه شکر ،ن نعمتیکز چن

   يپا ببخشد، شکر خواهد قعده ا
ُ گل به خار  سر زند يصد هزاران 

  م از شکر و از نعمت ملول یما شد
 نید هیم؟ بر گوئیشکر چه گوئ

 یفت يشکر محنت کس نگفته است ا

  نه خطا ،دیکه نه طاعتمان خوش آ
  م اسباب فراغ یخواه یما نم

  ست یآفت یکه از آن در حق شناس
  ؟ت شودقو یک ،ماریطعمه در ب

  صاف او کدر ،جمله ناخوش گشت و
   يکف زد يهر چه بر و ،گشت ناخوش

  دار تویر و خوار در دیشد حق
  ش تو او بس مه است و محترم یپ

  است  يسار جانهازهر او در جمله 
حدث خواهد نمود ،کر با آنکه ش  

  آتش شود ،وان گر رسدیآب ح
  اتت عاقبت یمرگ گردد ز آن ح

  گنده شد ،امد در تن تویچون ب
  بر تو خوار شد ،چون شکارت شد

  وال ،هر دم فزون باشد ،چون شود
  دان که دم دم کمتر است ین میقیتو 

  کندیمعرفت را زود فاسد م
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  ریدوست را فردا نف یگر نخواه
  یچون با علت ،از سموم نفس

  شود یسنگ ،يگوهر يریبگگر 
  فیلط ينکتۀ بکر يریور بگ
  دم کهنه شدیبس شن ،ن رایکه من ا

  ریگر تازه و نو گفته گیز دیچ
  شود خوچو علت  ،دفع علت کن

  تا که آن کهنه بر آرد برگ نو
  شاگردان حق ،میبانیما طب
  گرندیعت دیبان طبیآن طب

  میواسطه خوش بنگر یما به دل ب
  ثمارند و یبان غذایآن طب
  م و مقالیبان فعالیما طب

  را نافع بودو ت ین فعلین چنیکا
  ش آوردیرا پو ت ین قولین چنیا

  ک و بدین، از نینچنیآنچنان و ا
  آن ین ور خواهین گزیا یگر تو خواه

  لیدل یبان را بود بولیآن طب
  یم از کسینخواه یم يدست مزد

  ناسور را يماریب ،ن صالیه
  

  ریبا عاقل و با عقل گ یدوست  
   یتو مرض را آلت ،يریهر چه گ

  شود یجنگ ،مهر دل يریور بگ
  ف یذوق و کث یبعد درکت گشت ب

  عضد يا ،گر گو بجز آنیز دیچ
  ریر و نفیس يشو وباز فردا ز

  شت نو شودیکهنه پ یثیهر حد
  بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو

  د ما را فانفلق یقلزم دبحر ُ
  بنگرند یکه به دل از راه نبض

  م یمنظر یما به عال ،کز فراست
  شان استواریبد یوانیجان ح
  پرتو نور جالل  ،ملهم ما

  ره قاطع بود ز  ،یو آن چنان فعل
  ش آوردیرا نو ت یو آن چنان قول

 م جدیم و بنمائیش تو بنهیپ

کر، سنگ و گور شد ع انیزهر و ش 

  ل یجل یل ما بود وحین دلیو
   یدست مزد ما رسد از حق بس

  رنجور را کیک به یما  يدارو
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غمبرانیمعجزه خواستن قوم از پ. 127
  یعگروه مد يا :قوم گفتند

  دین خواب و خوریچون شما بستۀ هم
  دین آب و گلیچون شما در دام ا

حدارد بر آن يجاه و سرور ب  
  ن الف و دروغین چنیم ایما نخواه

  ن ز آن علت استیکا :ا گفتندیانب
  د و شمایدیما را شن يدعو

  ن گهر مر خلق رایامتحان است ا
  گفتش گواست ؟کو گوا :دیهر که گو

  زیکه خدر سخن آمد  یآفتاب

  ؟ینافع طبو کو گواه علم   
  دیچریه مد در دیهمچو ما باش

  ؟دیمرغ دلیاد سیشما ص یک
  غمبران یاز پ شیکه شمارد خو

  افتادن به دوغ  ،کردن اندر گوش و
  ت است یؤحجاب ر يۀ کوریما
  ن گهر در دست ماید اینینب یم

  گرد چشمها ،میماش گردان
  حبس عماست  ،ند گهریب یکاو نم

  زیکم ست ،برجه ،که بر آمد روز
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  ؟آفتابا کو گواه :یئتو بگو
  د چراغیروز روشن هر که او جو

  يرده اب یگمان ،ینیب یور نم
  ن گفت فاشیخود را مکن ز يکور

  ابدتیعلت مگر در یفضل ب
  ابد ين کوریدر چن یور نه مان

  ؟روز کو :ان روز گفتنیدر م
  جذوب رحمت است ،یصبر و خاموش
  تا بر جان تو ،ریأَنْصتُوا بپذ

  بین طبیش اینکس پ ینخواهگر 
تو بفروش و بخر ،افزون را گفت  

  د فضل هویتو بگو يتا ثنا
  د دلیبان را نگهداریچون طب

  ستیبه دست خلق ن ين کوریدفع ا
  دیبان را به جان بنده شوین طبیا

  

  ده خواه یکور از حق د يا :دتیگو  
  اش دارد بالغ  يکور ،ستنن جیع

   يتو اندر پرده ا ،که صباح است و
  خامش و در انتظار فضل باش 

 دل برتابدت ين شقاوت رویز

 نه پنهان شد از تو در نمدیآ

  روز جو يا ،ش رسوا کردن استیخو
  نشان علت است  ،ن نشان جستنیو
  أنصتوا يجزا ،د از جانانیآ

  ب یلب يا، زن زر و سریمن یبر زم
  سربذل  ،جان وجاه و، بذل بذل 

  تو  بر جاهکه حسد آرد فلک 
  د از خود خجل یشو ،د وینیخود بب

  ست یبان از هدیک اکرام طبیل
  دینده شوکتا به مشک و عنبر آ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هم السالمیعل ا رایمتهم داشتن قوم انب. 128
  ن همه زرق است و مکریا :قوم گفتند

  د جنس اویهر رسول شاه با
  تا ما چون شما  ؟میمغز خر خورد

  ؟کو خدا ؟لکو گ ؟کو پشه ؟کو هما
  ؟بود يوندین چه پیا ؟ن چه نسبتیا

  هوده کجا؟ین گفت بیما کجا؟ و
  سمان؟یخود کجا، کو آسمان؟ کو ر

  ن قدریم ایغالباً ما عقل دار
  

  ؟د و بکریب کند از زئخدا نا یک  
؟خالق افالك کو ؟ل کوآب و گ  

  ؟م هم راز همایپشه را دار
  ؟ز آفتاب چرخ چه بود ذره را

 در رود یتا که در عقل و دماغ

 د است و دغا؟ین چه زرق است و چه شیا

 ن داستانیرد مغز ما اینگ یم

  م از گزریشناسیَگند  نا را م
  

  
  
  
  
  
  
  
  

من رسول ماه  :ل فرستادند که بگویفش یرا به رسالت پ یخرگوشت خرگوشان که یحکا. 129
  و دمنه آمدهله یچنانکه در کتاب کل .ن چشمۀ آب حذر کنیکه از ا ،ش تویآسمانم پ

  بگفت ین بدان ماند که خرگوشیا
  الن بر آن چشمۀ زاللیکز رمۀ پ

  جمله محروم و ز خوف از چشمه دور
  که بانگ زد خرگوش زالُ  از سر

  با ماه جفت  ،من رسول ماهم و  
  دند اندر وبال ران بیجمله نخج

  چون کم بود زور ،کردند يله ایح
  ة هالل الن در شب غرّیپ يسو
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  ستیش بیمن رسولم پ ،الیشاه پ
  دیالن رویپ يا :د کهیگو یماه م

  نیقیکور گردانم  ،ور نه من تان
  دید و رویئن چشمه بگویترك ا

  کاندر چشمه ماه ،نک نشان آن است
  لیشاه پ يا ،ا رابع عشریکه ب

  عثار یماه چون شد بدر، آمد ب
  دیبگذرنو از مه  دو هفتهچون 

  ل آن شب در آبیچونکه زد خرطوم پ
  آن خطاب يل باور کرد از ویپ

  ترس ترسان بازگشتند آن رمه
  گروه يا ،میالن گولیما نه زآن پ

  

  ست یبر رسوالن بند و زجر و خشم ن  
  دیسو شوک ین آز ،ماست چشمه آن ِ

   نیکردم من ااز گردن برون  ،گفتم
  دیمن شویا نغ میتا ز زخم ت

  آبخواه  ل ِیمضطرب گردد ز پ
  ل ین دلیا یابیتا درون چشمه 

 چشمه سار يالن شب بسویشاه پ

  دیچر یز چشمه م ،ل آمدیشاه پ
  مضطرب شد آب و مه کرد اضطراب 
  چون درون چشمه مه کرد اضطراب 

 شان همهیزا یکیبعد از آن نامد 

  که اضطراب ماه آردمان شکوه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان رایشان را و مثل زدن ایا طعن ایجواب گفتن انب. 130
  پند جان ،آوه :ا گفتندیانب
  غا که دوا در رنجتانیدر يا

  ن چراغ آن چشم رایظلمت افزود ا
  ؟م از شمایست خواهج یسیچه رئ

  ؟رد بحر ِ یابد ز کشتیچه شرف 
  دة کور و کبودیغ آن دیدر يا

  دیمثل و ند یبود ب وک یز آدم
  نمود يد ،بهارش ،وانهیچشم د

  د گاه گاهیبسا دولت که آ يا
  د ناشناختیبسا معشوق کا يا

  ن حرمان چراست؟ین چنیاحمقان را ا
  ده را حرمان ماستین غلط ده دیا

  را قبله شدن شما یچون بت سنگ
  د سنگتان انباز حقیچون بشا

  کیپشۀ مرده هما را شد شر
  ده شماستیتراش ،ا مگر مردهی

  شید و صنعت کرد خویشیعاشق خو
  یو نعمت یدولت  در آن دم ین

  هان بندتان یسف يسخت تر کرد ا  
  گشت زهر قهر جان آهنجتان 
  چون خدا بگماشت پردة خشم را

  استمان فزون است از سمایکه ر
  رن گشته پیز سرگِ  یخاصه کشت

  نمود ه اندر او ذر یآفتابک
  دیند ینیس جز طیدة ابلید

  کاو را خانه بود ،دیز آن طرف جنب
  بگردد او ز راه  ،دولت یش بیپ
  نداند عشق باخت  ،یش بد بختیپ
 نسازد گمرهان را راه راست یم

  قلب را سوء القضاست  ،ن مقلبیو
  شما را ظله شد يلعنت و کور

   ؟د عقل و جان هم راز حقیچون نشا
  ؟کید زنده هم راز ملیچون نشا

  ده خداست یتراش ،پشۀ زنده
دش یسر مار است ک ،ماران را م  
   یو لذت یراحت  در آن سر ین
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  آن دم مار ،گرد سر گردان بود
  يم غزنوید حکیآن چنان گو

  کن تو در حکم قدر یکم فضول
  شد مناسب عضوها و ابدانها

  ناسب باشدشم یوصف هر جان
  ن کردست اویچون صفت با جان قر

  شد مناسب وصفها در خوب و زشت
  نین اصبعیده و دل هست بید

  انیدر ماناصبع لطف است و قهر 
  یستیقلم بنگر گر اجالل يا

  ن اصبع استیجمله قصد و جنبشت ز
  ن حروف حالهات از نسخ اوستیا

  ستیاز و جز تضرع راه نیجز ن
  خودبر قدر َ یول ،ن قلم داندیا

  ختندیل آویآنچه در خرگوش و پ
  

  اریقند و در خورند آن هر دو یال  
   يگر خوش بشنو ،نامه یدر اله

  در خور آمد شخص خر با گوش خر
  شد مناسب وصفها با جانها

  که حق بتراشدش  یگمان جان یب
  همچون چشم و رو ،پس مناسب دانش

  شت وشد مناسب حرفها که حق ن
  ن یحس يقلم در دست کاتب اچون 

  ن بنان یز یکلک دل با قبض و بسط
   یستین کیان اصبعیکه م

  فرق تو بر چار راه مجمع است 
  عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست 

  ست ین تقلب هر قلم آگاه نیز
  ک و بدیدا کند در نیقدر خود پ

  ختندیل آمیتا ازل را با ح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یان آنکه هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهیب. 131
  ؟ن مثلها ساختنیرسدتان ا یک

  حضرت است آن ِ ،آن مثل آوردن
  کلَ تا تو  ؟يزیچ رّس یتو چه دان

  نبود ،د ویعصا دکه آن را  ،یموس
  چوب رّنداند س یچون چنان شاه

  در مثل یچون غلط شد چشم موس
  آن مثالت را چو اژدرها کند

  نیس لعین مثال آورد ابلیا
  ن مثال آورد قارون از لجاجیا
  ن مثال آورد نمرود جهولیا
  ش گشته قوم عادین مثال اندیا
  مین مثال آورد شداد لئیا
  غلطن مثال آورد فرعون از یا
  ن مثال آورد هر بد بخت دونیا
  ن مثالت را چو زاغ و بوم دانیا

  آن درگاه پاك انداختن  يسو  
رّکه به علم س ت است یهر او آو ج  

  مثل  يا به رخ آری و ا به زلفی
داژدها ب، گشودیاو لب م رّس  

  ؟ن دام و حبوبیا رّس یتو چه دان
  ؟دخلم یفضول یچون کند موش

  جزوت بر کندتا به پاسخ جزو 
  ن یوم دیتا که شد ملعون حق تا 

  ن با تخت و تاج یتا فرو شد در زم
 تا که پشه مغز سر خوردش عجول

 کاستخوانشان خرد و مرد آمد ز باد

 میتا که شد محروم از هر دو نع

 ا شد سقطیتا که اندر آب در

 تا که شد در قعر دوزخ سرنگون

  شان پست شد صد خاندان یکه از ا
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  ساختن یه السالم به استهزا در زمان کشتیمثلها زدن قوم نوح عل. 132
  بساخت یه کشتینوح اندر باد

  ستیآب نو که چاه  یابانیدر ب
  بتاز یکشت نیا :گفتیم یکیآن 
  دنبالش کژ است: گفتیم یکیآن 
  پاالنش کجاست؟: گفتیم یکیآن 
  ستیته ین مشکیکا: گفتیم یکیآن 
  خورد؟یجو چون م: گفتیم یکیآن 

  مگر؟ يکاریب: گفتیم یکیآن 
  ن به فرمان خداستیا :گفت یاو هم

  

  تسخر بتاخت  یصد مثل گو از پ  
  است  یچه نادان ابله ،یکند کشت یم

  ش هم بسازپرّ :گفتیم یکیو آن 
 پشتش کژ مژ است: گفتیم یکیوآن 

 ؟ش کژ چراستیپا: گفتیم یکیوآن 

 ؟ستین خر بهر کیا: گفتیم یکیوآن 

 ؟بردیبه منزل م یور نه بارت ک

 ؟فرتوت و عقلت شد ز سر يا شدی

  ن به چربکها نخواهد گشت کاست یا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یل مهد :گفت ؟وارین دین ام شب در بین یکن یچه م :دندشیت آن دزد که پرسیحکا. 133
  زنم

  دیعن ين مثل بشنو که شب دزدیا
  که او رنجور بود يداریم بین

  خت سریرفت بر بام و فرو آو
  ؟یکنیم شب چه مین ،ر باشدیخ

  هلکوبم د یم :گفت ؟يدر چه کار
  ن بانگ رایا يفردا بشنو :گفت

  بانگ دهل يمن چو رفتم بشنو
  آن دروغ است و کژ و بر ساخته

  م خامینم يا يدر غلط افتاده ا
  و فضولین دو آآن خرگوش  سرّ

  تا که نفس گول را محروم کرد
  ش رایمعن يباژگونه کرده ا

  

  دیبر یوار حفره مین ددر ب  
  شنود یطق طق آهسته اش را م

  ؟پدر يا يدر چه کار :گفت او را
   یسن يهل زن اد :گفتا ؟يه اتو ک
   ؟بو سبل يهل اکو بانگ د :گفت

  لتایواو ،ا حسرتاینعرة 
 بر جزو و کل يواقف شوآن زمان 

  آن کژ را تو هم نشناخته  سرّ
 پخته شو در آتش او، والسالم

  ش نفس تو آمد رسول یکه به پ
  خوردَ  ضرخ يکه از و ،یوانیز آب ح
  ش رایمستعد شو ن یکفر گفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل را از ماه آسمانیغام پیخرگوش پجواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت . 134
  در زالل یاضطراب ماه گفت
  و آب يل آریقصۀ خرگوش و پ

  ؟کوران خام ين چه ماند آخر ایا
  ؟چه مه و چه آفتاب و چه فلک

  الن را شغال ید پیکه بترسان  
  الن ز مه در اضطراب یت پیخش

  که شد زبونش خاص و عام  یبا مه
  ؟چه عقول و چه نفوس و چه ملک
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  ور و چه جماد؟یچه وحوش و چه ط
  چه بالد و چه حبال و چه بحار؟
  چه تراب و آب و چه باد و چه نار؟
  جمله اندر حکم و در فرمان او

  آفتاب آفتابِ آفتابِ
  صد هزاران شهر را خشم شهان

  صد شکاف ،شکافدیکوه بر خود م
  خشم مردان خشک گرداند سحاب

  حنوط یمردگان ب يد ایبنگر
  که سه مرغ پران ؟ل خود چه بودیپ

  ل است و اویاباب ،اضعف مرغان
  ؟د آن طوفان نوحیست کاو نشنیک

  ختیروحشان بشکست و اندر آب ر
  ؟احوال ثمود ندیست کاو نشیک

  الن گشایدر چنان پ يبار ،چشم
  الن و شاهان ظلومیچنان پ آن

  یدر ظلمت یتا ابد از ظلمت
  ؟دیده ایک و بد مگر نشنینام ن

  کیل ،دیآر یده میده را نادید
  د و نوریعالم پر بود خورشدو گر 

  میاز آن نور عظ یئب آینص یب
  ز کاخ یتو درون چاه رفتست

  ماند او یجان که اندر وصف گرگ
  دیکه رسبه سنگ و ُ يلحن داود

  ن بر عقل و بر انصاف بادیآفر
ّصدا سبایسال کراما قوا ر  

  ۀصدقوهم هم شموس طالع
  ةصدقوهم هم بدور زاهر

  یح الدجیصدقوهم هم مصاب
  رکمیرجو خیس یصدقوا من ل

  بهل ين تازیم هیئگو یپارس
  

 قباد؟یچه ملوك و چه گدا، چه ک  

 ل و نهار؟یچه مه و چه سال و چه ل

 ، چه بهار؟يف و چه دیق و صیچه خر

 در خُم چوگان او یهمچو گوئ

   ؟مگر هستم به خواب ؟میگو ین چه میا
  بد گمرهان  يا ،سر نگون کرده است

   شان ماه و خور اندر طوافیگرد ا
  خشم دلها کرد عالمها خراب 

  لوط شهرستان ِ استگاهیدر س
  لکان را استخوان یکوفتند آن پ

  رد رفوید و نپذیل را بدریپ
  ا مصاف لشکر فرعون و روح ی

  خت یگس یذره ذره آبشان بر م
  ربودیان را میو انکه صرصر عاد

وغال کش اندر یپ يدندکه ب  
  شه در رجوم یر خشم دل همیز
   یرحمت یست غوثیروند و ن یم

   دیده ایدند و شما نادیجمله د
  ک ید مرگ نیچشمتان را واگشا

  مانند گور یدر ظلمت يچون رو
  م یاز ماه کر یبسته روزن باش

  ؟فراخ يچه گنه دارد جهانها
  بگو ؟وسف رای يند رویچون بب

  دیکم شن "ن دالنشیسنگ"گوش آن 
  و اهللا أعلم بالرشاد ،زمانهر 

  صدقوا روحا سباها من سبا
   ۀالقارع يؤمنوکم من مخازی

  لقوکم بالساهرةیقبل أن 
  ح الرجایأکرموهم هم مفات

  رکم یال تضلوا ال تصدوا غ
  آب و گل  يآن ترك باش ا يهندو
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  حزم و مثال مرد حازم یمعن. 135
  دیشاهان بشنو يهاین گواهیه
  دینان بنگریا بحال اولی

  اطیر احتیتدب  دو  در ؟حزم چه بود
  هفت روز ،ن رهیدر ا :دیگو یکیآن 

  اندن بیدروغ است ا :دیآن دگر گو
  تو آب يریبرگحزم آن باشد که 
  زین را بریا ،گر بود در راه آب

  دیکن يداد ،فه زادگانیخل يا
  دین کشیکز پدرتان ک یئآن عدو

  دل را مات کرد ،آن شه شطرنج
  اندر نبرد ،بندش گرفت ،چند جا

  ن کردست با آن پهلوانین چنیا
  آن حسود ،ما را يمادر و بابا

  کردشان آن جا برهنه و زار و خوار
  بتد نَیئاو روکه ز اشک چشم 

  ش رایارطرّ ،ریگ یاسیتو ق
  از شرش ،گل پرستان يا ،الحذر

  نیند شما را از کمیب یکاو هم
  زد دانه هایاد ریص ما ًئدا

  الحذر ،يدیهر کجا دانه بد
  حمام يز ایدانه بگر يدیچونکه د
  کاو به ترك دانه گفت یشاد مرغ

  کاو بترك دانه کرد یز انکه مرغ
  دام جستهم بدان قانع شد و از 

  

  دیدند آسمانها بگرویبگرو  
  دیر پرب یبه حزم ،آخر يا سوی

  که دور است از خباط ،يریآن گ ،از دو
  سوز يگ پایست آب و هست رین

  روان  ینیب يچشمه ا ،که به هر شب
  ر صواب د یباش ،از ترس و یتا ره

  زیبر مرد ست يوا ،ور نباشد
  دیکن يعادیحزم بهر روز م

  دیکشن ییزندانش ز عل يسو
  از بهشتش سخرة آفات کرد

  زرد يرو ،در فکندش یتا به کشت
  گران ید يد ایسست سستش منگر

  ربود یه به چاالکیرایتاج و پ
  زار زار ،ست آدمیسالها بگر

  ده الست ثبت یکه چرا اندر جر
ش رایزو ر ،دکنََ  ،نان سرورکه چ  

  د اندر سرش یزن یغ ال حولیت
  ن ید هینیب یکه شما او را نم

  پنهان دغا ،دا باشد ویدانه پ
  بر تو بال و پر ،تا نبندد دام

 به دام ي، در افتاديورنه چون خورد

ُ گل شکفتیدر ر  اض قدس، بهرش 

  وردر خَیتزو یب يدانه از صحرا
  و بالش را نبست  پرّ یچ دامیه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن مرغ که ترك حزم کرد از حرص و هوا لاح وخامت. 136
  نشست يواریفوق د یباز مرغ

  يبدصحرا  ياو سو نظر ِ گه
  ش کردین نظر با آن نظر چالیا

  رفت و دانه خورد و اندر دام ماند
  د را گذاشتکان ترد یباز مرغ

  ببست  یدانۀ دام يده سوید  
  يشدیدانه م يسوحرصش گاه 

  ش کردیاز خرد خال یناگهان
 دش کشت و بخورد و کام راندیصا

ر کند و بر صحرا گماشت ز آن نظر ب  
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  ن، شادان شد اویچون بکند او دل از ا
  ستبرَِ  ،مقتدا سازدهر که او را 

  نکه شاه حازمان آمد دلشآز
  ز حزم یاو راض ،و یحزم از او راض

  يبارها در دام حرص افتاده ا
اب لطف آزاد کردبازت آن تو  

  دنا کذادتم کذا عإن ع :گفت
  ر خود آورمرا ب یچونکه جفت
  ن عمل را با اثریم ایجفت کرد
  يشو ،از جفت ید غارتیچون ربا

  ين دام آمدیا يگر سویبار د
د آن گرهواب بگشبازت آن تو  

  دیان رسیباز چون پروانۀ نس
  یان و شکیپروانه نس يکم کن ا

  چیشکر آن باشد که هُ ، يدیچون ره
  بخشد او ،یئچون شکر گو ،راو تا ت

  شکر آن نعمت که تان آزاد کرد
  ؟چند اندر رنجها و در بال

  احسان کنم ،ن خدمت کنمیتا چن
  از امتحانچون خالصت داد حق 

  شیچون رها کردت فرامش کرد
  

  تا امام جمله آزادان شد او  
  نشست  يدر مقام امن و آزاد

  تا گلستان و چمن شد منزلش 
ُ یچنن یا   ر و عزم یتدب یگر کن ،کنن

   يدن داده ایحلق خود را در بر
  شاد کرد درونتتوبه پذرفت و 

  نا الفعال بالجزاوجحن زنَ
  الجرم  ،د آن جفتش دوانهیآ

  دگر یرسد جفت ،یچون رسد جفت
   يجو يشو ،او ید پیآ یجفت م

  يدة توبه زدیخاك اندر د
  منه پا ن سو یا و،ز ین بگریه :گفت

  دیرا جانب آتش کشجانتان 
   یکیده بنگر تو یدر پر سوز

  چ یچ پیپ يآن دانه ندار يسو
  خوف عدو یدام و ب یب يروز

  اد کردید ینعمت حق را ببا
  خدا يا ،داممبرهان ز : يه اگفت

 طان زنمیدة شیخاك اندر د

 همچنان يکه بود یهمچنانست

   شیهش کرد یجان خود را مست و ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م از بهر زمستانید خانه سازیآتابستان چون ت نذر کردن سگان هر زمستان که یحکا. 137
  سگ زمستان جمع گردد استخوانش

  ن قدر تن که منمیکا :دیکاو بگو
  من به چنگ ،دیایچون که تابستان ب

  از گشاد ،دیایتابستان ب چون که
  يه ایشد در ساپا ک ،زفت گردد

  ،ش رایند خویچون زفت ب ،د اویگو
  عمو يساز ا يخانه ا :دش دلیگو

  در وقت درد ،استخوان حرص تو
  يبسازم خانه ا :از توبه یئگو

  رد گرداند چنانش زخم سرما خُ  
  د کردنم یاز سنگ با يخانه ا

  سازم ز سنگ  يبهر سرما خانه ا
  شاد استخوانها پهن گردد پوست

   يه ایخود را ،يغر ،يریس ،یکاهل
  ؟ایک ين خانه گنجم ایدر کدام

  بگو ؟گنجم یدر خانه ک :د اویگو
  رد گردد در نوردخُ ،دیدرهم آ

   يکاشانه ادر زمستان باشدم 
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  فتن درد گشت، آن حرص رینماند اچون 
  خوشتر از نعمت بود ،شکر نعمت

  نعمت چو پوست ،نعمت و جان ِ ،شکر
  شکر انتباه ،نعمت آرد غفلت و

کند ُ شکرت  نعمت ریر چشم و مپ  
  از طعام و نقل حق یر نوشیس

  دیکن ينعمت وهاب را شکر
  شکر، جذب نعمت وافر کند

  

  خانه از تو رفت  يهمچو سگ سودا  
  ؟نعمت رود يسو یک ،شکر باره

  دوست  يرا تا کوو نکه شکر آرد تآز
  شاه  د نعمت کن به دام شکر ِیص

  ریثار فقیصد نعمت ا یکنُ تا 
 و دق  يتا رود از تو شکم خوار

 دیتا سر منحوس خود را نشکن

  کفر ِ نعمت، مرد را کافر کند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  انهیحت کردن و حجت آوردن جبرینص ازرا هم السالم یا علیانب ،منع کردن منکران. 138
  نصوحان بس بود يا :قوم گفتند

  ما بنهاد حق يقفل بر دلها
  رگرین کرد آن تصوینقش ما ا

  لعل شو :یئسنگ را صد سال گو
  ریصفات آب گ :یئخاك را گو

  نور محض شو: که ینار را گوئ
  زر پاك شو: که یقلب را گوئ

  ؟گرگون شوندیچ از آن اوصاف دیه
  انیافالکهم خالق افالك و 

  آسمان را داد دوران و صفا
  ؟دیگز يتواند آسمان درد یک

  یک را رهیکردست هر  یقسمت
  

  کس بود ،هن دیا ار در ،دیچه گفتآن  
  ق برد بر خالق ساند بتکس ن

  ن نخواهد شد به گفت وگو دگریا
  باش نو :یئکهنه را صد سال گو

  ریا که شیعسل شو  :یئآب را گو
 باد رو يسو: که یرا گوئپشه 

 شو و چاالك شو يریا که اکسی

 هوشمند يگردد عسل؟ ا یآب ک

  ان یخالق آب و تراب و خاک
و نما یئره رویت ،ل راآب و گ  

  ؟دیتواند آب و گل صفوت خر یک
  ؟یکهُ چون  يگردد به جهد یکهَ  یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان رایهم السالم جبریعل ایجواب انب. 139
  دیآفر ،يآرک :ا گفتندیانب

  یعارض يد او وصفهایوآفر
  هدستیب ،زر شو :که یئسنگ را گو

  عاجز است ،گل شو :که یئگ را گویر
  ستیکان را چاره ن ،رنجها دادست

  رنجها دادست کان را چاره هست
  ن دواها ساخت بهر ائتالفیا

  بلکه اغلب رنجها را چاره هست

  دیکه نتان ز آن سر کش یئوصفها  
   یگردد رض یمبغوض م یگهکه 

  راه هست  ،زر شو :که یئمس را گو
  ز است یجا ،گل شو :که یئخاك را گو

  است  یو فطس و عم یلنگ ،آن به مثل
  آن به مثل لقوه و درد سر است 

  ن درد و دواها از گزاف یست این
د آن به دست یایب ،یئد جوچون به ج  
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  راخود انه یجبر يمکرر کردن کافران حجتها. 140

  ن رنج مایا ،گروه يا :قوم گفتند
  ن افسون و پندیا زاد نسالها گفت

  يدن مرض قابل بیگر دوا را ا
سد در جگریآب نا ،ه چون شدد  

  رد دست و پایالجرم آماس گ
  

  رد دوایکه بپذ یست زآن رنجین  
  هر لحظه بند ،گشت زآن یسخت تر م

   يل شدیزا يه اذر يآخر از و
  دگر يرود جا ،ایگر خورد در

  را نشکند آن استقا یتشنگ
  

  
  
  
  
  

  شان رایهم السالم ایا علیباز جواب انب. 141
  بد است يدینوم :ا گفتندیانب

  دید ناامین محسن نشایاز چن
  که اول صعب گشت ،بسا کارا يا

  دهاستیاوم یبس ،يدیبعد نوم
  دین شدیخود گرفتم که شما سنگ

  دین دل چو خارا آمدیگرچه سنگ
  ستیکار ن یچ ما را با قبولیه

  ین بندگیاو بفرمودستمان ا
  م مایامر او دار يجان برا

  ایر یامر حق را ما گروه ب
  ستیار نیرا  یر حق جان نبیغ

  از اوست ،غ رساالتشیمزد تبل
  میستین درگه ملوالن نیما بر ا
  بسته و ملول آن کس بوددل فرو 

  با ما حاضر است ،دلبر و مطلوب
  است یالله زار و گلشن ،در دل ما

  فیم و لطیو جوان ما ترّئدا
  ستیکی ،ک ساعتیش ما صد سال و یپ

  در جسمهاست یآن دراز و کوته
  آن اصحاب کهف ،صد و نه سالیس

  ک روز همینمودشان ن ،یوآنگه
  ا ماه و سالیچون نباشد روز و شب 

  ستیخود یچون ب ،گلستان عدمدر 

  حد است  یب ،يبار يفضل و رحمتها  
  دین رحمت زنیدست در فتراك ا

  گذشت  یسخت ،بعد از آن بگشاده شد
  دهاست یخورش یاز پس ظلمت بس

  دیقفلها بر گوش و بر دل بر زد
 دیقفلها بر گوش و چشم و جان زد

  ست یبردنم و فرمان یکار ما تسل
   یندگین گویست ما را از خود این

  م ماید او کاریگو یگیگر به ر
 رسالت با شما نیم ایرسانیم

  ست یکار ن ،با قبول و رد خلقش
  از بهر دوست  ،میزشت و دشمن رو شد

م یستیهر جا ب ،عد راهتا ز ب  
  ار در محبس بودیکز فراق 

  جان شاکر است  ،در نثار رحمتش
  ست یرا راه ن یو پژمردگ يریپ

  ف ین و ظریریشخندان و تازه و 
  ست یکه دراز و کوته از ما منفک

  ؟کوته اندر جان کجاستآن دراز و 
  اندوه و لهف  یب ،ک روزیششان یپ

  که به تن باز آمد ارواح از عدم 
   ؟و مالل يریو پ يریبود س یک

  ست یزدیاز سغراق لطف ا یمست
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  هر کس کاو نخورد ،دریذق لم یلم 
  موهوم آن يدار ب ،ست موهومین

  ؟چون آرد بهشت ،دوزخ اندر وهم
  مهان يا د،یربخود م ين گلویه

  میان برده ایصعب پا يراهها
  د از نجوم سعد راهین بجوئیه

  رو، باز رستیهر که ما را گشت پ
  

  ؟دبه وهم آرد جعل انفاس ور یک  
  معدوم آن  يهمچو موهومان شد

   ؟خوب از خوك زشت يچ تابد رویه
  ده تا دهان ین لقمه رسین چنیا

 م یش آسان کرده ایبر اهل خوره 

 د و قعر چاهیزآنکه در ظلمت در

  از عذاب نار و، در جنت نشست
  

  
  
  
  
  
  
  

  السالمهم یا علیه بر انبیمکرر کردن قوم اعتراض ترج. 142
  دیار شما سعد خود :قوم گفتند

شه هاید از اندجان ما فارغ ب  
  اتفاق ،ت که بود ویذوق جمع

  م مایشکر بودو قل نُ یطوط
  ستیهر کجا افسانۀ غم گستر
  ستیدهر کجا اندر جهان فال ب

  شماست قصه و فال ِو در مثال 
  

  دید و مرتدید و ضدیئنحس ما  
  د ما را و عنایدر غم افکند

  صد افتراق  ،فال زشتتانشد ز 
  م از شمایش گشتیمرگ اند مرغ ِ

  ست یهر کجا آوازة مستنکر
  ست یمأخذ ،ینکال ،یهر کجا مسخ

  شما را مشتهاست يزیدر غم انگ
  

  
  
  
  
  
  
  

  هم السالمیا علیباز جواب انب. 143
  فال زشت و بد :ا گفتندیانب

  با خطر یخفته باش یئگر تو جا
  را آگاه کردو مر ت ،یمهربان

  ؟یزنیفال بد چون م :یئتو بگو
  راو د من خود تان فال بیاز م

  آگه کنندست از نهان یچون نب
  ورغوره مخَ :دتیگو یبیگر طب
  ؟یزن یفال بد چون م :یئتو بگو

  چیامروز ه :دتیور منجم گو
  ست روز، امروز هانیکو نیزآنکه ن

  يدروغ اختر ینیصد ره ار ب
  ما نشد هرگز خالف ن نجومیا

  از گمان ،ب و آن منجمیآن طب
  م و آتش از کرانینیب یدود م

  ان جانتان دارد مددیاز م  
  سرد به یآاژدها در قصد تو 

  ار نه اژدرهات خورد ،که بجه زود
   ین در روشنیبب ،برجه ؟فال چه

  سرا يبرم سویرهانم میم
  د اهل جهان یآنچه ند ،دیکاو بد
  راز تو سبر آرد  ین رنجیکه چن

   یکنیثم مؤپس تو ناصح را م
   چیمکن اندر بس يآن چنان کار

 نادم و خاسر از آن يتا نگرد

   يخریم ،دمک دو باره راست آی
   ؟صحتش چون ماند از تو در غالف

  ان یخود از ع ،کنند آگاه و ما یم
  منکران  يآرد به سو یحمله م
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  ن مقالیخمش کن ز :یئگو یتو هم
  يکه نصح ناصحان را نشنو يا

  رودیر مبر پشت تو ب یئافع
  نم مکنیغمگ و، خاموش :شیئگو

  دهان بر گردنت یچون زند افع
  ؟فالن ين بود ایهم :یئپس بدو گو

  يزدیم یم تو سنگیا ز باالی
  يآزرده ا یزانکه م :دیاو بگو

  به پند يمن کردم جوانمرد :گفت
  ، چه سود؟یگشتیآزرده م: د اویگو

  یحق آن نشناخت یمیاز لئ
  یمان دنیلئ ين بود خویا

  شیکن منحنین صبر مینفس را ز
  احسان سزد د،گر کن یمیبا کر
  قهر و جفا یچون کن یمیبا لئ
  رند در نعمت جفاآک ،کافران
  شوند یصاف ،مان در جفایکه لئ

  

  فال  شوم ِ قال ِ ،ان ماستیکه ز  
   يرویهر جا م ،ستوفال بد با ت

  آگه کند ت،ندیب یاو ز بام
  سخن  نیاخود رفت  ،باش د او خوشیگو

   کردنت يتلخ گردد جمله شاد
   ؟بان در فغانیگر يدیدرنبچون 

   يدب آن ينمود جد ازتا مرا 
   يشادم کرده اکه  ،ین :یئتو بگو

  ن خشک بندیرا زو تا رهانم من ت
 نبود يگفتم، تو را روز یمن بس

   یان ساختیذا و طغیۀ ایما
   یکن یئکویچو ن ،بد کند با تو

  ش یئکویم است و نسازد نیکه لئ
  را او عوض هفصد دهد یکیر ه

  را بس با وفاو گردد ت يبنده ا
ناباز در دوزخ نداشان رب  

  شوند ینند خود جافیچون وفا ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت گرددران نکن جهان تا معبد میدن دوزخ آن جهان و زندان ایآفردر حکمت . 144 ا طَوعاً یکه ائْ
  أَو کَرْهاً

  دوزخ استخود مسجد طاعاتشان 
  میصومعۀ دزد و لئ ،هست زندان

  چون عبادت بود مقصود از بشر
  را هست در هر کار دست یآدم

س ا نْ   ن بخوانیما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِ
  گر چه مقصود از کتاب آن فن بود

  ن بالش نبودیک ازو مقصود ایل
  ر رایشمش یساخت یخیگر تو م

  ستیگر چه مقصود از بشر علم و هد
  أکرمته ،میمعبد مرد کر

  تا سر نهند ،مان را بزنیمر لئ
  دیالجرم حق هر دو مسجد آفر

  گانه فخ است یبند مرغ ب يپا  
  م یکاندر او ذاکر شود حق را مق

  سقر ،گردن کش عبادتگاهشد 
  ست دن خدمت بیا ،ک ازو مقصودیل

  ست مقصود از جهان یجز عبادت ن
  شود یهم م یگر تواش بالش کن

  علم بود و دانش و ارشاد و سود
  ر رایبر ظفر ادب يدیبر گز

  ست یرا معبد یک آدمیک هر یل
   أسقمته ،میمعبد مرد لئ

  تا بر دهند ،مان را بدهیمر کر
  دینها را مزیا ،را ودوزخ آنها 
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صورت ملوك را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند  یان آن که حق تعالیب. 145

ر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران یه السالم باب صغیعل یساخته است چنان که موس
ۀل وقت در آمدن که یاسرائ یبن طَّ قُولُوا ح داً و جس باب   نغفر لکم ادخُلُوا الْ
  ریدر باب صغ ،قدس یساخت موس

  دند و سر فرازنکه جباران بآز
  و استخوان لحمآنچنان که حق ز 

  شان کنندیسجدة ا ،ایاهل دن
  محرابشان یگن دانیساخت سرگ

  دیه انَ ،ین حضرت پاکیق ایال
  ن خسان خاضع شوندیآن سگان را ا

  شحنۀ هر موش خو ،باشدگربه 
  از کالب حق بود ،شانیخوف ا

  هانشاست ورد آن  "یاألعل یرب"
  ؟ران مصافیترسد ز ش یموش ک
  سیل کاسه يس ایل گیدش یرو به پ

  را بجو یسی، کاسه لیسیگ لید
  م دور دستیبگو یار شرح ،بس کن
  میکر يکه بد کن ا ،ن آمدآحاصل 
  ؟چون احسان کند ،نفس م ِیبا لئ

  د کاهل محنت شاکرندبن سبب یز
  ن قبایبگلر زر یهست طاغ

  ؟د ز امالك و نعمیرو یشکر ک
  

  ریقوم زح ،تا فرود آرند سر  
  ازیر است و نیدوزخ آن باب صغ
  ساخت هان  يریاز شهان باب صغ

  ا را دشمنندیچون که سجدة کبر
  ر و پهلوان ینام آن محراب م

  دیا یک در صورت نی، لینشکر ین
  کاو را بگروند ،ر را عار استیش

  ران ترسد اویتا ز ش ؟موش که بود
  ؟ز آفتاب حق بود یخوفشان ک

  ن ابلهان یدر خور ا "یرب ادن"
شک ناف بلکه آن آهوتگان م  

  س ینعمت نو یتوش خداوند و ول
 نعمت بگو یتوش خداوند و ول

  ر و هم داند که هست یرد میخشم گ
  م یتا نهد گردن لئ ،مانیبا لئ

  کفران کند ،نفس بد ،مانیچون لئ
  اند و ماکرند یاهل نعمت طاغ

  هست شاکر خستۀ صاحب عبا
  و سقم  يد ز بلویرویشکر م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از خورش یبر سفرة ته یقصۀ عشق صوف. 146
  دیسفره د يخ روزیبر م یئصوف

  نوا یب ينوا کن :زدیبانگ م
  ار شدیاو بس سوزچونکه دود و 

  زدندیم یئو هو يو ها یکخ کخ
  ؟ستیکه چ :را یگفت صوف یبوالفضول

  یستیمعن ینقش ب ،رو رو :گفت
  عاشق است ينان غذا یب ،نان عشق ِ

  دیدریجامه ها را م ،زدیم چرخ  
  دوا کن ،قحطها و دردها را

  ار شدیبا او  ،بود یهر که صوف
  شدند یخود م یمست و ب يچند که تا

  ست یز نان تها ،ختهیسفرة آو
   یستیعاشق ن ش ویخبر از خویب

هر کاو صادق است  ،ستین یهست بند  
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  عاشقان را کار نبود با وجود
  پرندیرد عالم مگ ،و یبال ن
  افتی يبو یکاو ز معن يریآن فق

  مه زدندیعاشقان اندر عدم خ
  ؟شناسد ذوق لوت یر خواره کیش

  ؟او يبو برد از بو یک یآدم
  کش يبو يآن پر ،د از بوابی
  لیخون بود آن آب ن یش قبطیپ

  انیلیجاده باشد بحر ز اسرائ
ُ گرز و تبریباد بد بر عاد   ان 

  م ناریگلستان باشد بر ابراه
  بر سمندر باشد آتش خاندان
  نزد عاشق درد و غم حلوا بود

  

  ه سودیسرما یعاشقان را هست ب  
  برندیدان میگو ز م ،و یدست ن

  ل بافت یزنب یده همیدست ببر
  ک رنگ و نفس واحدندی ،چون عدم

  باشد لوت و پوت  يرا بو يمر پر
  او يضد خو ،اوست يچونکه خو

  ز صد من لوت خوش  ،آن یابیتو ن
  ل یجم یش سبطیآب باشد پ

 غرقه گه باشد ز فرعون عوان 

 ک بد بر هود و بر قومش ظفریل

 ک بر نمرود باشد زهر ماریل

 انیبر دگر مرغان زک باشد یل

  ک حلوا بر خسان بلوا بودیل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حق  يدن بویوسف و کشی يدن جام حق از رویه السالم به چشیعقوب علیمخصوص بودن . 147
  ن هر دویرهم از ایوسف و حرمان برادران و غی ياز بو

  دیوسف بدیعقوب از رخ یآنچه 
  *دیبد يبود و اندر و يوآنچه در و

  کند یه مش در چیخو ،ن ز عشقشیا
  ستین از نان تهیش ایسفرة او پ

  حور يند روینب ،ناشسته يرو
  عشق باشد لوت و پوت جانها

  عقوب رای مروسف بود یجوع 
  شتافت یرهن را میآن که بستد پ

  نکه صد فرسنگ ز آن سو بود اوآو
  بینص یز دانش ب ،مبسا عال يا

  ابد مشامی یهم يمستمع از و
  ه استیراهن به دستش عاریزانکه پ

  ستیسرسر یش نخاسیه پیجار
  یدادن يقسمت حق است روز

  باغ آن شده ،کیال نیک خی
  شده ی، از اثر باغیالیآن خ

 دیاو اندر کش يوآنچه او از بو  

؟دیرس یآن به اخوان ک ،دخاص او ب  
  دکنََ یه ماز بهر او چ ،نیوآن به ک

  ست یکاو مشته ،رعقوب است پیش یپ
  ال صالة گفت إال بالطهور

  قوت جانها ،است ين رویجوع از ا
  د از دور جایرسینانش م يبو
  افت ین یوسف میراهان یپ يبو

د بویئبو یم ،عقوبید چونکه ب  
  ب یحب یحافظ علم است آن کس ن

  گر چه باشد مستمع از جنس عام 
  ه است یجار یچون به دست آن نخاس

  ست یمشتر ياز برا ،در کف او
   یراه ن ،گرید يرا سو یکیهر 

  ن زده یراه ا ،ال زشتیک خی
 بر هم زده ی، عالمیالین خیو
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  باغ ساخت ،یالیکز خ ییآن خدا
  ؟او يکه داند راه گلشنها ،پس

  در مجالند یبان دل نبه دید
  جز مگر آن دل که دارد عون حق

  الیمطلعش را ز احت يدیگر بد
  ؟رسد جاسوس را آن جا قدم یک

  وار کور ،دامن فضلش به کف کن
  است يامر و فرمان و ،دامن او

  آب يدر مرغزار و جو یکیآن 
  ؟ستین ز چیکه ذوق ا ،او عجب مانده

  نجا چشمه هاستیکه ا ؟ین چرا خشکیه
  اندر چمنن در آ یه ،نایهمنش

  ستیت بسته نیا جانا که پاین بیه
  

  گداخت  يدوزخ و جا یالیو ز خ  
  ؟او يگلخنها يپس که داند جا

  ال ید خیآ ،کن جانن ریکز کدام
 ست کرده، کون ِ حقیکون او را ن

  ال یراه هر ناخوش خ يبند کرد
  که بود مرصاد و در بند عدم 

  اریشهر يا ،ن بودیا یقبض اعم
  است  يجان و یکه تق یک بختین

  او اندر عذاب  يپهلو یکیو آن 
  ؟ستین در حبس کیکه ا ،ماندهن عجب یو
  نجا صد دواست یکه ا ؟ين چرا زردیه

 ارم آمدنیمن ن ،جان يد ایگو

   ستی، نتانم، تو باین یدش نیگو
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م داشت در نماز و مناجات با حقیغالمش که نماز باره بود و انس عظر و یت امیحکا. 148
  به گفت ین معنیک مثل آمد در ای

  يم قصه ایبگو ین معنیاندر
  از کرام يریبود ام یدر زمان

  ر شد محتاج گرمابه سحریم
  ریل و گل از التون بگیطاس و مند

  ل نکویطاس و مند آمد،سنقر 
  د و بانگ صالر ره بد يمسجد

  سنقر سخت مولع در نماز بود
  صبر کن ین دکان زمانیبدتو 

  ر بر دکان نشستیرفت سنقر، م
  ر از بهر دل آن زنده جانیم

  رون آمدندیچون امام و قوم ب
  ک چاشتیسنقر آنجا ماند تا نزد

  ؟برون یئچرا نا ،سنقر يا :گفت
  یروشن يا ،نک آمدم ،صبر کن

  هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد
  نگذاردم یم :ن بودیپاسخش ا

 ان سرّ نهفتین بیز یابیبو که   

 يزآن حصه ا يگوش بگشا تا بر

 ک غالمیبود سنقر نام، او را 

  هال بردار سر ،سنقر :بانگ زد
  ریناگز يا ،میتا به گرمابه رو

  دو به دو ،بر گرفت و رفت با او
  آمد اندر گوش سنقر در مال

  بنده نواز يا ،ر منیم يا :گفت
 کن یتا گذارم فرض و خوانم لم  

 منتظر از بادة پندار مست

 ک ساعت توقف بر دکانیکرد 

  از نماز و وردها فارغ شدند
  چشم داشت  یر سنقر را زمانیم

  ذو فنون  ينگذاردم ا یم :گفت
   یکه در گوش من ،ستم غافلین

  باش مردیتا که عاجز گشت از ت
  محترم  يا ،م هنوزیتا برون آ
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  آخر مسجد اندر کس نماند :گفت
  آنکه بسته استت از برون :گفت

  درون یئرا کاو آنکه نگذارد ت
  ین سو پا نهیآنکه نگذارد کز ا

  ان را بحر نگذارد برونیماه
  ل استوان از گیح ،آب وز یاصل ماه

  نده خدایقفل زفت است و گشا
  ذره ذره گر شود مفتاحها

  شیور خیچون فراموشت شود تدب
  ادت کنندی ،يچون فراموش خود

  یو دل زندگ يحرّ یگر تو خواه
  خدا یابیبگذر که تا  ياز خود

  نید وصال راستیگر تو را با
  

  ؟آنجا کت نشاند ؟داردیت وا میک  
  اندرون  ازبسته است او هم مرا 

  م برون ینبگذارد مرا کا یم
   ین رهیا ين سو بست پایاو بد

  ان را بحر نگذارد درون یخاک
  نجا باطل است یر ایله و تدبیح

  و اندر رضا ،زنم یدست در تسل
  ایست جز از کبریش نین گشایا
  ش یخو ر ِیآن بخت جوان از پ یابی

 آنگه آزادت کنند ،یبنده گشت

 یکن، بندگ یکن، بندگ یبندگ

 بقا یابیحق شو که تا  یفان

  نیقیمحو شو، واهللا اعلم بال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تَّ ییرایاز قبول و پذهم السالم یعلا ید شدن انبینوم. 149 تَ یمنکران قوله ح ا اس سلُیإِذَ   الخ أَس الرُّ
  که چند :ا گفتند با خاطریانب

  ؟یز غ يم آهن سردیچند کوب
  مودن آخر تا به چند؟یدم خر پ

  استجنبش خلق از قضا و وعده 
  دوم اول راند بر نفس ِ نفس ِ

  ریران چو تیخر م ،دان ویک هم میل
  یستیک که آخر یدان یتو نم

  بار را یبر پشت کشت یچون نه
  يا هک که از هر دو  یدان یتو نم

  میتا ندانم من ک :یئگر بگو
  ؟ا غرقه امیام  ین ره ناجیمن در ا

  ن ره با گمانیمن نخواهم رفت ا
  تود ز ینا یئچ بازرگانیه

  شه جانیتاجر ترسنده طبع ش
  ان دارد که محروم است و خواریبل ز

  چونکه بر بوك است جمله کارها
  باب فتحنجا یدر ا يست دستورین

  ن را و آن را وعظ و پندیم ایدهیم  
   ؟ین تا به کیدن در قفس هیدر دم

 شخندی؟ جز ريد جویفزایچون ن

  دندان ز سوز معده است  يزیت
  م ز د ین ،از سر گنده گردد یماه

  ریشد ناگز ،چونکه بلِّغْ گفت حق
   یستیچ یدانجهد کن چندانکه 

  آن کار را یکنیبر توکل م
   يا ها ناجیاندر سفر  يغرقه ا

  م یو  یر کشتببر نخواهم تاخت 
  ن فرقه ام یکشف گردان کز کدام

  گران یهمچون د ،د خشکیبر ام
  ن دو رویب است سر ایزانکه در غ
  ان یز یسود دارد ن یدر طلب ن

  که باشد شعله خوار ،ابدینور او 
  رها یابین یکز ا ،ین اولیکار د

  اهللا أعلم بالصواب ،دیجز ام
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  مان مقلد خوف است و رجایان آن که ایب. 150

  بوكد است و یشه اومیهر پ یداع
  دکان رود يبامدادان چون سو

  ؟يرویچون م ،نبودت يبو که روز
  در کسب لوت ،خوف حرمان ازل

  شیحرمان هست پ ار چه خوف :یئگو
  شتریدم بیهست در کوشش ام

  بد گمان يا ،نیپس چرا در کار د
  ؟ن بازار مایکه اهل ا يدیا ندی
  ؟ن دکان رفتن چه کانشان رو نمودیز

  شد آتش آن را رام چون خلخال
  زنده شده ياز دم آن، مرده ا

  چون موم شدهمرم نآهن آن را 
  شد ورا در دفع دشمن، چوب، مار

  

  چه گردنشان ز کوشش شد چو دوك  گر  
  دودیم يد و بوك روزیبر ام

  ؟يقو یتو چون ،خوف حرمان هست
   ؟چون نکردت سست اندر جستجوت

  ش ین خوف بیا یهست اندر کاهل
  افزون خطر یدارم اندر کاهل

  ؟انین خوف زیرد ایگ یدامنت م
  ؟ایا و اولیدر چه سودند انب

  ؟بستند سود هچ ،ن بازاریاندر ا
 حمال شد چونبحر آن را رام 

  آمده یه بانیابر آنرا سا
 باد آن را بنده و محکوم شد

  ن را پرده داریشد مر ا یعنکبوت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اءیاء أخفیأول یان هللا تعال :فرمود ه و سلمالو ه یعلاهللا  یصلان آنکه رسول یب. 151

  روندیگر سخت پنهان میقوم د
  چ کسیچشم ه ،ن همه دارند ویا

  شان در حرمیهم ا ،هم کرامتشان
  ؟خدا يکرمها یدانیا نمی

  همه اکرام اوست ،شش جهت عالم
  آتش درآ :دتیگو یمیکر گر

  کندن یکاو ز آتش نرگس و نسر
  بت چو ماستیقت آتش از هیدر حق

  

  
  ؟شوند یشهرة خلقان ظاهر ک

  ک نفس یاشان یفتد بر کیبر ن
  نامشان را نشنوند ابدال هم 

  ایکه ب ،ن سویاخواند یرا مو کاو ت
  اعالم اوست  يهر طرف که بنگر

 سوزد مرا :مگو ،اندرآ زود و

  انش غنچه ها سر بر زندیوز م
  استیگازر دستار خوان انب

  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

  و ناسوختنبن مالک ل در تنور انداختن انس یت مندیحکا. 152
  فرزند مالک آمدست ،از انس
  کز بعد طعام ،ت کردیاو حکا

  خادمه يا :گفت ،چرکن و آلوده
ر ز آتش در فکنددر تنور پ  

  شدست  یاو شخص یکه به مهمان  
  خوان را زردفام  د انس دستار ِید

  ک دمه یاندر افکن در تنورش 
  هوشمند ،خوان را دستار ِ ،آن زمان
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  ران شدندیجمله مهمانان در آن ح
  ک ساعت بر آورد از تنوریبعد 

  زیعز یصحاب يا :قوم گفتند
  دست و دهان ینکه مصطفآز :گفت

  دل ترسنده از نار و عذاب يا
  ف دادین تشریرا چن يچون جماد

  مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد
  بعد از آن گفتند با آن خادمه

  ؟يزود آن از گفت و يندکچون ف
  یمتیق خوان ِ ن دستار ِین چنیا

  دیمان اعتمیدارم بر کر :گفت
  دمیاگر او گو  ؟چه بود يزریم

  دیقاندر افتم از کمال اعت
  خوان ن دستار ِینه ا ،سر در اندازم

  ر زنین اکسیخود بر ا ،برادر يا
  که از زن کم بود يآن دل مرد

  

  دندب يانتظار دود کندور  
  د و از آن اوساخ دوریپاك و اسپ
  زیگشت ن ید و منقیچون نسوز

  خوان  ن دستار ِید اندر ایبس بمال
  کن اقتراب  یبا چنان دست و لب

  ؟ا خواهد گشاده جان عاشق را چه
  جان در نبرد يا ،خاك مردان باش

  ن همه یحال خود با ا ییتو نگو
   یدر اسرار پرم او برده ست یگ

  ؟یست يا ،اندر آتش يندکچون ف
 دیاز عباد اهللا دارم بس ام

  ندم  ین آتش بیدر رو اندر ع
 د یشان ناامیستم ز اکرام این

  م راز دان یز اعتماد هر کر
  زن  د صدق مرد از صدق ِیکم نبا
  باشد که کم ز اشکم بود یآن دل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یآب یو ب یکاروان عرب را که از تشنگ ه و آلهیاهللا عل یصلدن رسول یاد رسیقصۀ فر. 153
  رون انداختهیشتران و خلق زبان بو درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده 

  از عرب یگروه ياندر آن واد
  يا ابان ماندهیان آن بیدر م

  کونث هر دو یآن مغ یناگهان
  بس بزرگ ید آنجا کاروانید

  ختهیاشترانشان را زبان آو
  دیودن زوتر یه :گفت ،رحمش آمد

  شک آوردبر شتر م یاهیکه س
  ه را با شتریآن شتربان س

  کثبان آمدند آن طالبان يسو
  شترک یه با یشد س یم يبنده ا

  راو خواند ت یم :پس بدو گفتند
  ؟ست اویک ،من نشناسم او را :گفت

  سرور محمد نور جاند و یس

  بارانش قرب  حطخشک شد از ق  
   يا مرگ خود بر خوانده ،یکاروان
  بهر عون  ،دا شد از رهیپ یمصطف

  گ و ره صعب و سترگ یبر تف ر
  خته یگ هر سو ریخلق اندر ر

  دیورآن کثبان  يسو ياریچند 
  بردیم ير خود به زودیم يسو
  د با فرمان مریمن آر يسو

  دند آنچنان یک ساعت بدیبعد 
   کرده پر یصافآب  ازه یراو

   ير الورین طرف فخر البشر خیا
  قند خو ياو آن ماه رو :گفت

 ع مجرمانیمهتر و بهتر شف
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  ف کردندش که هستینوعها تعر
  را زبون کرد او به سحر یکه گروه

  دند آن طرفیکشکشانش آور
  زیش آن عزیدندش به پیچون کش

  راب کردیجمله را زآن مشک او س
  شک اوشک از مه پر کرد و میراو

  هیک راویدست کز ید ین کسیا
  شک آبک میدست کز ید ین کسیا
فضل خود رو پوش بود و موج ِ ،شکم  

  گردد هوا یآب از جوشش هم
  ن حکمیرون زیاسباب و ب یبلکه ب

  يده ایچون سببها د یتو ز طفل
  یاز مسبب غافل ،با سببها

  یزنیچون سببها رفت بر سر م
  سبب يد برو سویگو یمهرب 

  نم همهیرا بو ن پس تیز :دشیگو
وا لَعادوا کار ت :دشیگو دستور  

  رحمت کنم ،ننگرمک من آن یل
ننگرم عهد ببدهم عطا ،تد  

  د جمله احسان و وفایاز من آ
  يده ایچیحاصل آنکه در سبب پ

  ران شد اندر کار اویقافله ح
  رد راشک خُرو پوش م يکرده ا

  

  ؟ر استساحمانا او مگر آن  :گفت  
  م شبریم جانب او نیایمن ن

  ع و تف یاو فغان برداشت در تشن
  زید نید آب و بردارینوش :گفت

  خوردَ ز آن آب  یاشتران و هر کس
  ره ماند از رشک اویابر گردون خ

  ه یسرد گردد سوز چندان هاو
  اضطراب  یب ،رشک پن میگشت چند

  د از امر او از بحر اصل یرسیم
  آبها يو آن هوا گردد ز سرد

  ن از عدم ید تکویانیآب رو
   يده ایدر سبب از جهل بر چفس

   یلیزآن ما ،ن رو پوشهایا يسو
   یکنیربنا و ربناها م

   ! عجب يا ؟ياد کردیچون ز صنعم 
  سبب وآن دمدمه  يننگرم سو

  ثاق سست یتو اندر توبه و م يا
بر رحمت تنم  ،ستار رحمتم پ  

  مرا یخوانیچو م ،ن دمیاز کرم ا
 ر و خطایو تقص يوز تو بد عهد

 يده این را دی، هميک معذوریل

  بحر خو يا ؟نیست ایا محمد چی
  کرد راُ هم عرب هم  يغرقه کرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د رو کردن باذن اهللا یاه را سپیر آب کردن به معجزه و آن غالم سب پیمشک آن غالم از غ. 154
  یتعال

  ودن مشک خَیر باکنون تو پ ،غالم يا
  ران شد از برهان اویه حیآن س

  زان شدهید از هوا رید يچشمه ا
  دیدرزآن نظر رو پوشها هم بر 

  چشمها پر آب کرد آن دم غالم
  ش ماند از رفتن به راهیدست و پا

  دک و بیت نیدر شکا ییتا نگو  
  مان اوید از المکان ایدمیم

  ض آن شده یف مشک او رو پوش ِ
  دیبد یبین چشمۀ غیتا مع

  شد فراموشش ز خواجه و ز مقام 
  زلزله افکند در جانش اله 
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  دیباز بهر مصلحت بازش کش
  ستوش تیرت پیح ،ستیرت نیوقت ح

  بر رو نهاد یمصطف يدستها
  خشدست مبارك بر ر ،یمصطف

  زادة حبش ید آن زنگیشد سپ
  شد در جمال و در دالل یوسفی

  مست يپا یسر و ب یشد ب یاو هم
  ر روانبا دو مشک پامد یپس ب

  خواجه بر ره منتظر بنشسته بود
  

  دیمستف يباز رو ا ،ش آیکه به خو  
  ست چاالك و چ ،درآن زمان در ره یا

  عاشقانه بس بداد يبوسه ها
  د و کرد او فرخش یآن زمان مال

  همچو بدر و روز روشن شد شبش 
  حال  يواگو ،دهه اکنون رو ب :گفتش

  نشناخت در رفتن ز دست  یم يپا
 کاروان  یخواجه از نواح يسو

  آمد نه زود یر میکان غالمش د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يد و ناشناختن که اوست و گفتن که غالم مرا تو کشته ایدن خواجه غالم خود را سپید. 155
  را به دست من انداختو و خدا ت هگرفتاو تو را خون 

  ره ماندید و خیخواجه از دورش بد
  نیاشتر ما هست ا ،ۀ مایراو

  د ز دوریآ یم ،ستیدرب یکین یا
  ؟مگر سر گشته شد  ؟کو غالم ما

  ن بد گهریا مگر او را بکشت ای
  ؟یستیک :گفتش ،شیامد پیچون ب

  راست گو؟ يگو غالمم را چه کرد
  ؟به تو چون آمدم ،گر کشتم :گفت
  رد با منتی، در نگین ین: گفت

  نک منمیا :بگفت ؟کو غالم من
  گشته ام يو، بدر يده ام صدرید
  ؟غالم من کجاست ؟یئگو یچه م یه

  را با آن غالمو اسرار ت :گفت
  تو مرا يدیکه خر یزآن زمان

  که همانم در وجود یتا بدان
  پاك کن جان ِیول ،گر شدید ،رنگ

  زود ما را گم کنند ،تن شناسان
  جان شناسان از عددها فارغند

  جان را شناس ،از راه جان ،جان شو و
  ک سر رشته اندیچون ملک با عقل 

  ر اهل آن ده را بخواندیاز تح  
   ؟نیچن یپس کجا شد بندة زنگ

  از روش نور ،روز زند بر نور ِ یم
  ؟د و کشته شدیرس یا بدو گرگی

 نجا از قدریاشترش آورد ا

  ؟یستیا ترکیو  يمن زادیاز 
  لت مجویح ،وانما یگر بکشت
   ؟ن خون آمدمیخود در ا يچون به پا
 ن فنتید گفت سرّ ایراست با

  زدان روشنم یکرد دست فضل 
 گشته ام يو قدر یصاحب فضل

  جز به راست  ،رست از من ین نخواهیه
  ک من تمام یکایم یجمله واگو

  م ماجرایباز گو ،اکنونتا به 
  گشود یز من صبحیگر چه از شبد

  فارغ از رنگ است و از ارکان خاك 
شک و خم کنندآب نوشان ترك م  

  چونند و چندیب يایغرقۀ در
  اس ینه فرزند ق ،نش شویب ار ِی

  بهر حکمت را دو صورت گشته اند
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  ک گوهرندیآن ملک با عقل از 
  بال و پر گرفت ،ملک چون مرغآن 

  الجرم هر دو مناصر آمدند
  يحق را واجد ،هم ملک هم عقل

  يز اول واحد زینطان ینفس و ش
  دیاو رم ،دیآنکه آدم را بدن د

  نیاز ا هده روشنان بودیآن دو د
  خ بماندیان اکنون چو خر بر ین بیا
  ؟عه گفتن از عمریتوان با ش یک
  استک کس ی ،ه به گوشهک گر در دیل

  سنگ و کلوخ ،مستحق شرح را
  بوده ست و درد یمیاز مرین نیا

  او بگفت ياو برا یب ،جزو او
  یره يدست و پا شاهد شوندت ا

  مستحق شرح و گفت یور نباش
  

 هم همچو دنبال و سرند یدر پ  

  و فر گرفت  رّپ ،ن خرد بگذاشتیو
  گر شدندیدو خوش رو پشت همد هر

   ين و ساجدیهر دو آدم را مع
   يبوده آدم را عدو و حاسد

 دیاو خم ،دیتمن دؤنکه نور مآو

  ن یر طیده غیند ،دهین دو را دیو
  ل خواندید بر جهود انجیچون نشا

  ؟ش کریتوان بربط زدن در پ یک
  که بر آوردم بس است  یئو هو يها

  ح با رسوخ گردد مشرّ یناطق
  سخن آغاز کرد یچنان طفل که

  جزو جزوت گفت دارد در نهفت 
   یرا چند دست و پا نه يمنکر

  د و بخفت یرا دو ناطقۀ ناطق ت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
همه به  ،ان و اعراضید از سماوات و ارض و اعیهر چه داد و آفر یان آن که حق تعالیب. 156

رَّ إِذا یجِید کردن تا بدهد که أَ منْ یبا يزید، خود را محتاج چیحاجت آفر ياستدعا طَ مضْ ب الْ
، اضطرار گواه استحقاق است عاهد  

  ستمحتاج ر یاز پ ،دیئهر چه رو
  دیسماوات آفر نیکا یحق تعال

  ابد عاقبتیا شد، بیهر که جو
  دوا آنجا رود ،يهر کجا درد
  جواب آنجا رود ،هر کجا مشکل

  آور به دست یتشنگ ،آب کم جو
  د طفلک نازك گلویتا نزا
  دوه ها بین باال و پستیرو بد

  از بانگ زنبور هوا ،بعد از آن
  شیحاجت تو کم نباشد از حش

  یکشیآب را و م يریگوش گ
  جواهر مضمر استزرع جان را کش 

هم آ بر مقاهد خطابیتا س  

  ست که ج يزیچ یابد طالبیابت  
  دیدفع حاجات آفر ياز برا

 ه اش درد است و اصل مرحمتیما

  نوا آنجا رود ،يهر کجا فقر
  آب آنجا رود ،ستیتپسهر کجا 

  تا بجوشد آبت از باال و پست 
  ؟ر اویروان گردد ز پستان ش یک

  حرارت را گرو ،تشنه و يتا شو
  ایک يا ،یبانگ آب جو بنوش

  ش یکش یاو م يسو يریآب را گ
   یابد خوشیتا  ،زرع خشک يسو

ر ز آب کوثر است ابر رحمت پ  
   أعلم بالصواب تشنه باش اهللا
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طفل ه السالم و ناطق شدن یعل یک مصطفیر خواره به نزدیبا طفل ش هآمدن آن زن کافر. 157

  خداوار به معجزات رسول  یسیع
از کافران یک زنی ،ههم از آن د  

  غمبر در آمد با خماریش پیپ
  کیسلم اهللا عل :گفت کودك

  خموش یه :مادرش از خشم گفتش
  ؟ریطفل صغ يات آموخت ا ین کیا

  لیآنگه جبرئو ،حق آموخت :گفت
  سرت يباال :گفتا که ؟کو :گفت

  لیستاده بر سر تو جبرئیا
  یبل :گفتا که ؟تو ینیب یم :گفت

  اموزد مرا وصف رسولیب یم
  عیطفل رض يا :پس رسولش گفت

  زیعبد العز ،ش حقینامم پ :گفت
يزار و بریپاك و ب يّزمن ز ع  

  کودك دو ماهه همچون ماه بدر
  دیپس حنوط آن دم ز جنت در رس

  کز خوف سقوط :گفتند یهر دو م
  شهنشه خود کندفش یآنکه تعر

  *را که معرّف حق بود  یآن کس
  را کش خدا حافظ بود یآن کس
  واز صالآک ،ن بودندیاندر ا

  و وضو را تازه کرد یخواست آب
  

  غمبر دوان شد ز امتحان یپ يسو  
  دو ماهه زن را بر کنار یکودک

  ک یا رسول اهللا قد جئنا إلی
   ؟ن شهادت را بگوشیت افکند ایک

  ریجر یطفلکه زبانت گشت در 
  ل یل من رسیان با جبرئیدر ب

  کن به باال منظرت  ؟ینینب یم
  ل یمر مرا گشته به صد گونه دل

   یکامل يچو بدر ،بر سرت تابان
  ن سفول یاند زسریم معلو بر
  ع یباز گو و شو مط ؟ست نامتیچ

زیتم یقوم بش یپ ،يزّعبد ع  
   يغمبرین پیحق آنکه دادت ا

  صدردرس بالغ گفته چون اصحاب 
  دیتا دماغ طفل و مادر بو کش

  حنوط ين بویجان سپردن به بر ا
  زند مروقش صد یجامد و نام
 ش صد صدق بودیجامد و نام

  مر ورا حارس شود یمرغ و ماه
  عال يد از سویبشن یمصطف

  دست و رو را شست او زآن آب سرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يو بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه ماررا ه السالم یعل یربودن عقاب موزة مصطف. 158
  اه فرو افتادنیس

  يبه موزه کرد را ،هر دو پا شست و
  موزه برد آن خوش خطاب يدست سو

  موزه را اندر هوا برد او چو باد
  اهیک مار سیدر فتاد از موزه 

  را آورد بازپس عقاب آن موزه 

   يک موزه ربایموزه را بربود   
  موزه را بربود از دستش عقاب 

  فتاد ياز آن مار ،پس نگون کرد و
  ک خواه یت شد عقابش نیزآن عنا

  نماز ين بستان و رو سویه :گفت
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  یئن گستاخیاز ضرورت کردم ا
  نهدیم یئکاو گستاخ پا يوا

  ما :پس رسولش شکر کرد و گفت
  من درهم شدم ،و يموزه بربود

  خدا ما را نمود یبیگر چه هر غ
  ستتو ر ازدور از تو که غفلت  :گفت

  نم بر هوایمار در موزه بب
  همه روشن بود یعکس نوران
بود ياهللا همه نورعکس عبد  

  نیجان بب يا ،عکس هر کس را بدان
  

   یئمن ز ادب دارم شکسته شاخ  
  دهد يکش هوا فتو ،ضرورت یب
  وفابود آن م و خود یدین جفا دیا

  و من در غم شدم  يتو غمم برد
  دل در آن لحظه به خود مشغول بود

  ست وب را هم عکس تیدنم آن غید
   یمصطف يا ،ستوعکس ت ،ست از منین

  همه گلخن بود یعکس ظلمان
  بود يگانه همه کوریعکس ب

  ن ینش یم یکه خواه یجنس يپهلو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرِ یقیت و ین حکایوجه عبرت گرفتن از ا. 159 ع   سراًین دانستن إِنَّ مع الْ
  راو جان مر ت ين قصه ایاعبرت است 
  کو گمانیو ن یرك باشیتا که ز

  م آنیگران گردند زرد از بید
  یکنیگر برگ برگش م ،گلُ زانکه 

  ؟چرا افتم به غم ياز خار :دیگو
  گردد از قضااوه یهر چه از تو 

  ما التصوف قال وجدان الفرح
  که او ،دان یآن عقابش را عقاب

  تا رهاند پاش را از زخم مار
  ما فاتکم  یال تأسوا عل :گفت

  ن مشویآن فوت شد، غمگ: ک گفتیل
  د تو را انده مبریگر بال آ

  بزرگ يدفع بالها ،کان بال
  جان، فوت مالیراحت جان آمد ا

  

  حکم خدا تو در یراض يشوتا   
  واقعۀ بد ناگهان  ینیچون بب
  ان یسود و ز گل خندان گهتو چو ُ

   ینگردد منثن ،خنده نگذارد
  خنده را من خود ز خار آورده ام 

  دت از بالین دان که خریقیتو 
  ان الترح یالفؤاد عند إت یف

  ک خویدر ربود آن موزه را زآن ن
  غبار یکه باشد ب یخنک عقل يا

  شاتکم  يالسرحان و أرد یإن أت
 د باز نویزآنکه گر شد کهنه، آ

 ، غم آن را مَخورینیان بیور ز

 سترگ يانهایمنع ز ،انیو آن ز

   جان، شد وبال يمال چون جمع آمد ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وریم با طیزبان بها یآن مرد از موس نمودن استدعا. 160
  مرد جوان یکیرا  یگفت موس

  دوانات و دیتا بود کز بانگ ح
  آدم همه یبن يچون زبانها

  دگر يردووانات را یکه حو ب

  اموزم زبان جانوران یکه ب  
  ودن خَیحاصل کنم در د یعبرت

  آب است و نان و دمدمه  یدر پ
  ر هنگام گذریباشد از تدب
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  ن هوسیرو گذر کن ز :یگفت موس
  زدان طلبیاز  يداریعبرت و ب

  گرم تر شد مرد ز آن منعش که کرد
  چو نور تو بتافت ،یموس يا :گفت

  ن مرادیمر مرا محروم کردن ز
  یئم مقام حق تویقان زمان یا

  مین مرد سلیا ،رب ای :یگفت موس
  ان کارش بودیز ،اموزمیگر ب

  اموزش که مایب یموس يا :گفت
  خورد یمانیا رب او پشی :گفت

  را سازوار یست قدرت هر کسین
  ن رو فخر آمد جاودانیفقر از ا

  ومردود ش یز آن غن ،ز آن غنا و
  را عجز و فقر آمد امان یآدم

  فضول يآرزوهاآن غم آمد ز 
  ل خواره رال بود گگ يآرزو

  

  ش و پس یدر پ ین خطر دارد بسیکا  
  نه از کتاب و از مقال و حرف و لب 

  مرد ،از منع یگرم تر گردد هم
  افت یز یچاز تو  ،بود يزیهر چه چ

  جواد يق لطفت نباشد ایال
   يس باشد گر مرا مانع شوأی

   ؟میو رجیسخره کرده ستش مگر د
  شودیاموزم دلش بد میور ن

  م از کرم هرگز دعایرد نکرد
  د جامه ها را بر دردیدست خا

  زکاریۀ پرهیعجز بهتر ما
  نارسان  شماند دست يکه به تقو

  که ز قدرت صبرها بدرود شد
  ر حرص و غمان نفس پ ياز بال

  د غول یکه بدان خو کرده است آن ص
  چاره را یگل شکر نگوارد آن ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از آن یا بعضیکند  یکه استدعا م يزیاموزش چیکه ب یبه موس یآمدن از حق تعال یوح. 161
  آمد از حضرت که رو یوحبعد از آن 

  او ستیتو بده با :زدانیگفت 
  ار آمد عبادت را نمکیاخت

  عقاب یگردش او را نه اجر و ن
  جمله عالم خود مسبح آمدند

  از عجزش بکن ،هغ در دستش نیت
  اریزانکه کَرَّمنا شد آدم ز اخت

  زنبوروار ،عسل مومنان کان ِ
  ده نباتیخورد بگز ،زانکه مومن
  دیخورد شربت از صدباز کافر 

  اتین الحیع ،اهل الهام خدا
  ین مدح و شاباش و زهیدر جهان ا

  وندرجمله رندان چونکه در زندان 
  کاسد شد عمل ،چونکه قدرت رفت

 د به لطف خود شنویگویهر چه م  

  او ار آن دستیبر گشا در اخت
  ن فلک یگردد به ناخواه ا یور نه م
  ار آمد هنر وقت حساب یکه اخت

  مزدمند يح جبریست آن تسبین
  ا راه زن یگردد او  يتا که غاز

  م مارین ،م زنبور عسل شدین
  همچو مار ،يکافران خود کان زهر

  ات یق او حیگشت ر یتا چو نحل
  دیپد يهم ز قوتش زهر شد در و

  الممات  سم ،ل هوایاهل تسو
   یآگهو ار است و حفاظ یز اخت

  و زاهد و حق خوان شوند یمتق
  ه نستاند اجل ین که تا سرمایه
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  نیۀ سود است هیقدرتت سرما
  بر خنگ کَرَّمنا سوار یآدم

  داد پند او را به مهر یباز موس
  و ز حق بترس ،ن سودا بگویترك ا

  سر خود کم طلب ن برو دردیه
  

  ن یوقت قدرت را نگه دار و بب  
  اریدر کف درکش عنان اخت

  که مرادت زرد خواهد کرد چهر
 رسمکر د يو دادستت براید

   ن مرادت افکند در صد تعبیکا
 

  
  
  
  
  

  ه السالمیعل یو سگ و اجابت موس یم زبان مرغ خانگیطالب بتعلمرد قانع شدن آن . 162
  نطق سگ کاو بر در است يبار :گفت

  دیر رسد ،ین تو دانیه :یگفت موس
  امتحان يبامدادان از برا

  فشاند و فتادیخادمه سفره ب
  چون گرو یدر ربود آن را خروس

  من ،خورد و یدانۀ گندم توان
  حبوب یگندم و جو را و باق

  نآکه قسم ماست  ین لب نانیا
  

  ر است که اهل پ ینطق مرغ خانگ  
  دین هر دو شود بر تو پدینطق ا

  ستاد او منتظر بر آستان یا
  زاد آثار ِ ،اتینان ب يپاره ا

  رو ،تو بر ما ظلم يکرد :گفت سگ
  عاجزم در دانه خوردن در وطن 

  طروب  يا ،یمن ن ،خورد و یتوان تو
  ن قدر را از سگان یا ییربایم

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب خروس سگ را. 163
  غم مخور ،تن زن :پس خروسش گفت

  ن خواجه سقط خواهد شدنیاسب ا
  د باشد مرگ اسبیسگان را ع مر

  د مردیاسب را بفروخت چون بشن
  گر همچنان نان را ربودیروز د

  ؟ن دروغیچند ا ،خروس عشوه ده يکا
  ؟سقط گردد کجاست یاسب کش گفت

  گفت او را آن خروس با خبر
  انیست او از زج ،اسب را بفروخت

  ک فردا استرش گردد سقطیل
  صید آن حریزود استر را فروش

  ث گفت سگ با آن خروسروز ثال
  ؟فروغ یب يدروغ، ا یگوئ یتا به ک

  او بفروخت استر را شتاب :گفت
  رد نانهایچون غالم او بم

  دگر به نیزبدهد خدا که عوض   
  کم کن حزن  ،ر خوریروز فردا س

  جهد و کسب  یوافر بود ب يروز
  زرد يرو کش سگ شد آن خروسیپ

  سگ بر او لب بر گشود ،آن خروس و
  فروغ  یو ب یو کاذب یظالم

  راست   ز یمحروم ،و ياختر گو کور ِ
  دگر يکه سقط شد اسب او جا

  گران یان انداخت او بر دیآن ز
  مر سگان را باشد آن نعمت فقط

  ص یآن دم مح ،انیوز ز ،افت از غمی
  ر کاذبان با طبل و کوس یام يا

 ، دوغ، دوغینا اهل، دوغ يا یدوغ

  د مصاب یش غالم آیفردا کیل
  زند اقربایبر سگ و خواهنده ر
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  د و آن غالمش را فروختین شنیا
  ها که منیکرد و شادیشکرها م

  تا زبان مرغ و سگ آموختم
  

  رخ را بر فروخت  ،ست از خسران ور  
ستم از سه واقعه اندر زمن ر  
  دة سوء القضاء را دوختم ید
  

  
  
  

  ش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعدهیخجل گشتن خروس پ. 164
  گر آن سگ محروم گفتیروز د

  آخر دروغ و مکر تو ؟چند چند
  حاشا از من و از جنس من :گفت

  ما خروسان چون موذن راست گو
  م از درونیپاسبان آفتاب

  ایپاسبان آفتابند اول
  بانگ نماز یاصل ما را حق پ

  روداز ما  به ناهنگام سهوگر 
الفالح یعل یح"ناهنگام  گفت"  

  پاك از غلط ،آنکه معصوم آمد و
يش مشتریرد پآن غالمش م  

  کید مالش را ولیزانیاو گر
  يشدیانها میدفع ز ،انیک زی
  ياست گستریش شاهان در سیپ

  اندر قضا يچون گشته ا یاعجم
  

  ؟کو طاق و جفت ،خروس ژاژخا يکا  
  دروغ از وکر تود جز خود نپرّ

  ممتحن  یم از دروغیکه بگرد
  ب آفتاب و وقت جو یهم رق
  نگون  یما طشت يباال یگر کن

  در بشر واقف ز اسرار خدا
  را در جهاز یه آدمیداد هد
  شود یآن مقتل ما م ،در اذان

  کند خوار و مباح یخون ما را م
  آمد فقط یآن خروس جان وح

   يک سریآن  يان مشتریشد ز
  ک یاب نیدر نآ ،ختیر خون خود را

   يجانها را فد ،جسم و مال ماست
   يخریسر را م ،تو مال و یدهیم
  ز داور مال را یزانیگر یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خبر کردن خروس از مرگ خواجه. 165
  نیقیک فردا خواهد او مردن یل

  صاحب خانه بخواهد مرد و رفت
  نان و اللنگ و طعام يپاره ها

  تنکُ  ينانها ،و یگاو قربان
  مرگ اسب و استر و مرگ غالم

  ختیآن گر ان مال و درد ِیاز ز
  ؟شان چراستیدرو ياضتهاین ریا

  یابد سالکیخود ن يتا بقا
  ؟ثار و عملیجنبد به ا یدست ک

  سودها يدیام یآنکه بدهد ب

  ن یگاو خواهد کشت وارث در حن  
  دت لوت زفت ینک رس ،روز فردا

  ابد خاص و عام ی يان کویدر م
  زد سبک یالن رئبر سگان و سا

خام  ن مغرور ِیا قضا گردان ِ د ب  
  خت یش ریمال افزون کرد و خون خو

  جانهاست  يبقا ،کان بال بر تن
  ؟یم و هالکیچون کند تن را سق

  ل دند داده را جانش بیتا نب
  آن خدا ،است يآن خدا ،است يآن خدا
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  حق گرفت يکه خو ،حق یا ولی
  ریجز او جمله فق ،است و یکاو غن
  ب هستیکه س یند کودکیتا نب

  ن غرضیبهر ا ،ن همه بازاریا
  کنندیصد متاع خوب عرضه م

  نیمرد د يا ينشنو یک سالمی
  ده ام از خاص و عامیطمع نشن یب

  ن آن را بجویهتو جز سالم حق، 
  خوش مشام یاز دهان آدم

  آن يان بر بوین سالم باقیو
  ز آن سالم او سالم حق شدست
  مرده است از خود شده زنده به رب

  است یزندگ ،اضتیمردن تن در ر
ثید آن مرد خبگوش بنهاده ب  

  

  نور گشت و تابش مطلق گرفت   
  ؟ریگ :د کهیعوض گو یب يریفق یک

  از گنده را ندهد ز دست یاو پ
  عوض  نیار هبر دکانها شسته ب

  تنند یم و اندرون دل عوضها
  ن یآن آست ترد آخریکه نگ

  والسالم  ،برادر يا ،یمن سالم
  کو به کو ،جا به جا و ،خانه خانه

  هم سالم  ،دمیام حق شنیهم پ
  خوشتر ز جان  ،نوشم به دل یمن هم

کاتش اندر دودمان خود زست د  
  ز آن بود اسرار حقش در دو لب 

  است  یندگیروح را پا ،ن تنیرنج ا
  ثین حدیاشنود او از خروسش  یم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیبه زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شن یموس يدن آن شخص به سویدو. 166
  ز و تفتیدوان شد ت ،نهاید ایچون شن
  میر خاك او ز ببد یمال یرو هم

  هرو بفروش خود را و برَ :گفت
  ان انداز تویز ،بر مسلمانان

  ن قضایدم ایمن درون خشت د
  ند آخر را به دلیعاقل اول ب

  کو خصالین يکرد کا يباز زار
  از من آن آمد که بودم ناسزا

  پسر يا ،ست از شستج يریت :گفت
  يکو داوریک در خواهم ز نیل

  يزنده ا یمان برده باشیچونکه ا
  آن دم حال بر خواجه بگشتهم در 

  ضۀ طعامیه یشورش مرگ است ن
  وثاق يچار کس بردند تا سو

  یکن یشوخ ،ينشنو یپند موس
  غ را از جان توید تیشرم نا

   رفت م اهللایکل یبر در موس  
  م یکل يا ،نیاد رس زیکه مرا فر

  ه برجه ز چ ،يچونکه استا گشته ا
  انها را کن دو تویسه و همیک

  ان شد مر تراینه عیئکه در آ
  از دانش مقل  ،ندیاندر آخر ب

  مر مرا در سر مزن در رو ممال 
  سن الجزاه حم را تو دیناسزا

  د آن واپس به سریست سنت کاین
   يمان آن زمان با خود بریتا که ا

   ينده ایپا يمان رویچونکه با ا
  د و آوردند طشت یتا دلش شور

  بد بخت خام  يچه سودت دارد ا یق
  د او بر پشت ساق یالم یساق م

   یزن يغ پوالدیشتن بر تیخو
  تو آن ِ ،برادر ين ایست اوت آن ِ
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  ایمان رود از دنیآن شخص را تا به ا یدعاکردن موس. 167

  آمد در مناجات آن سحر یموس
  کن بر او بخشا که او یپادشاه

  ستودر خورد ت ین ،ن علمیا :گفتمش
  دست را بر اژدها آن کس زند

ب آن را سزد آموختنیغ رّس  
  ا نشد جز مرغ آبیدر خور در

  نبود یباا رفت و مرغیاو به در
  

  مان از او مستان مبریا ،خدا يکا  
  و غلو یئره رویسهو کرد و خ

  ست د گفتم را و سیدفع پندار
  که عصا را دستش اژدرها کند

  لب تواند دوختن  ،که ز گفتن
  فهم کن و اهللا أعلم بالصواب 

  ودود يرش ایدست گ ،گشت غرقه
  

  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیرا عل یموس يدعا یاجابت کردن حق تعال. 168
  کرد اجابت آن دعا را کردگار

  مان نعمیا ه اودم بیبخش :گفت
  بلکه جملۀ مردگان خاك را

  است ن جهان مردنیا :یگفت موس
  ستیبود ن چون جهان ِ ،ن فنا جایا

  شان هم کنونیافشان بر ا یرحمت
  ان جسم و مالیکه ز یتا بدان
  ياضت را به جان شو مشتریپس ر

  اریاخت یدت بیاضت آیور ر
  اضت شکر کنین ریاچون حقت داد 

  

 رحم فرمودش به عجز و افتقار  

  ش کنم ان زمان زنده یا یور تو خواه
  و مابهر ت ن زمانیم ایساززنده 

  ز کانجا روشن است یآن جهان انگ
ست یس سود نپت یعار باز گشت  

   "نا محضرونیلد"در نهان خانۀ 
رهاند از وبال  ،جان باشد سود  

   يجان بر ،تن به خدمت يچون سپرد
  اریکام يا ،شکرانه ده ،سر بنه
  کندت ز امر ُیاو کش ،يتو نکرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست و واضت تین عوض ریاد جواب آمد که یست بنالیز یت آن زن که فرزندش نمیحکا. 169
  راو جهاد مجاهدان است ت يبه جا

  شمر یت بشنو و وعظین حکایا
  پسر يدیئهر سال زا یآن زن

  تباه یا چار مه گشتی ،ا سه مهی
  سه ماهم فرح ،ه مهم بار است ونُ
  رینف يش مردان خدا کردیپ
  کردن در گور یچن شفرزندست یب

  یبنمود او را جنت یتا شب
  ف رایک یباغ گفتم نعمت ب

 خسته از نقص و ضرر يتا نگرد  

  عمرور يش از شش مه نبودیب
  اله  يکه افغان اناله کرد آن زن 

  از قوس قزح  ، زوتر رو ،نعمتم
  ریت آن زن از درد نذین شکایز

   او افتاد و درد در جان یآتش
   یضنت یب ،یخوش يسبز ،یغکبا

  باغها شکیبکاصل نعمتهاست 
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  ؟باغ يچه جا ،ن رأتیال ع ،ور نه
ن مثال آن بودیاثل نبود م  

  مست شد ،د آن رایآن زن د ،حاصل
  شیشته نام خوبن يد در قصرید

  ن نعمت و راستیکا :بعد از آن گفتند
  ست کردیبا یار میخدمت بس

  اندر التجا يبودچون تو کاهل 
  ا رب تا به صد سال و فزونی :گفت

  شیش پیاندر آن باغ او چو آمد پ
  از تو گم نشد ،از من گم شد :گفت

  دیدو ینیقصد و از ب يتو نکرد
  وه به است از پوستشیمغز هر م
  یدارد آخر آدم يمغز نغز

  

  زدان چراغ یب را یغ نور ِ ،گفت  
  ران بودیآنکه او ح يتا برد بو

  از دست شد ،فیآن ضع ،یزآن تجل
  ش یدانستش آن محبوب کخود  آن ِ

  بجز صادق نخاست  يکاو به جان باز
  ن چاشت خوردیز يتا بر خور ،راو مر ت

  بتها عوض دادت خدایآن مص
  ز از من تو خون ینم ده برین چنیا
  ش یجمله فرزندان خو يد در وید
  کس مردم نشد ،بیدو چشم غ یب

  دیتا ز تب جانت ره ،خون افزون
  پوست دان تن را و مغز آن دوستش 

  یگر ز آن دم ،آن را طلب یک دمی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زره یب حربدر اهللا عنه  یرضدر آمدن حمزه . 170
  ی، حمزه، عم مصطفیدر جوان
  يحمزه چون در صف شد ،اندر آخر

  شیش پیپ ،تن برهنه ،باز ونه یس
  رسول عم يکا :دندیخلق پرس
  یکُم إلیدیال تُلْقُوا بِأَ" نه تو 

  ش را در تهلکهیپس چرا تو خو
  و زفت و سخت زه يچون جوان بود

  یف و منحنیر و ضعیپ يچون شد
  غ و سنانیوار با ت یالابال

  ر رایندارد پ یحرمت م ،غیت
  همچو تو يریروا باشد که ش یک
  خبر یب ن نسق غم خوارگان ِیز
  

 شد مدام اندر وغایبا زره م  

   يزره سر مست در غزو آمد یب
  ش یر خویدر صف شمش يدر فکند

  هژبر صف شکن شاه فحول  يا
  ؟غام خدایز پ يخواند "تهلکه

  ؟ن در معرکهیچن يدرانداز یم
  زره  یصف ب يسو یرفت یتو نم

   یزنیم یالابال يپرده ها
  ر و امتحان یدار و گ یئنما یم
  ؟ر رایغ و تیز تییبود تم یک

 ؟کشته گردد راست بر دست عدو

  رعبدادند او را از یپند م
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب حمزه مر خلق را. 171
  چونکه بودم من جوان :گفت حمزه

  ؟رود یمردن کس به رغبت ک يسو
  ک از نور محمد من کنونیل

  ن جهان یدم وداع اید یمرگ م  
  ؟شود یش اژدرها برهنه کیپ
  را زبون  یشهر فانن یستم این
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  لشکرگاه شاه ،حساز برون 
  طناب اندر طناب ،مهیمه در خیخ

  ش چشمش تهلکه ستیآنکه مردن پ
  ش او شد فتح بابیوانکه مردن پ

  نان بارعوایمرگ ب يالحذر ا
  نان افرحوایلطف ب يالصال ا
  اجان کردش فد ،دیوسف دیهر که 

  پسر هم رنگ اوست يک ایمرگ هر 
  است ینه را خوش رنگیئش ترك آیپ
  ز مرگ اندر فرار یترس یکه م يا

  رخسار مرگ ین ،ستوزشت ت يرو
یار نکو ،سته ستاز تو رد استست ار ب  

  يشته اخود ک ،يخسته ا يگر به خار
  نبود فعل هم رنگ جزا کیل

  ماند به کار یمزد مزدوران نم
  قرو زور است و ع یآن همه سخت

  یتهمت یئد ز جایرا آو گر ت
  که من آزاده ام ییگو یتو هم

  شکل دگر يکرده ا یتو گناه
  جزا صد چوب بود ،او زنا کرد و

  ن بالیآن زنا بود ا يجزا ،ین
  ؟میکل يماند عصا را ا یمار ک

  یآب من ،آن عصا يتو به جا
  تو آن آبِ ،ا مار شدی ،ار شدی
  ؟چ ماند آب آن فرزند رایه

  شتمرد ک ،یا رکوعی يچون سجود
  د از دهانش حمد حقیچونکه پرّ

  مرغ را حت نماندیحمد و تسب
  تثار و زکایچون ز دستت رست ا

  خلد شد يجوآب آب صبرت 
  نیانگب يذوق طاعت گشت جو

  ن سببها آن اثرها را نماندیا

  نم ز نور حق سپاه یب یر همپ  
  دارم ز خواب یکر آنکه کرد بشُ

  رد او به دست یبگ "ال تُلْقُوا"امر 
عوا"    د مر او را در خطاب یآ "سارِ

  نان سارعوایحشر ب يالعجل ا
  نان اترحوایقهر ب يالبال ا

   يد برگشت از هدیهر که گرگش د
  بر دوست دوست  ،ش دشمن دشمن ویپ
  است  ینه هم زنگیآ ،یش زنگیپ

  جان هوش دار يا یآن ز خود ترسان
  مرگ برگ  ،جان تو همچون درخت و

  رت از خود است یناخوش و خوش هر ضم
   يخود رشته ا ،يقز درر و ُیور حر

  ست هم رنگ عطایچ خدمت نیه
  دارین جوهر است و پایو ،کان عرض

  طبق ِ  بر  م است و زرین همه سیو
   یمظلومت دعا در محنت هکرد

  ننهاده ام  یمن تهمت یبر کس
یدانه ک ،یشتدانه ک ؟رماند به ب  

  ؟زدم کس را به عود یمن ک :د اویگو
  ؟را در خال ماند ز نا یچوب ک
  ؟میحک يماند دوا را ا یدرد ک
   یشد آن شخص سن يفکندیچون ب

  ؟ن اعجاب تویز آن عصا چون است ا
  ؟شکر مر قند رایچ ماند نیه

  شد در آن عالم سجود او بهشت 
الفلق  مرغ جنت ساختش رب  

  گر چه نطفۀ مرغ باد است و هوا
  ن دست آن طرف نخل و نبات یگشت ا

  ودست و ُور خلد مهر تیش يجو
  ن یخمر ب يجو ،و شوق تو یمست

  آن نشاند يکس نداند چونش جا
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  ن سببها چون به فرمان تو بودیا
  یکنیروانش م یهر طرف خواه

  ستوتو که در فرمان ت یچون من
  وتفرزند  ،ر امر توددود یم

  ن جهانیآن صفت در امر تو بود ا
  را فرمان برندو درختان مر تآن 

  ن صفاتینجا ایست اوچون به امر ت
ستچون ز دستت زخم بر مظلوم ر  

  يآتش تو در دلها زد ،چون ز خشم
  نجا چو آدم سوز بودیآتشت ا

  کند یآتش تو قصد مردم م
  چو مار و کژدمت يآن سخنها

  در انتظار یا را داشتیاول
  تو يوعدة فردا و پس فردا

  روز دراز در آن یمنتظر مان
  یداشتیکاسمان را منتظر م

  ر دوزخ استیخشم تو تخم سع
  جز به نور ،ن نار نبودیکشتن ا
  به دست یحلم یکن ينور یگر تو ب

  نیآن تکلف باشد و رو پوش ه
  من مباشیا ،نینور د ینیتا نب

  دان و هم بر آب چفس یآب ،نور
  کاتش به خو ،کشدُ آب آتش را 

  روز چند ،ان رویآن مرغاب يسو
  هم تنند یمرغ آب ،یمرغ خاک

  مر اصل خود را بنده اند یکیهر 
  أَ لَست یوح ،همچنان که وسوسه و

  ریهر دو دالالن بازار ضم
  فکرت شناس ،یگر تو صراف دل

  ن دو فکرت از گمانیا یور ندان
  تا نماند در تفکر جان تو

  

  را فرمان نمودو چار جو هم مر ت  
یکن یچنانش م ؟دآن صفت چون ب   

  ست ند چیدر امر تو آتو نسل 
  اش گرو يکه کرد ،که منم جزوت
  ست آن جوها روان وهم در امر ت

  کان درختان از صفاتت با برند
  ست آنجا آن جزات وپس در امر ت

  ست گشت از او زقوم ر یآن درخت
   يۀ نار جهنم آمدیما

  زاد مرد افروز بود يآنچه از و
  زاد بر مردم زند ينار کز و

  رد دمت یگیکژدم گشت و ممار و 
  ارمزت گشت یانتظار رستخ

  تو يوا ،انتظار حشرت آمد
  در حساب و آفتاب جان گداز

   یکاشت یم "فردا ره روم"تخم 
  ن فخ است یکا ،ن دوزخت رایکش ابِ ن یه

  نورك أطفأ نارنا نحن الشکور
  آتشت زنده ست و در خاکستر است 

  ن یر نور دینار را نکشد بغ
  ک روز فاش یکاتش پنهان شود 

  از آتش مترس  ،آب يچونکه دار
  بسوزد نسل و فرزندان او یم

  شندک یوانیرا در آب حو تا ت
  آب و روغنندو ک ضدانند یل

  به هم ماننده اند ،کن یاطیاحت
  کن فرق هست یل ،هر دو معقولند
  ریام يند انستا یرختها را م

چون نخاس  ،دو فکرت رّفرق کن س  
 مران  ،مشتاب و ،و يالخالبه گو

  د بر تو و بر خان تویغبن نا
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  يع و شریلۀ دفع مغبون شدن در بیح. 172
  مبر را بگفتیپ ،ياری یکیآن 

  ا خردیمکر هر کس کاو فروشد 
  از غرار یکه ترس یعیدر ب :گفت

  نیقیهست از رحمان  ینأکه ت
  یش سگ چون لقمۀ نان افکنیپ

  ما با خرد ،بو کند ینیبه او ب
  گشت موجود از خدا ینأبا ت

  "کونیکُنْ ف"ور نه قادر بود کز 
  را اندك اندك آن همام یآدم

  ک نفسیگر چه قادر بود کاندر 
  ک دعای کز یرا دم یسیعبود 

  که او تواندبن یسیخالق ع
  ستوم تیتعل یاز پ ،ینأن تیا

  رودیم میکوچک که دا یکیجو
  سرورد اقبال و یزا ین تأنیز

  ؟دیعن يضه ایماند به ب یمرغ ک
  ضه هایتو چون ب يباش تا اجزا

  ضۀ مار ار چه ماند در شبهیب
  نین چو شیعاقل که ماند س يا یدان

  زیب نیبه دانۀ س ،یدانۀ آب
  برگها هم رنگ باشد در نظر

  جسمها ماننده اند يبرگها
  روندیکسان میخلق در بازار 

  میرویکسان میهمچنان در مرگ 
  ان ندارد باز گویپا ن سخنیا

  

  عها با غبن جفت یکه منم در ب  
  بردیز راهم م ،همچو سحر است و

  اریشرط کن سه روز خود را اخت
  ن یطان لعیلت ز شیهست تعج

   یتنقم يا ،آنگه خوردو ،کندُ  بو
  مش به عقل منتقدیئهم ببو

  ن و چرخهاین زمیا ،تا به شش روز
  آرد برون  آسمانن و یصد زم

  کند مرد تمام تا چهل سالش ُ
  ان کند پنجاه کس از عدم پرّ

  مرده را يزنده کردتوقف  یب
  ؟توقف مردم آرد تو به تو یب

  سکست  ید بیکه طلب آهسته با
  شودینه گنده م ،نجس گردد ین
  وریدولت چون ط ،ضهیب ین تأنیا

  دید پدیآ یضه همیگر چه از ب
  ند اندر انتهایمرغها زا

  ضۀ گنجشک را دور است ره یب
 نیک اندر نقطه بیدر نوشتن، ل

  زیعز يفرق ها دان ا ،گر چه ماند
  دگر یک بود نوعیوه ها هر یم
  زنده اند یعیبه ر یک هر جانیل

  گر دردمندید ،در ذوق و یکیآن 
 م یخسرو یمین ،م در خسران وین

  از بالل و از هالل و کار او
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يافتن بالل با شادیوفات . 173
  چون بالل از ضعف شد همچون هالل

  وا حرب :بگفتا ،دشیجفت او د
  ستیتا کنون اندر حرب بودم ز ز

  گفت ن ِیرخش در ع ،گفت و ین همیا

  بالل  يرنگ مرگ افتاد بر رو  
  واطرب  ،ین ین :پس باللش گفت

   ؟ستیش است و چیع همرگ چ یتو چه دان
  شکفت  ینرگس و گلبرگ و الله م
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  ر انوار اوپ رو و چشم ِ تابِ
  ورا يدیه دیس یم ،ه دلیهر س

  اهیباشد رو س ،دهیمردم ناد
  ؟راو دة تیند مردم دیخود که ب
  دیش نداده یر مردم دیچون به غ

  جمله مقلد آمدند ،پس جز او
  خوش خصال يالفراق ا :گفت جفتش
  يرویم یبیامشب غر :گفت جفت

  بلکه امشب جان من ،ین ین :گفت
  جان و دلم، واحسرتاه يا: گفت
  ؟م ماینیب ت کجایروآن  :گفت

  وسته استیحلقۀ خاصش به تو پ
نیالعالم اندر آن حلقه ز رب  

  غیدر ،ن خانهیران گشت ایو :گفت
  

  داد بر گفتار او یگواه یم  
  ؟چرا ،آمد اهیده سیمردم د
  بود مرآت ماه  ،دهیمردم د

  ده فزایدر جهان جز مردم د
  ؟دیکه در رنگش رس ،ر اویپس به غ

دة بلندید مردم ِ در صفات  
  الوصال  ،الوصال است ،ین ین :گفت

   يشویب مئش غایاز تبار و خو
  در وطن  یبیرسد خود از غریم

 ا دولتاهی، جان من ین ین: گفت

  اندر حلقۀ خاص خدا :گفت
  پست  يسو ین ،یگر نظر باال کن

  ن یچو در حلقه نگ ،تابدینور م
  غ یمنگر به م ،اندر مه نگر :گفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ران شدن تن به مرگیحکمت و. 174
  ران تا کند معمورتریکرد و

  اول حبس کرب ،من چو آدم بودم
  ن خانۀ چو چاهیبودم در امن گدا 

  نس استأخود مر شهان را م ،قصرها
  ن جهانیا را تنگ آمد ایانب

  ن جهان بنمود فریمردگان را ا
  ؟ستیچبهر ز ان افغان یااست، تنگ  نهگر 

  در زمان خواب چون آزاد شد
  عت باز رستیظالم از ظلم طب

  ن و آسمان بس فراخین زمیا
  چشم بند آمد فراخ و سخت تنگ

  

  انبه بود و خانه مختصرقوم   
  پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب 

  د بهر شاه یقصر با ،شاه گشتم
  بس است  يگور ،مرده را خانه و مکان

  چون شهان رفتند اندر ال مکان 
  رتتنگ  یظاهرش زفت و به معن

  ست یش زیب يهر که در و ؟شد "دو تا" چون
  ز آن مکان بنگر که جان چون شاد شد

  ست فکر حبس جز  یمرد زندان
  سخت تنگ آمد به هنگام مناخ 

  فخرش جمله ننگ  ،هیخندة او گر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یخالص از تنگ رابموت کهه خواب یتنگ و تشب یا که به ظاهر فراخ است و به معنیه دنیتشب. 175
  است

  ده بودیهمچو گرمابه که تفس
  لیطو ض است ویگر چه گرمابه عر

  ده شودیخسبجانت  یئآ اندر  
    ل یدت جان و کلیز آن تبش تنگ آ
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  د دلتیگشانب ،یئتا برون نا
  يغو يا یا که کفش تنگ پوشی

  ابان تنگ گشتیب یآن فراخ
  :را از دور گفتو د او مر تیهر که د

  او نداند که تو همچون ظالمان
  رون کردن استیآن کفش ب ،خواب تو

  فالن يا را خواب ملک است ایاول
  یآن جا خواب ن ،نند ویب یخواب م

  جان چنگ لوك ندرو ،خانۀ تنگ و
  ن اندر رحمیچون جن ،چنگ لوکم

زه بر مادرم گر نباشد درد  
  شیمادر طبعم ز درد مرگ خو

سبز يد آن بره در صحرارَتا چ  
  گر رنج آبستن بود ،درد زه

  ن المناصیکا ،ان ز زهیحامله گر
  هاتر چرخ هستند امیهر چه ز

  غافلند يریاز درد غ یکیهر 
  آنچه کوسه داند از خانۀ کسان
آنچه صاحب دل بداند حال تو  

  نت اهل دلیند در جبیآنچه ب
  

   ؟منزلت از اتساعپس چه سود   
   يرویم یابان فراخیدر ب

  بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت 
  رشکفت بکاو در آن صحرا چو الله  

  جان در فغان  ،یاز برون در گلشن
  جانت آزاد از تن است  یکه زمان

  همچو آن اصحاب کهف اندر جهان 
   یباب ن ،روند ویدر عدم در م

  تا کند قصر ملوك  ،رانیکرد و
  ن نقالن مهم یشد ا ،نه مهه گشتم
  ان آذرم ین زندان میمن در ا

  ش یز م  هتا رهد برّ ،هزکند یم
  ه گبزن برّین رحم بگشا که گشت ایه

  بود بگسستنخود بند ن یبر جن
  ش آمد خالص ین خندان که پینجو آن 

  و ز نبات  ،مهیاز جماد و از به
  ه و کاملندیکه نب یجز کسان

  ؟داند آن یبلمه از خانۀ خودش ک
 عمو يا یتو ز حال خود ندان

  ؟از خود خجل يدر خود ا ینیبب یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یاست و سفل یست همه از تن است که ارضیکیو تار یان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلیب. 176
  چون تن روح شد ،غفلت از تن بود

  فلک ن برخاست از جویچون زم
  گهیا سایه ست و شب یهر کجا سا

  زم بودیوسته هم از هیدود پ
  وهم افتد در خطا و در غلط

  خود از تن است ،و کسل یهر گران
  خونها بود کثرتسرخ از  ،يرو

  ت بلغم بودد از قویفرو س
  قت خالق آثار اوستیدر حق

  ستیمغز کاو از پوستها آواره ن

  دچ بیه یند او اسرار را بیب  
  و لک  یل مانده یسا یشب و ن ین

  و مه  دیخورشن باشد نه از یاز زم
  ؟مستنجم بود يز آتشها یک

  عقل باشد در اصابتها فقط
دن است یجمله در پرّ ،تفَجان ز خ  

  زرد از جنبش صفرا بود ،يرو
  ادهم بود يباشد از سودا که رو

  ند اهل پوست یک جز علت نبیل
  ست یاو را چاره ن ،ب و علتیطباز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



148 

 

  بزاد ،زاده یآدم ،چون دوم بار
  ن اوینباشد د ،یعلت اول

  پرد چون آفتاب اندر افقیم
  رون از افق وز چرخهایبلکه ب

  عمو يا ،هیساچو  قول مان عیا
  

  خود بر فرق علتها نهاد يپا  
  ن اویندارد ک ياخرعلت 

  تتق  برت فوبا عروس صدق و ص
   یمکان باشد چو ارواح و نه یب
  او يپا از هر طرف برفتد  یم

  

  
  
  
  
  

  اسیه نص با قیتشب. 177
  که باشد نص شناس مجتهد هر گه

  یابد نص اندر صورتیچون ن
  نیقیدان  یروح قدس یوح ،نص

  عقل از جان گشت با ادراك و فر
  کند يریک جان در عقل تاثیل

  زد در تو روح یق  ار صد ،نوح وار
  کیعقل اثر را روح پندارد ول

  خرسند شد یسالک یزآن به قرص
  که اندر سافل است ين نورینکه اآز

  دارد باش و جاو انکه اندر قرص 
  غروب ین ،نه سحابش ره زند خود

  ن کس اصلش از افالك بودین چنیا
  را نباشد تاب آن ینکه خاکآز

  ورخَ نورم ئگر زند بر خاك دا
  است یکار ماه ،م اندر آبئدا
  ر فنندپ يکه مارهاُ ک در یل

  دا کندیمکرشان گر خلق را ش
  ر فنندان پیم ماهین یواندر ا

  انین ماهی، شو قريگر تو مار
  جالل يایان قعر دریماه

  حال شد ،شانیاز تاب ا ،س محالب
  نیقیزهر آنجا رفت و شکر شد 

  سر يخاك زر شد، سنگ گوهر، پا
  ن کالمیم زیامت گر بگویتا ق

  

  اس یشد قیندیاندر آن صورت ن  
   ید عبرتیاس آنجا نمایاز ق

  ن یتحت ا ،ياس عقل جزویو آن ق
  ؟ر نظریشود ز یاو را ک ،روح
  کند يریآن اثر آن عقل تدبز 
   ؟کو طوفان نوح ،و یم و کشتی  کو
  ک یاست ن خور دور از قرص ِ ،خور نور ِ

  قرص افکند شد يتا ز نورش سو
  او آفل است  ،م روز و شبئست داین

  مائغرقۀ آن نور باشد دا
  نه کوب ید او از فراق سیواره

  گر از خاك بوداا مبدل گشت ی
  شعاعش جاودان  يکه زند بر و

  د زو ثمریآن چنان سوزد که نا
  است  یمار را با او کجا همراه

  کنندیها م یئماه ،مین یاندر ا
  ا تاسه شان رسوا کندیهم ز در

کنندیم یماه ،حرمار را از س  
 م روانیان در یچون ماه يتا شو

  بحرشان آموخته سحر حالل 
  کو فال شدین ،نحس آنجا رفت و

 نیدُُُر  ثمسنگ آنجا رفت و شد 

 ند جز بشر، چشم بشرینب یم

  ن ناتمام یو ،امت بگذردیصد ق
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  خیض الحکمۀ من لسان الشین عند فیدین و المریآداب المستمع. 178
  ن مکرر کردن استیا ،بر ملوالن

  ر شوداز برق مکرر ب ،شمع
  ک ملولیگر هزاران طالبند و 

  ر رازگوین رسوالن ضمیا
  چون شهان يدارند و کبر ینخوت

  يتا ادبهاشان بجا گه ناور
  ؟رسانند آن امانت را به تو یک

  ؟د پسندیآ یهم یک ،هر ادبشان
  یانند کز هر خدمتینه گدا

  ریضم يهایرغبت یک با بیل
  رسول آسمان يا ،اسب خود را
  زه نهدیکه است یفرخ آن ترک

  گرم گرداند فرس را آنچنان
  رت دوختهیر و غیچشم را از غ

  کند یبیبر او ع یمانیگر پش
  د از عدمینرو یمانیخود پش

  

  بردن است  ،عمر مکرر ،نزد من  
  زر شود ،مکرر خاك از تابِ

  ماند رسول  یاز رسالت باز م
  ل خویمستمع خواهند اسراف

  خواهند از اهل جهان  يچاکر
  ؟ياز رسالتشان چگونه بر خور

  ششان راکع دو تویپ یتا نباش
  وان بلندیشان ز ایمدند اآک

   یمنت ،رمزو يا ،از تو دارند
  ریوامگ ،فشانیصدقۀ سلطان ب

  اندر جهان  ،در ملوالن منگر و
  اسبش اندر خندق آتش جهد

  که کند آهنگ اوج آسمان 
  همچو آتش خشک و تر را سوخته 

  زند یمانیدر پش ،آتش اول
  صاحب قدم  یند گرمیچون بب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يخود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس که عدو يعدو يبو یوانیشناختن هر ح. 179
  هو مقابله ممکن ن هفرار ممکن نست و یبود که از او حذر ممکن ن یکس

  ر رایش ياسب داند بانگ و بو
ش را هر جانوریخو بل عدو  

  دیارد بر پریخفاشک ن ،روز
  از همه محروم تر خفاش بود

  وردتواند در مصافش زخم خَ ین
  د از احسان و جودیآنکه آن خورش

  که بگرداند قفاش یآفتاب
  ت لطف و کمال او بودیغا

  ریش گیبه حد خو ،يریگ ار دشمن
  زه کندیقطره با قلزم چو است

  از سبالش نگذرد ،لت اویح
  د عتابن بیا ،آفتاب يبا عدو

  اال نادرا ،وان استیگر چه ح  
  خود بداند از نشان و از اثر

  دیرج چو دزدان ِ ،دیشب برون آ
  فاش بود آفتابِ يکه عدو

  ن تاندش مهجور کردینه به نفر
 بر ندراند ز قهرش تار و پود

  غصه و قهر خفاش  ياز برا
  ؟گر نه خفاشش کجا مانع شود

  ریاس یتا بود ممکن که گردان
  کند یش خود برمیر ،ابله است او

  ؟چنبرة حجرة قمر چون بر درد
  آفتاب   آفتاِبِ  يعدو يا
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  کز فرش یآفتاب يعدو يا
  يخصم خود ،ياو نه ا يتو عدو

  او کم شود ،از سوزشت ،عجب يا
  رحمت آدم بود یرحمتش ن

  رحمت مخلوق باشد غصه ناك
  پسر ين دان ایچن ،چون یرحمت ب

  وة رحمتشیآثار مظاهر است 
  

  لرزد آفتاب و اخترش ب یم  
   يزم شدیچه غم آتش را که تو ه

  ر غم شودپ غصه ات،ا ز درد ی
  غم بود ،که مزاج رحم آدم

  از غم و غصه ست پاك  ،رحمت حق
  جز اثر ،يد اندر وهم از وینا
  ؟تشیداند جز او ماه هک کیل

  

  
  
  
  
  
  

 
  قیبه تحق زیت آن چیان دانستن ماهید و میبه مثال و تقل يزیان دانستن چیفرق م. 180

  اوصاف کمال اتیچ ماهیه
  ت نداند طمث رایطفل ماه

  زن خبر یطفل را نبود ز وط
  ت ذوق جماعیبود ماه یک
  یخوش يک نسبت کرد از رویل

  تا بداند کودك آن را از مثال
  ستیدور ن ،بدانم :یئپس اگر گو

  ؟نوح را یدان :د کهیگو یگر کس
  کان قمر ؟چون ندانم :ییگر بگو

  ابهاـّکودکان خرد در کت
  حینام او خوانند در قرآن صر

  وصف ياز رورا، تو د راستگو دان
  ؟من چه دانم نوح را :یئور بگو

  ؟ل رایچه دانم ف ،مور لنگم من
  آن ين سخن هم راست است از رویا

  عمو ،تیعجز از ادراك ماه
  آن رّس رّات و سیزانکه ماه
  حق و ذات او رّاز س ،در وجود

  حرماننماند از م یچونکه آن مخف
  ن دور است و گویا :دیگو یعقل بحث
  سست حال يا :راو د مر تیقطب گو

  که کنونت بر گشود یواقعات
  ه زندان کرمد دت زیچون رهان

  جز به آثار و مثال  ،کس نداند  
  راو هست چون حلوا ت :یئجز که گو
 هست آن خوش چون شکر یجز که گوئ

 مطاع  يا شکـّر؟ات یمثل ماه

   یتو کودك وش ، کهآن عاقلبا تو 
  ن حال یا عی ،تیگر نداند ماه

  ست یزور ن ندانم،: که یور بگوئ
  ؟آن رسول حق و نور روح را

  د و مه مشهورتریهست از خورش
  و آن امامان جمله در محرابها

  ح یفص یند از ماضیقصه اش گو
  ت نشد از نوح کشف یگر چه ماه

   یفت يا ،داند او را یئهمچو او
  ؟ل رایداند اسراف یک يپشه ا

  فالن  يش ایت ندانیکه به ماه
  اب تویدر ،حالت عامه بود

  ان یش چشم کامالن باشد عیپ
  ؟دورتر از فهم و استبصار کو

  ؟ست کان ماند نهانیچ یذات  وصف
  کم شنو یمحال یلیز تاو یب

  د محال یست آوآنچه فوق حال ت
  ؟نمودیکه اول هم محالت م ین
 ستم از ه را بر خود مکن حبس یت
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  از صد بال یافتی یچون خالص
  رش تا نگردد مشکلتیسهل گ

  بوالحسن يش تاز ایبحث خو يسو
  

 فقر را بر خود مکن رنج و عنا  

 ورنه شد شکر چو زهر قاتلت

  ان ندارد، جان منین سخن پایکا
  

  
  
  

  نسبت و اختالف جهت يز از رویک چیو اثبات  یان نفیق میرجمع و تف. 181
  از نخست ینسبت اثبات با نف

  اثباتش رواست ،ز ویک چیآن  ینف
"میما رمإِذْ ر یتاز نسبت است "ت  

  بر دست تو بود که يآن تو افکند
  بود يزور آدم زاد را حد

  افکندن ز ماست ،ست وومشت ت ،مشت
  ا أضدادهمیعرفون األنبی

  همچو فرزندان خود دانندشان
  رشک و حسد پنهان کنندک از یل

  دگر يچون جا ؟عرف گفتیپس چو 
  کامنون یإنهم تحت قباب

  ن مفتوح رایر ایهم به نسبت گ
  ار آمد در خبرین نمط بسیز
  

 بر گو درست یکنیانش میگر ب  

  نسبت دوتاست  ،چون جهت شد مختلف
  هر دو مثبت است  ،و اثبات است و ینف

  ت نمودقوحق که  ،يفکندیتو ن
  ؟شود یاشکست لشکر ک ،مشت خاك

  و اثباتش رواست  ین دو نسبت نفیز
  شتبه أوالدهم یمثل ما ال 

  ل و صد نشان یمنکران با صد دل
  زنندیشتن را بر ندانم میخو

  فذر يریعرفهم غیال  :گفت
  زدانشان نداند ز آزمون یجز که 

 نوح را یو ندان یکه بدان

  جان معتبر يکان به نسبت باشد ا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کامل شیدرو يمسئله فنا و بقا. 182
  ستیش نیدر جهان درو :لئگفت قا

  ذات او يبقا يهست از رو
  ش آفتابیچون زبانۀ شمع پ

  تا تو اگر ،هست باشد ذات او
  راو ندهد ت یروشن ،ست باشدین

  خلز ه یک وقیدر دو صد من شهد 
  یچش یچون م ،ست باشد طعم خلین
  هوش شدیب یئآهو ،يریش شیپ
  اس ناقصان بر کار ربین قیا

  جهد یادب بر م ینبض عاشق ب
  کس در جهان زو ستیادب تر ن یب

  بخمنت يهم به نسبت دان وفاق ا

  ست ین ،شیآن درو ،شیور بود درو  
  در وصف هو ،ست گشته وصف اوین
  هست باشد در حساب  ،ست باشدین

  بسوزد زآن شرر ،پنبه یبر نه
  کرده باشد آفتاب او را فنا

  گشت حل يو در و يچون در افکند
   یکشیمه فزون چون یوقآن هست 

  اش در هست او روپوش شد یهست
  نه از ترك ادب  ،عشق استجوشش 

  نهدیش را در کفۀ شه میخو
  کس در نهان زو ست یبا ادب تر ن

  ادب  یا بب ،با ادب ن دو ضدیا
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  يچو ظاهر بنگر ،ادب باشد یب
  ؟کجاست يدعو يچون به باطن بنگر

یز ماتد اگر فاعل بودیز د  
  فاعل است يلفظ نحو ياو ز رو

  کاو چنان مقهور شد ؟چه یفاعل
  

   يعشقش هم سر يکه بود دعو  
  ش آن سلطان فناست یپ ياو و دعو

  کاو عاطل بود ،ستیک فاعل نیل
  ور نه او مفعول و موتش قاتل است 

  دور شد يها جمله از ویفاعل
  

  
  
  
  
  

د یم جان، باز عشقش کشیخت از بیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریقصۀ وک. 183
  روکشان، که کار جان سهل باشد عاشقان را

  در بخارا بندة صدر جهان
  مدت ده سال سر گردان بگشت

  اقیاز پس ده سال او از اشت
  ن پس نماندیتاب فرقتم ز :گفت

  ن خاکها شوره شودیاز فراق ا
باد جان افزا وم گردد وباخ  

  شود دار المرض ،چون جنت باغ ِ
  دراك از فراق دوستان عقل ِ

  دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست
  م از فراق چون شراریگر بگو

  پس ز شرح سوز او کم زن نفس
  در جهان یگشتشاد  يهر چه از و

  شاد، بس کس شاد شد یزآنچه گشت
  منه يتو دل بر و ،از تو هم بجهد

  ش از فوت ملکیپ يم گویهمچو مر
  

  گشت از صدرش نهان  ،متهم شد  
  گاه دشت  ،گه کهستان ،گه خراسان
  ام فراق یطاقت ز ا یگشت ب
  ؟اند خالعت را نشاندت یصبر ک

  ره شودیزرد و گنده و ت ،آب
  گردد هبا يخاکستر ،یآتش

  برگ او اندر حرض  ،زانیزرد و ر
  شکسته کمان ب ر انداز ِیهمچو ت

  ن لرزان شدست یر از فرقت چنیپ
  ک بود از صد هزاری ،امتیتا ق
سلم رب، و بس  يسلم گو رب  

  ن زمان یاش یندیاز فراق او ب
  چون باد شد جست و هم يآخر از و

  تو بجه  تو،ش از آن کاو بجهد از یپ
  را کالعوذ بالرحمن منک  فسن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و پناه گرفتن به حق  یو برهنگم بوقت غسل یبر مر یدا شدن روح القدس به صورت آدمیپ. 184
  یتعال

  بس جان فزا یم صورتید مرید
  نیزم يست از روش او بر ریپ

  نقاب یب یست خوبن بر ریاز زم
  م اوفتادیمر يلرزه بر اعضا

  انیع يدیوسف ار دیکه  یصورت
  گلِ  ز اود یئشش برویگل پهمچو ُ

  در خال ییدل ربا ،یئجان فزا  
  ن یآن روح االم ،دیخورشچون مه و 

  د آفتاب یآنچنان کز شرق رو
  د از فسادیکاو برهنه بود و ترس

  چون زنان  يدیرت بریدست از ح
  که بر آرد سر ز دل  یالیچون خ
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  ش اویخویبخود و  یبم یمرگشت 
  بینکه عادت کرده بود آن پاك جآز

  قرار یب ید ملکیچون جهان را د
باشدش یصنتا به گاه مرگ ح  
  دیبه ند ياز پناه حق حصار

  عقل سوز يد آن غمزه هایچون بد
  ههمشاه و لشکر حلقه در گوشش 

  رقِ صد هزاران شاه مملوکش به 
  زهره را تا دم زندُ  مر یزهره ن

  ردوختستبمرا  چون ؟میمن چه گو
  لم من بر اویدل ،دود آن نارم

  لیرا دل یخود نباشد آفتاب
  ل او بودیتا دل؟ ه که بودیسا
  ن جاللت در داللت صادق استیا

  لنگ يجمله ادراکات بر خرها
  شه گردَ ابد یکس ن ،زدیگر گر

  یجمله ادراکات را آرام ن
  پرد یم يچو باز ،یوهم یکیآن 

  با بادبان یچون کشت ،آن دگر و
  دشان ز دورینما یم يچون شکار
  ران شوندیح ،دا شودیچونکه ناپ

  ک چشم بازی ،بهم یچشم ،منتظر
  :ند از ماللیگو ،ریچون بماند د

  یک ساعتیمصلحت آن است تا 
  همه خلقان ز آز ،شب يگر نبود

  سود اندوختن از هوس و ز حرص ِ
  ید چو گنج رحمتید آیشب پد

  راه رو يا ،دتیآ یچونکه قبض
  آن بسط و گشاد از یزانکه در خرج

يدگر هماره فصل تابستان ب  
  نخ و بیاز ب یمنبتش را سوخت

  مشفق است ،ياست آن د يش روگر ترُ

   لطف هوبجهم در پناه  :گفت  
  ب یغ يمت رخت بردن سویدر هز

  حازمانه ساخت زآن حضرت حصار
  ابد خصم راه مقصدش یکه ن

  دیدژ بر گزک آن یورتگه نزدی
  ر دوزیشد جگرها تیکه از او م

  ه همهوشش یبعقل خسروان 
  صد هزاران بدر را داده به دق 

  ند کم زندیکلش چون ببُ  عقل
  دمگهم را دمگه او سوختست 

  رواباطل ما عب ،دور از آن شه
  ل ینور آفتاب مستط ریغ
  ل او بودیس استش که ذلن بیا

  او سابق است  ،جمله ادراکات پس
  چون خدنگ  ،نایسوار بادپااو 

  ه ش ریرد پیاو بگ ،زندیور گر
   یوقت جام ن ،دان استیوقت م

  دردیر معبر میچون ت یکیو آن 
  و آن دگر اندر تراجع هر زمان 

  وریند آن طینما یجمله حمله م
  ران شوندیهر و يهمچو جغدان سو

  ازید نیدا گردد آن صیتا که پ
  ال یا خود خی ،خود عجب ؟د بود آنیص
یرند و زور از راحتیگ یتقو   
  ز اهتزاز يشتن را سوختندیخو

  بدن را سوختن  يداد یهر کس
   یک ساعتیتا رهند از حرص خود 

  دل مشو سیآ ،ستوآن صالح ت
  د ز اعتدادیببا یخرج را دخل
   يدزد در بستان یسوزش خورش

  آن کهن  یکه دگر تازه نگشت
  حرق است اما م ،ف خندان استیص
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  نیبسط ب يتو در و ،دمچونکه قبض آ
  شان ترُیکودکان خندان و دانا

  چشم کودك همچو خر در آخور است
  ند علفیب یاو در آخور چرب م
  ن قصاب دادیآن علف تلخ است کا

  کان را خدا ،ز حکمت خور علف  رو
  یره يا ،نه حکمت ينان کرد ،فهم

  بود در مرتبتبه رزق حکمت 
  باز شد یدهان ،ین دهان بستیا

  يتن را وابر ،ویر دیگر ز ش
  م خامینمن م ه اکرد یترك جوش

  نید شرح اینامه گو یدر اله
  ورَخان مینان غم افزا ،غم خور و

وة باغ غم استیم ،يشاد قند  
  در کنارش کش به عشق ینیغم چو ب

  یند همیب   یم ،عاقل از انگور
  ریکردند حماالن پر یجنگ م

  دند سودیدیآن رنج م درزانکه 
  ؟ه کویما یمزد آن ب ؟مزد حق کو

  گیر ریز ،یکه چو خسب ،يگنج زر
  دودیآن جنازه ت م ش ِیش پیپ

  ن دم مرده باشیبهر روز مرگ ا
  ند ز پردة اجتهادیب یصبر م

  ش مجتهدیست په نیئغم چو آ
رنجِ  بعد ضد، دگر آن ضد  

  نین دو وصف از پنجۀ دستت ببیا
  مائپنجه را گر قبض باشد دا

  ن دو وصفش کار و مکسب منتظمیز
  

  ن یفگن در جبین میچتازه باش و   
  ش ز شُ يغم جگر را باشد و شاد

ر است چشم عاقل در حساب آخ  
  ند تلف یرش بن ز قصاب آخیو

  نهاد یئبهر لحم ما ترازو
  از محض عطاو غرض دادست  یب

   وا من رزقهلکُ :حق گفتت ونکهچ
  عاقبت  نگرددرت یکان گلو گ

  راز شد يکاو خورندة لقمه ها
   يخور نعمت یدر فطام او بس

  بشنو تمام  يم غزنویاز حک
  ن یب و فخر العارفیم غیآن حک

  کودك شکر ،زانکه عاقل غم خورد
  آن غم مرهم است  ،ن فرح زخم است ویا

  از سر ربوه نظر کن در دمشق 
   یند همیب یش ،عاشق از معدوم

  ریتو مکش تا من کشم حملش چو ش
  ربودیگر میک ز دیحمل را هر 

  آن تسو ،ت مزد وین دهد گنجیا
  گ یآن نباشد مرده ر ،با تو باشد

  شودیم یبیمونس گور و غر
  با عشق سرمد خواجه تاش  يتا شو

  ن مرادیچون گلنار و زلف يرو
  ضد يد روینما ین ضد میکاندر ا
  و فرّ گشاد و کرّ یعنی ،رو دهد

  ن یقید یبسط آ ،بعد قبض مشت
  او بود چون مبتال ،ا همه بسطی

  ن دو حال او را مهم یا ،چون پر مرغ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشو که فرمان از من پنهان و م را که من رسول حقم به تو، آشفته یگفتن روح القدس مر. 185
  ن استیا

  ان یماه بر،ن یهمچنان که بر زم    ک زمانیم مضطرب شد یچونکه مر
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  زد نمودار کرم يبانگ بر و
  از سرافرازان عزت سر مکش

  گفت و ذبالۀ نور پاك ین همیا
  در عدم يزیگر یاز وجودم م

  ستیستیو بنگاه من در ن هنبخود 
  ما بنگر که نقش مشکلمیمر

  در دلت آمد نشست یالیچون خ
  یباطل یعارض یالیجز خ

  من چو صبح صادقم از نور رب
  عمران زاده ام ،ن مکن الحولیه

  مر مرا اصل و غذا الحول بود
  پناه از من به حق يریگ یتو هم

  دآن پناهم من که مخلصهات بو
  نبود بتر از ناشناخت یآفت
  یهم يار پنداریار را اغی
  ار مایکه دارد  ین لطفین چنیا
  ار ماستیکه لطف  ین نخلین چنیا
  ر ماستین که زلف مین مشکین چنیا
  رود یم یلیچو ن ین لطفین چنیا

  زین مریمن آبم ه :دیگو یخون هم
  ردبارار بیکه  ینیب یتو نم

  گر نشدیلحم او و شحم او د
  را بهل افروختهم یشمع مر

  

  م رَاز من م ،ن حضرتمیکه ام  
  خود در مکش  ،ن خوش محرمانیاز چن

  بر سماك  یاپیشد پ یاز لبش م
  در عدم من شاهم و صاحب علم 

  است  یش ستیک سوارة نقش من پی
  ال اندر دلم یهم هاللم هم خ

  ست هبا تو  يزیگر یهر کجا که م
   یچون صبح کاذب آفلکاو بود 

  چ شب یکه نگردد گرد روزم ه
  ن طرف افتاده ام یکه ز ال حول ا

  ش از قول بودیکه پ ینور الحول
  دة پناهم در سبق یمن نگار

  و من خود آن اعوذ يتو اعوذ آر
  عشق باخت  یندان ،ار ویتو بر 

   یغم يرا نام بنهاد یئشاد
 وفا یب ياز او ا یزانیتو گر

  نخلش دار ماست  ،میچونکه ما دزد
  ر ماست ین زنجآ ،میعقل یچونکه ب

  شودیچون خون م ،میچونکه فرعون
  زیپر ست يا ،گرگ از توام ،وسفمی

  گردد چو مار ،يچونکه با او ضد شد
  برقرار اول است، آنسان که بد

  رود آن سوخته یکه بخارا م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وار یالابال ،ل از عشق که رجوع کند به بخارایعزم کردن آن وک. 186
  زیدان ت صبر و در آتش یسخت ب

  ن بخارا منبع دانش بودیا
  يدر بخارا اندر ،یخیش شیپ

  دلش يدر بخارا ،يجز به خوار
  "ذلت نفسه"خنک آن را که  يا
  رقت صدر جهان در جان اوفُ

  زم هم آن جا وارومیبرخ :گفت

  زیر رد اشکصدر جهان ک يرو سو  
  آنش بود ،است هرك یئپس بخارا

   يدر بخارا ننگر ،يتا به خوار
 مشکلش جزر و مد ،راه ندهد

   "رفسه يردی"آن کس را که  يوا
  پاره پاره کرده بود ارکان او

  دگر ره بگروم  ،کافر ار گشتم
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  ش اویفتم پیب ،واروم آنجا
  شیخو شت جان ِیافکندم به پ :میگو

  قمر يا ،شتیکشته و مرده به پ
  شیآزمودم من هزاران بار ب

  لحن النشور یتیا منی یغن ل
  یقد کف یا أرض دمعی یابلع

  نا مرحبایال يدیا عیعدت 
  اران روان گشتم وداعی يا :گفت

  شوم یان میبر دم به دم در سوز
  کند یگر چه دل چون سنگ خارا م

  ار است و شهر شاه منیمسکن 
  

  ش اویش آن صدر نکو اندیپ  
  ش یا سر ببر ما را چو می ،زنده کن

  دگر يبه که شاه زندگان جا
  ش یش خوینم عینب ین میریتو ش یب

  تم السرور یا ناقتی یابرک
  یا نفس وردا قد صفی یاشرب

  ح الصبایا رینعم ما روحت 
  ر است و مطاع یکه م يآن صدر يسو

  روم یهر چه بادا باد آنجا م
  کند یجان من عزم بخارا م

  الوطن  بن بود حیش عاشق ایپ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و انبوه تر و  یافتیب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یاز عاشق غر یدن معشوقیپرس. 187
  محتشم تر و پر نعمت تر و دل گشاتر

  ا یفت يبه عاشق کا یمعشوقگفت 
  ؟ن شهر از آنها خوشتر استیپس کدام

  هر کجا باشد شه ما را بساط
  باشد چو ماه یرخ وسفیهر کجا 

  جان فزا يبا تو دوزخ جنت است ا
  میشد جهنم با تو رضوان نع

  ، من خوش دلمیهر کجا تو با من
  خوشتر از هر دو جهان آنجا بود

  ن سخن وز انتظاریبس دراز است ا
  

  بس شهرها يده ایتو به غربت د  
  دلبر است  يکه در و يآن شهر :گفت

  اطیالخ گر بود سم ،هست صحرا
 ر چه که باشد قعر چاه گ آن، جنت است

 دلربا يبا تو زندان گلشن است ا

 میحان و گل، نار حجیتو شد ر یب

 منزلم يور بود در قعر گور

 که مرا با تو سر و سودا بود

  اشکبارعاشق صدر جهان شد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتن او ید کردن و الابالیمنع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهد. 188
  خبر یب يا :یگفت او را ناصح

  ش رایدر نگر پس را به عقل و پ
  يوانه اید ،يرو یچون بخارا م

  د ز خشمیخا یاو ز تو آهن هم
  تو کارد ز از بهریکند او تیم

  ت راه دادیو خدا يدیچون ره
  يبر تو گر ده گون موکل آمد

  هنر ياگر دار ،شیعاقبت اند  
  ش رایهمچو پروانه مسوزان خو

   ير و زندان خانه ایق زنجیال
  ست چشم یرا با بو د تیجو یاو هم

  تو انبان آرد ،او سگ قحط است و
  ؟چونت فتاد ؟يرویزندان م يسو

   يشان کم زدیکز ا یستیعقل با
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  چ کسیست بر تو هیچون موکل ن
  ریپنهان کرده بود او را اس عشق ِ

  است یهر موکل را موکل مختف
  عشق بر جانش نشست شاه خشم ِ

  را بزن نیان یکه ه ،را آنزند  یم
  رودیم یانیدر ز ینیهر که ب

  يدبگر از او واقف  يناله کرد
  ش شاه خاكیبر سر به پ یختیر
  کم ز مور يا ،ش رایخو يدیر دیم

  و بال ن پرّین دروغیز یه گشتغرّ
  ره باال کند ،پر سبک دارد

  جهد کن، پر را گل آلوده مکن
  یپند داد القصه عاشق را بس

  

   ؟ش و پسیاز چه بسته گشت بر تو پ  
  رید آن نذید یآن موکل را نم

؟ستیز چ یسگ طبع ور نه او در بند  
  ش بست یئه رویو س یبر عوان

  ز آن عوانان نهان افغان من 
  رودیم یبا عوان ،گر چه تنها

   يش آن سلطان سلطانان شدیپ
  و سهمناك یز د يدیتا امان د

  تو کور ،آن موکل را يدیز آن ند
  وبال  يشد سوکاو ک یو بال پرّ

ها کندیگران ،ل آلو شدچون گ 

 ک گوشت کر شد و پندم کهنیل

  یدرد همچون ققنس یعاذل ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتن عاشق، ناصح و عاذل را از سر عشق یالابال. 189
  ؟ندپچند  .ناصح خمش کن يا :گفت

  سخت تر شد بند من از پند تو
  افزود درد یآن طرف که عشق م

  از کشتن که من مدیتو مکن تهد
  ستیردنم یعاشقان را هر زمان

  ياو دو صد جان دارد از جان هد
  جان را ستاند ده بها یکیهر 
  رو آن دوست ،زد خون منیگر بر

  ستیآزمودم مرگ من در زندگ
  ا ثقاتی یاقتلون یاقتلون

  ا روح البقایر الخد یا منی
  الحشا يشویحبه  بیحب یل

  خوشتر است يگرچه تاز ،گو یپارس
  شودیان مآن دلبر چو پرّ يبو

  دلبر در آمد در خطاب ،بس کنم
  اکنون بترس ،چونکه عاشق توبه کرد

  رودین عاشق بخارا میگر چه ا

  زانکه بس سخت است بند ،پند کم ده  
  عشق را نشناخت دانشمند تو

  نکرد یدرس یشافع فه ویبو حن
  شتن یخو تشنۀ زارم به خون ِ

  ست یک نوع نیخود  ،مردن عشاق
   يکند هر دم فد یو آن دو صد را م

  خوان عشرة أمثالها یاز نب
  کوبان جان بر افشانم بر او يپا

  ست یندگیپا ین زندگیز ؟چون رهم
  ات یح یاتا فیح یقتل یإن ف

  باللقا یو جد ل یاجتذب روح
   یمش ینیع یعل یمشیشا یلو 

  گر است یعشق را خود صد زبان د
  شودیران میآن زبانها جمله ح

  گوش شو و اهللا أعلم بالصواب 
  اران کند بر دار درس یکاو چو ع

  رودیبه استا م ین ،به درس و ین
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  عاشقان را شد مدرس حسن دوست
  خامشند و نعرة تکرارشان
  درسشان آشوب و چرخ و زلزله

  ن قوم جعد مشک باریسلسلۀ ا
  راو س ار بپرسد کس تیمسئلۀ ک

  رودیگر دم خلع و مبارا م
  یتیدهد خاص يزیذکر هر چ

  یدر بخارا در هنرها بالغ
  غصۀ دانش نداشت ،يآن بخار

  افت راهینش یبه هر که در خلوت ب
  يبا جمال جان چو شد همکاسه ا

  ازبود غالب ف ،د بر دانشید
  نینند عیب یا را همیزانکه دن

  ث آن جوانیحد يباز رو سو
  

  اوست  يدفتر و درس و سبقشان رو  
  ارشان ی رود تا عرش و تختیم
  اداتست و باب و سلسله یز ین

  اریکن دور یمسئلۀ دور است ل
  سه هاینگنجد گنج حق در ک :گو

  رودین ذکر بخارا میبد مب
   یتیزانکه دارد هر صفت ماه

   یز آن فارغ یرو نه يچون به خوار
  گماشت  ینش مید بیچشم بر خورش

  د دستگاه یاو ز دانشها نجو
   يباشدش ز اخبار و دانش تاسه ا

  ا بچربد عامه رایدن یز آن هم
 نید ددانن یرا هم یو آن جهان

   کز غم صدر جهان شد ناتوان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخارا يرو نهادن آن بندة عاشق سو. 190
  زیرو نهاد آن عاشق خونابه ر

  ریش او همچون حریگ آمو پیر
  ش او چون گلستانیابان پیآن ب

  اما لبش ،در سمرقند است قند
  يعقل افزا بوده ا ،بخارا يا

  م از آنم چون هاللیجویبدر م
  دیچون سواد آن بخارا را بد

  هوش و دراز یافتاد ب یساعت
  زدندیم یش گالبیبر سر و رو

  ده بودید ینهان یاو گلستان
  ين دم نه ایدر خور ا ،تو فسرده

  یو عاقل هسترخت عقلت با تو 
  ز رانیان ندارد تین سخن پایا

  

  زیبخارا گرم و ت يدل طپان سو  
  ریش او چون آب گیحون پیآب ج

  فتاد از خنده او چون گل ستان  یم
  افت وآن شد مذهبش یاز بخارا 

   ين بربوده ایک از من عقل و دیل
  عال ف ن صفیم در ایجویصدر م

  دیشد پد یاضیب ،در سواد غم
  راز د در بستان ِیعقل او پر

دنداز گالب عشق او غافل ب  
  ده بودیغارت عشقش ز خود ببر

يا یگر چه ن ،يه ابا شکر مقرون ن   
 یکز جنُوداً لَم تَرَوها غافل

  بخارا آن جوان يتا رود سو
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دا شدنیر کردن دوستان او را از پیدر بخارا و تحذ یدر آمدن آن عاشق الابال. 191
  ش معشوق خود و دار االمان یپ    اندر آمد در بخارا شادمان
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  رید بر اثکه پرّ یهمچو آن مست
  زیخ :دش در بخارا گفتیهر که د

  نید آن شه خشمگیجویرا مو که ت
  شیا در خون خویدر م ،اهللا اهللا

  و راد يشحنۀ صدر جهان بود
  و هم محترم يرش بودیهم مش

  یختیوز جزا بگر ،يغدر کرد
  لیبا صد ح یختیاز بال بگر

  ق کندکه عقلت بر عطارد د يا
  ر جویکه باشد ش یخرگوش ،نحس

  قضا ين فسون هایهست صد چند
و راست صدره و مخلص بود از چپ  

  

  ریکه گ :دیرد و گویمه کنارش گ  
  زیگر ،نیمنش ،دا شدنیش از پیپ

ن یتو ده ساله کشد از جان تا ک  
  ش یم و افسون خوه کم کن بر دیتک

  مهندس اوستاد يمعتمد بود
 متهم یاز بهر گناه یگشت

؟یختیباز چون آو ،يسته بودر  
  ا اجل ینجا یآوردت ا یابله

  عقل و عاقل را قضا احمق کند
  ؟ت کویو عقل و چاالک یرکیز

  إِذا جاء القضاء ضاق الفضا :گفت
  اژدهاست  گراز قضا بسته شود 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د کنندگان رایجواب گفتن عاشق عاذالن و تهد. 192
  شدآبم ک ،ام یمن مستسق :گفت

  زد ز آبیبنگر یچ مستسقیه
  اماسد مرا دست و شکمیگر ب

  :م آنگه که بپرسند از بطونیگو
  ر از موج آبدب:  ِک اشکم گویخ

  نم آب جویکه ب ییجامن به هر 
  لهشکم همچون د ،چون دفهمدست 
  نیزد خونم آن روح االمیگر بر
  ن خون خواره امین و چون جنیچون زم
  گیجوشم در آتش همچو د یشب هم

  ختمیمانم که مکر انگیمن پش
  شیبران بر جان مستم خشم خو :گو

  خورد يزیوگر چ ،گاو اگر خسبد
  يجان داده ا ،دان مرا یگاو موس

  يبود قربان گشته ا یموسگاو 
  بش ز جایکشته ز آسُ د آن یبر جه

  اذبحوا هذا البقر یا کرامی
  شدم یردم و نامم ياز جماد

  کشدُ دانم که هم آبم یگر چه م  
  گر دو صد بارش کند مات و خراب 
  عشق آب از من نخواهد گشت کم 

  درون  يبحرم روان بود یکاشک
  رم هست مرگم مستطاب یگر بم

  او يمن جا ید بودمیرشکم آ
  کوبم چو گل یطبل عشق آب م

  ن یجرعه جرعه خون خورم همچون زم
  ن کاره ام یتا که عاشق گشته ام ا

  گ یروز تا شب خون خورم مانند ر
  ختم یاز مراد خشم او بگر

  ش یعاشق گاوم ،د قربان اوستیع
  پروردیم خودد و ذبح یبهر ع

   يجزو جزوم حشر هر آزاده ا
   يکشته اُ  اتین جزوش حیکمتر

  "اضربوه بعضها"در خطاب 
  إن أردتم حشر أرواح النظر

ر زدم سوان یردم به حو ز نما م  
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  و آدم شدم یوانیمردم از ح
  رم از بشریگر بمیحملۀ د

  ستن ز جودم جیو ز ملک هم با
  گر از ملک قربان شومیبار د

  عدم چون ارغنون ،پس عدم گردم
  ت استاتفاق ام هک مرگ دان آن

  جو ن طرفیلوفر برو زیهمچو ن
  آب يایمرگ او آب است و او جو

  ن نمدیعاشق ننگ ،فسرده يا
  ننگ زنان يا ،غ عشقشیت يسو
  زیر يکوزه اندر جو ،يدید يجو

  آب کوزه چون در آب جو شود
  ذاتش بقا ،شد و یوصف او فان

  ختمیش را بر نخل او آویخو
  سجده کن بر رو و سر یئهمچو گو

  

   ؟ردن کم شدمز م یک ؟پس چه ترسم  
  ک بال و پریتا بر آرم از مال

ک إِال یکُلُّ شَ  هال ء وجهه   
  د آن شوم یآنچه اندر وهم نا

نَّا إِلَیگو   ه راجعون یدم که إِ
  نهان در ظلمت است  یوانیکآب ح

  ص و مرگ جویحر یهمچو مستسق
  و اهللا أعلم بالصواب  ،خوردیم

  رمدیم جان ز جانان میکاو ز ب
  دستک زنان  ،هزاران جان نگرصد 

  ؟زیباشد گر یک يآب را از جو
  او شود ،جو ،و يمحو گردد در و

  بد لقا یکم شود ن ین سپس نیز
  ختم یعذر آن را که از او بگر
  تر جانب آن صدر شد با چشم ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش چون دست از جان بشستیدن آن عاشق به معشوق خویرس. 193
خ چون زعفران، واشک روان با ر  

  غ اندر دست اویهم کفن، هم ت
  سر در هوا ،جمله خلقان منتظر

  ک لخت راین احمق ین زمان ایا
  دیشرر را نور د ،همچو پروانه

  ستیچون آن شمع ن ،ک شمع عشقیل
  است یآتش ياو بعکس شمعها

  

 صدر جهان يدل سویرفت آن ب  

 چون که بود او عاشق و سرمست او

  زد ورایا بر آوی ،کش بسوزد
  د که زمان بد بخت رایآن نما

  دیاز جان بر ،احمقانه در فتاد
  ست یروشن اندر روشن اندر روشن

  ست یجمله خوش ،د آتش وینما یم
 

  
  
  
  
  
  
  

 آن مسجدکه در  یالابال يصفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ جو. 194
  مهمان شد

  یک پین يا ،ت گوش کنیک حکای
  میشب ز ب ینخفت يچ کس در ویه

  فتخبر چون گور ریب يهر که در و
  ن آگاه کنیک از ایشتن را نیخو

  تندُ انند یپر :که یگفت یهر کس

   يبر کنار شهر ر ،دب يمسجد  
  م یتیآن شب  يکه نه فرزندش شد

  صبحدم چون اختران در گور رفت 
  خواب را کوتاه کن  ،صبح آمد

  کندُ غ ِیبا ت ،کشانُ اندر او مهمان 
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  سحر است و طلسم :که یدگر گفت آنو
  فاش نقش ِ  هبرن :که یآن دگر گفت

  دتیاگر جان با ،نجایشب مخسب ا
  دینهبر یقفل :که اگفت دگرو آن 

  

   بسته است بهر جان و جسمرصد  هک  
   "نجا مباشیا ،همانیم يکا"بر درش 

  دت ین بگشاینجا کمیور نه مرگ ا
  دیشما کم ره ده ،دیکا یغافل

  

  
  
  
  

  مهمان آمدن در آن مسجد. 195
  مهمان در آمد وقت شب یکیتا 

  آزمود یآزمون م ياز برا
  يو اشکمبه ا رم سریکم گ :گفت

  ؟ستمیمن ک ،برو :صورت تن گو
  بودم از لطف خدا "نفخت"چون 
  ن طرفیفتد بانگ نفخش ایتا ن

  نیصادق يگفت ا "تمنوا موت"چون 
  

  ت عجب یده بود آن صیکاو شن  
  ر بودیزانکه بس مردانه و جان س

   يک حبه ایر از گنج جان یرفته گ
  ستم ید چو من باقینقش کم نا
  تن جدا ينا ز  ،نفخ حق باشم

  ن صدف یتا رهد آن گوهر از تنگ
  ن یجان را بر افشانم بر ا ،صادقم

  

  
  
  
  
  
  
  

  د کردن مر او رایمالمت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهد. 196
  نجا مخسبین ایه :قوم گفتندش که

  حال تو یدان یو نم یبیکه غر
  ن ما بارهایا ،ستین یاتفاق

  مسکن شدش یمسجد شب نیاهر که 
  میده این دیتا به صد اما  یکیاز 
  آن رسول "ۀحین نصیالد" :گفت

  یدر دوست یحت راستینص آن
  حت از ودادین نصیا ،انتیخ یب

  

  تا نکوبد جان ستانت همچو کسب   
  آمد زوال  ،هر که خفت ،نجایکاندر ا

   یجمله اصحاب نه ،م ویده اید
  م شب مرگ هالهل آمدش ین
  م یده ایبشن ید از کسیبه تقل ین

  غلول  حت در لغت ضدیآن نص
   یسگ پوست ،ینیخا یدر غلول

  مگرد از عقل و داد ،متیئنما یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن عاشق عاذالن را. 197
  ندم یناصحان من ب يا :گفت او

  د تنمیزخم ناسا یمنبلم، ب
  زخم جو و زخم خواه ،ام یمنبل
  کاو بود خود برگ جو ین یمنبل
  کاو به کف پول آورد ین یمنبل

  بر زند یآن نه کاو بر هر دکان
  ن سرایم زـَنقلَ  ،ن گشت ویریمرگ ش

 ر آمدم یس یاز جهان زندگ  

 تنم یعاشقم بر زخمها، بر م

  از منبل به راه  يت کم جویعاف
  مرگ جو ،یام الابال یمنبل
  ل بگذردن پیکز ا ،یستچ ،یمنبل

  زند یکانبر  ،از کون وبل جهد 
  دن مرغ رایپر ،هشتن سچون قف
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  ن باغ دریکه هست ع سآن قف
  سقف گرد ،جوق مرغان از برون

  مرغ را اندر قفس ز آن سبزه زار
  کندیرون میسر ز هر سوراخ ب

  رون بودین بیدل و جانش چنچون 
  چنان مرغ قفس در اندهان ین
  ؟ن خوف و حزنیبود او را در ا یک

  صفن ناخوش حیخواهد کز ا یاو هم
  

  ند گلستان و شجریب یمرغ م  
  قصص  يخوانند ز آزاد یخوش هم

  صبر و قرار ین ،خورش ماندست ین
  ن بند از پا برکندیتا بود کا

  ؟چون بود ،یئرا در گشا سآن قف
  گربگان  ،گرد بر گردش به حلقه

  ؟رون شدنیاز قفس ب يآرزو
  سن قفیگرد ا صد قفس باشد به

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يد هنریآ ین جا به کار میا بود که هنر او همیات دنین حینوس بر ایعشق جالان آنکه یب. 198
  ندیب یکسان مید آن جا خود را به عوام یده است که در آن بازار به کار آینورز

  راد نوسیآنچنان که گفت جال
  م جانیم کز من بماند نیراض

  ند به گرد خود قطاریب یگربه م
  ن جهانیر ایدست غیا عدم دی

رون کرمیکشد ب یکش م ،نینچون ج  
  کندیمصدر م يش سویرو ،لطف

  امگن شهر یم زنهرون یکه اگر ب
  وخم در آن شهر ِ يبود يا دری
  يدراهم ب یا چو چشم سوزنی
  ین هم غافل است از عالمینج نیا

  که هست یاو نداند کان رطوبات
  آنچنان که چار عنصر در جهان

  افتستیدر قفس گر  ،آب و دانه
  نند باغیا بیانب يجانها

  نوس و عالم فارغندیپس ز جال
  ستیافتر قولن ینوس ایور ز جال

  ن بگفتیآنکس آمد کا ن جوابِیا
  سوراخ جو ،موش شد ،مرغ جانش

  د و قراریزآن سبب جانش وطن د
  گرفت یئبنا ،سوراخن یهم در ا

  دیکه مر او را در مز ،یئشه هایپ

  ن جهان و از مرادیا ياز هوا  
  نم جهان یب يستراُ که ز کون ِ

  س گشته بودست از مطاریمرغش آ
  نهان  يحشر ،ده اویناد ،در عدم

  شکم  يسو ،زد او سپسیگریم
  کندیاو مقر در پشت مادر م

  ن مقام ینم ایبگر نه یدعجب  يا
  اندر رحم  ینظاره کردم تا

   يده شدیرحم دآن رون یکه ز ب
   یاو نامحرم ،نوسیهمچو جال

  است  یرونیآن مدد از عالم ب
  رد ز شهر المکان داصد مدد 

  در تافتست  يآن ز باغ و عرصه ا
  نقالن و فراغ َ  در وقت ،ن قفسیز

  ها بازغند همچو ماه اندر فلک
  ست ینوس نیپس جوابم بهر جال

  نور جفت  با یکه نبودستش دل
  جواد از گربگان او عرّیچون شن
  ا موش وارین سوراخ دنیاندر ا

  گرفت  یئدر خور سوراخ دانا
  دیگز ،دین سوراخ کار آیاندر ا
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  رون شدنیزانکه دل بر کند از ب
  یار طبع عنقا داشت ،عنکبوت

  گربه کرده چنگ خود اندر قفص
  ایخولیحصبه و قولنج و مال

  چنگال او ،مرض ،گربه مرگ است و
  دوا يد سودویگوشه گوشه م

  ن گواهیآمد ا یادة قاضیچون پ
  زیدر گر يواز تو  یخواه یمهلت

  دوا و چاره ها ،جستن مهلت
  م وارصخ ید صباحیعاقبت آ

  پر حسد يا ،عذر خود از شه بخواه
  یو آن که در ظلمت براند بارگ

  زد از گواه و مقصدشیگر یم
  رند او را خوار و زاریناگهان گ

  ن گذر کن، جانب آن شخص رانیز
  

  دن از بدن یبسته شد راه ره  
  ؟یافراشت یمه کیخ یاز لعاب

  نام چنگش درد و سرسام و مغص 
 سکته و سلّ و جزام و ماشرا

  و بال او زند بر مرغ و پرّیم
  گوا ،يرنجور ،و یچون قاض ،مرگ

  را تا حکم گاه و خواند ت یکه هم
  زیخ :گفت ،وگرنه ،شد ،ردیگر پذ

  بر خرقۀ تن پاره ها یزنکه 
  شرم دار ،آخر ،چند باشد مهلت

  رسد يش از آنکه آنچنان روزیپ
   یک بارگی ،دل ،بر کند ز آن نور

 خواندشیقضا م يکان گوا سو

 شرمسار یش قاضیکشکشان تا پ

   همانیکو بمسجد آمد آنشب م
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  برو ،يمکن جلد :قوم گفتندش

  به نگر ،دیآن ز دور آسان نما
  خت خود را از نخستیبس کسا کاو

  شتر از واقعه آسان بودیپ
  اندرون کارزارد یچون در آ

  شیپ ين منه تو پایه ،يریچون نه ش
  ر شدیشت شیم ،و یور ز ابدال

  بدل شودآنکه او م ؟ست ابدالیک
  و ز گمان ،يریر گیش ،یک مستیل

  دیز اهل نفاق ناسد :گفت حق
  گر مردانه اندله، محان یدر م

  وبیسپهدار غ :غمبریگفت پ
وقت مستان کف کنند ،غزو الف  

  رش درازیشمش ،وقت ذکر غزو
  دل او زخم جو ،شهیوقت اند

  تا نگردد جامۀ جانت گرو  
  که به آخر سخت باشد رهگذر

  ست ز جیچ دست آویچاپیوقت پ
  ک و بدیال نیدر دل مردم خ

  زار ،کار ،آن زمان گردد بر آن کس
  ش یست موجان ت ،وکان اجل گرگست 

  ر شدیکه مرگ تو سر ز ،من آیا
  خل شود ،زدانیل یخمرش از تبد

  ن مران یه ،تو خود را ير پنداریش
  دینهم بأس شدیبأسهم ما ب

  خانه اند چون عورتان ِ ،در غزا
  قبل الحروب  یا فتیال شجاعۀ 

  فنند یچون کف ب ،وقت جوش جنگ
  ازیغش چون پیت ،و فرّ وقت کرّ

  زد، کو بکویگریوقت ضربت م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



164 

 

  صفا يایمن عجب دارم ز جو
  گواه ،دنیجفا د ،يچون دعو، عشق

  مرنج ین قاضیچون گواهت خواهد ا
  پسر يآن جفا با تو نباشد ا

  که آن را مرد زد یچوب ،بر نمد
  نه کشیآن ک ،گر بزد مر اسب را
  شود یخوش پ ،تا ز سکسک وارهد

  را به قهر یمیتیزد یم یکیآن 
  آنچنانش زار زار يد مردید

  يمک را زدیتیچندان آن  :گفت
  دوستو جان  يا  ؟زدم یاو را ک :گفت

  مرگ تو باد :راو د تیمادر ار گو
  ختندیکز ادب بگر یآن گروه

  عاذالنشان از وغا واراندند
  الف و غرة ژاژخا را کم شنو
  زانکه زادوکم خباال گفت حق

  شان با شما همره شوندیکه گر ا
  ف کنندصشتن را با شما هم یخو

  ن نفریا یب ،یاندک ،یپس سپاه
  ختهیخوش ب کم ِ هست بادام ِ

  اند یک شی گر بصورتن یریتلخ و ش
  کاو از گمان ،ترسان دل بود ،گبر

  ینداند منزل ،رود در رهیم
  ؟مسافر چون رود ،چون نداند ره

  ستین سو راه نیا يها :دیهر که گو
  ور بداند ره دل باهوش او

  ن اشتر دالنیمشو همراه اپس 
  را تنها هلندو زند و تیپس گر

  ن کارزاریان مجو هیتو ز رعنا
  وسواست کند ،طاوس است و ،طبع

  

  قل از جفایکاو رمد در وقت ص  
  تباه  يشد دعو ،ستیچون گواهت ن

  تو گنج  یابیتا  ،بوسه ده بر مار
  اندر تو در ،يبلکه با وصف بد

  بر گرد زد ،بر نمد آن را نزد
  زد بر سکسکش  ،آن نزد بر اسب

  شود  یم تا  ،یره را زندان کنیش
 چو زهر يک بنمودیقند بود آن ل

 بگرفت زودش در کنارآمد و 

  ؟يزدیز قهر ا يدیچون نترس
  زدم کاو اندر اوست  يویمن بر آن د

  مرگ فساد ،مرگ آن خو خواهد و
  ختندیو آب مردان ر ،يآب مرد

  ث ماندندز و مخنّیحن یتا چن
  جا مرویها در صف ه نیبا چن

  کز رفاق سست بر گردان ورق 
  که شوندُ مغز همچون  یان بیغاز

  صف بشکنندزند و دل یپس گر
  د حشریبه که با اهل نفاق آ

  خته یبه تلخ آم ار ِیبه ز بس
  اند ینقص از آن افتاد که هم دل ن

  د در شک ز حال آن جهان یزیم
   یدل ینهد اعم یگام ترسان م

  با ترددها و دل پر خون رود
  ست یآنجا وقف و ا ،میاو کند از ب

  ؟و هو در گوش او يرود هر ها یک
  مند آفالن یق و بیزانکه وقت ض

سحر بابلند گر چه اندر الف  
  د و شکاریتو ز طاوسان مجو ص

  دم زند تا از مقامت بر کند
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 او ختنین گریخوانم و وقت مالقات صف
  شیطان، کز وساوس بر قریهمچو ش

  میمت افکنیتا که بر احمد هز
  کمیطان در سپه شد صد یهمچو ش

  چون سپه گرد آمدند از گفت او
  ش رایلۀ خویارم من قبیکه ب

  ها کنمیاریمر شما را عون و 
  او حاضر شدند ش از گفتیچون قر

  یک اسپهیطان از مالید شید
  رَوها صف زدهـَم تـَآن جنُوداً ل

  گرفت یده میخود وا پس کش يپا
  منه عون یأخاف اهللا ما ل يأَ

  نیسراقه شکل ه يا :گفت حارث
  نم حربیب ین دم من همیا :گفت

  تو ننگ يک ایل ،نیر ایغ ینینب یم
  ندان شدمیپا :که یگفت یهم يد
  نیلع يا ،يش بودیم الجیزع يد

  میم آن دم تو و آمدیتا بخورد
  نیچونکه حارث با سراقه گفت ا

  دین ز دست او کشیدست خود خشم
  ختیطان و گرینه اش را کوفت شیس

  ن عالم اویران کرد چندیچونکه و
  انداختشو نه یکوفت اندر س

  ک تن بوده اندیطان هر دو یشنفس و 
  دندک بیشان یچون فرشته و عقل کا

  شیخوِ  رّن در سیچن يدار یدشمن
  ک نفس حمله کند چون سوسماری

  در دل او سوراخها دارد کنون
  و از نفوسینام پنهان گشتن د

  که خنوسش چون خنوس قنفذ است
  و را خناس خواندیکه خدا آن د

  نهان گردد سر آن خار پشت یم

 شید جیگرد آر: د و گفتیدم دم  

 مینش برکنیاد از زمیخ و بنیب

  لکم  جار یخواند افسون که إنن
 لت گفتگویشان بحیا کرد با

 جا بود پشت شمایتا که در ه

 تا سپاه دشمنانتان بشکنم

  هر دو لشکر در مالقات آمدند
   یصف مومنان اندر ره يسو

  م آتشکده یگشت جان او ز ب
  شگفت  بس ینم سپاهیب یکه هم

نِّ   ما ال ترون   يأَر یاذهبوا إِ
  ؟نین چنیا ینگفت یچرا تو م يد

  ش عربیجعاش ینیب یم :گفت
  ن وقت جنگ یا ،الف بود آن زمان ِ

  دم ه که بودتان فتح و نصرت دم ب
  ن یز و مهین زمان نامرد و ناچیو

  م یزم شدیما ه ،و یتو به تون رفت
  ن ین شد آن لعیاز عتابش خشمگ

  دیچون ز گفت اوش درد دل رس
  خت ین مکر ریچارگان زیخون آن ب
نِّ :پس بگفت   ء منکم  يبرِ یإِ

  بت تاختش یچو ه ،زان شدیپس گر
  ش را بنموده اندیدر دو صورت خو

  دو صورت شدند ،بهر حکمتهاش
  ش یمانع عقل است و خصم جان و ک

  زد در فراریگر یپس به سوراخ
  آرد برون  یسر ز هر سوراخ م

  و اندر آن سوراخ رفتن شد خنوس 
  د است چون سر قنفذ و را آمد شَ

  سر آن خار پشتک را بماند هک
  شت راد دیم صیدم به دم از ب
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  افت سر آرد برونیتا چو فرصت 
  ؟يگر نه نفس از اندرون راهت زد

  که شهوت است یزآن عوان مقتض
  دزد و تباه يزآن عوان سر شد

  ن پند نکویدر خبر بشنو تو ا
  زیگر ،ن عدو مشنویطمطراق ا
  ا و نبردیاز بهر دن ،بر تو او

  ؟چه عجب گر مرگ را آسان کند
که کندُ را به صنعت  یکاه ،حرس  

  زشتها را نغز گرداند به فن
  ید ساعتیرا خر نما یآدم

  زندین است کاو دم میکار سحر ا
  ست سرّون ساحر درون تین چنیا

  ن سحرهایاندر آن عالم که هست ا
  ن زهر تریاندر آن صحرا که رست ا

  از من جو سپر :اقیدت تریگو
تو یرانیاو سحر است و و گفت  

  انیالب یف انّ" :غمبر کهیگفت پ
  دفع سحر ساحران يسحرک یل

  ا استیا و اصفیان اولیآن ب
  زیحاصل آن، کز زهر نفس دون گر

  ن طلسم ِ سحر ِ نفس اندر شکنیا
  آغاز ران ين، سویبس دراز است ا

  این گذر کن باز تا مسجد بیز
  

  شود مارش زبون  ين مکرین چنیز  
  ؟يدب یک یره زنان را بر تو دست

  ر حرص و آز و آفت است یدل اس
  ست راه وتا عوانان را به قهر ت

"نَیب اکم لکم أعدینبج دوع"  
  زیو ست در لج ،س استیکاو چو ابل

  را سهل کرد يآن عذاب سرمد
  ش صد چندان کندیاو ز سحر خو

  تند یم یرا چو کاه یباز کوه
  نغزها را زشت گرداند به ظن 

   یتیآز را  يسازد خر یآدم
  کندیق میهر نفس قلب حقا

  رممست الوسواس سحرا ً یإن ف
  گشا یئساحران هستند جادو

  پسر يا ،اقیدست تریئز روین
  کتریکه ز زهرم من به تو نزد

من سحر است و دفع سحر او گفت  
 حق گفت آن خوش پهلوان  ،و "سحرا ً

 انیاك باشد در بیۀ تریما

 جداست یکز همه اغراض نفسان

 زیاق مرشد چست و تینوش کن تر

 ر کامل نقب زنیگنج پ يسو

 جانب مهمان و مسجد باز ران

  قصۀ مهمان بگو وان ماجرا
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  بو الکرم يبرو ا ،ين مکن جلدیه

  یاز دشمن ،ید دشمنیبگو گر
  ید او را ظالمیکه بتاسان

  تا بهانۀ قتل بر مسجد نهد
  سخت جان يا ،بر ما منه یتهمت

  سودا مپز ،مکن يجلد ،ن برویه

  ن متهم یمسجد و ما را مکن ز  
   یدر ما زند فردا دن یآتش

   یبر بهانۀ مسجد او بد سالم
  او جهد ،بد نام است مسجد ،چونکه

  من ز مکر دشمنان یم ایکه نه ا
  وان را به گزیمود کیکه نتان پ
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  ده ز بختیاران بالفیچون تو بس
  ل و قالین قین برو کوتاه کن ایه
  

  لخت لخت  ،کیک یش خود بر کنده یر  
  فکن در وبال یش و ما را در میخو

  
  
  

 شان را و مثل آوردن به دفع کردن حارس کشت به بانگ دف ازیجواب گفتن مهمان ا. 202
  يبر پشت او زدند يرا که کوس محمود يکشت شتر

  میوان نیاز آن د ،ارانی يا :گفت
  يدب یشتکاو حارس ک ،یکودک
  شتمرغ ز آن طبلک ز ک يدیتا رم

  میچونکه سلطان شاه محمود کر
  ریهمچو استارة اث یبا سپاه

  حمال کوس يدکاو ب ،دب ياشتر
  روز و شب يبانگ کوس و طبل بر و

  در آمد آن شتر اندر آن مزرع
  مزن طبلک که او :گفتش یعاقل

  ؟ش او چه بود تبوراك تو طفلیپ
  ال کشتۀ قربان ِ ،عاشقم من

  دهاین تهدیخود تبوراك است ا
  ستمیمن از آنها ن ،فانیحر يا

  حذر یانم بیلیمن چو اسماع
  ایفارغم از طمطراق و از ر

  السلف یجاد ف :غمبر کهیگفت پ
  عوضند مر عطا را صد یهر که ب

  جمله در بازار از آن گشتند بند
  زر در انبانها نشسته منتظر

  شیب نجدر ر يند کاله ایچون بب
  دیکاو ند ،گرم ز آن مانده است با آن

  ن علم و هنرها و حرفیهمچن
  زیست جان باشد عزیتا به از جان ن

  لعبت مرده بود جان طفل را
  ل لعبت استین تخیو ،رن تصویا

  رست جان شد در وصال یچون ز طفل
  نفاق یم بیست محرم تا بگوین

  م ید پیف آیضع یکه ز الحول  
   يزدیدر دفع مرغان م یطبلک
شت گذیسالمت مشت از مرغان ک  

  م یمۀ عظیبر گذر زد آن طرف خ
  ریروز و صفدر ملک گیانبه و پ

  همچون خروس  ،ش روید پب یئبخت
  در رجوع و در طلب  يندزدیم

رکودك آن طبلک بزد در حفظ ب  
  شست خونـَطبل است و با آ یبخت

ست کفل یشد او طبل سلطان بکه ک  
  جان من نوبتگه طبل بال

  دهاین دیده است ایش آنچه دیپ
  ستم ین ره بیدر ا یاالتیکز خ

  ل آزادم ز سریبل چو اسماع
  ایب :قل تعالوا گفت جانم را

  قن بالخلف یۀ من تیبالعط
  ن غرض یزود در بازد عطا را ز

  مال خود دهند دتا چو سود افتا
  د مصریبه بذل آ ،دیتا که سود آ

  ش یخو يسرد گردد عشقش از کاال
  دیش را ربح و مزیخو يکاله ها
  د افزون از آنها در شرف یچون ند

  زیل ز ِیچون به آمد نام جان شد چ
  طفل زا یتا نگشت او در بزرگ

  پس بدانت حاجت است  ،یتا تو طفل
  ال یر و خیفارغ از حس است و تصو

  تن زدم و اهللا أعلم بالوفاق 
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  زان فنایر ،مال و تن برفند
  ستتیاول ،ز آن از ثمن ،برفها

  نیمه يا ،است در تو ین عجب ظنیو
  پسر يا ،ن استیقی هر گمان تشنۀ 

  پا شود، رپچون رسد در علم پس 
  ق مفتتنیزانکه هست اندر طر

  بدان ،ن باشدیقی يایعلم جو
  ن را کنونیبجو اکم یاندر أله

  میعل ينش ایکشد دانش به ب یم
  امتهال ین بیقیاز  ،دید زاید

  نین ببیان ایب "ألهکم"اندر 
  ن باالترمیقیاز گمان و از 

  او يچون دهانم خورد از حلوا
  چون خانه روم ،پا نهم گستاخ

  خندانش کرد ،گل را گفت حقُ آنچه 
  قدش راست کرد ،آنچه زد بر سرو و

  ن جان و دلیریرا کرد ش یآنچه ن
  ار ساختآنچه ابرو را چنان طرّ

  يمر زبان را داد صد افسون گر
ادخانه باز شدچون در زر  
  م کردیئر و سودایبر دلم زد ت

  اوست آن ِ ،عاشق آنم که هر آن
  ور بالفم همچو آب ،من نالفم
  ظ مخزن اوستیچون حف ؟چون بدزدم

  د باشد پشت گرمیهر که از خورش
  حذر یآفتاب ب يهمچو رو

  د در جهانمبر سخت رو بیهر پ
  ید از ترس و غمیرو نگردان

  سخت رو شد، سنگ ثابت با رسوخ
  ک لخت شدی ،از خشت زن ،کان کلوخ

  گوسفندان گر برونند از حساب
  است یچون راع ینب کلکم راع ِ

   يکه اهللا اشتر ،دارشیحق خر  
  ستت ین ینیقی ،یکه تو در شک

  ن یقید به بستان پرّ یکه نم
  د بال و پریزند اندر تزا یم

  ا شودیوپن را علم او یقیمر 
  ظن  ،فوق ،ن ویقیعلم کمتر از 

  ان ید است و عید ياین جویقیو آن 
  ال پس لو تعلمون ـَاز پس ک

  م یجح ينددیدب ،يبودن یقیگر 
  ال ید خیزا یمهکز ظن  آنچنان

لْم الْ یکه شود عن یقین الینِ عیق  
  گردد سرم  یو ز مالمت بر نم

  او ينایچشم روشن گشتم و ب
  نه کورانه روم  ،پا نلرزانم

  با دل من گفت و صد چندانش کرد
  وردن بخَینرگس و نسر ينچه از وآو
  نقش چگل  آنافت زی ینچه خاکآو

  گلگونه و گلنار ساخت  ،چهره را
   يه کان را داد زر جعفرآنچو

  ر انداز شدیت ،چشم يغمزه ها
  م کردیئکر خاکر و شعاشق شُ

  ک مرجان اوست یجاندار  ،عقل و جان
  ام اضطراب  یست در آتش کشین

  پشت من اوست  ؟چون نباشم سخت رو
  نه شرم  ،م او راینه ب ،سخت رو باشد

  پرده درش خصم سوز و یگشت رو
  ش شهان یک سواره کوفت بر جی
   یتنها بزد بر عالم ،ک تنهی

ر کلوخ او نترسد از جهان پ  
  سخت شد ییاز صنع خدا ،سنگ

  ؟بترسد آن قصاب یشان کیز انبه
  است  یاو ساع ،خلق مانند رمه
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  از رمه چوپان نترسد در نبرد
  ز قهر او بر رمه یگر زند بانگ
  :نو گوشم بختد به یهر زمان گو

  ان زآن کنمین و گریرا غمگو من ت
  تو يتلخ گردانم ز غمها خو

  ؟یمن يایو جو يادیتو ص ین
  یکه در من در رس یشیله اندیح

  درد تو ،من ید پیجو یچاره م
  ن انتظاریا یکه ب ،توانم هم یم

  یدوران واره ن گردابِیتا از ا
  و لذات مقر ینیریک شیل

  يخور شان بریآنگه از شهر و ز خو
  یآسان ده یافتیهر چه آسان 

  

  کشان حافظ بود از گرم و سردیل  
  که دارد بر همه  ،دان ز مهر است آن

  ن مشویغمگ ،ن کنمیرا غمگو ت گر
  تا کت از چشم بدان پنهان کنم 

تو يد از روتا بگردد چشم ب  
  ؟یمن يبنده و افکندة را

یکسیستن من بدر فراق و ج   
  شنودم دوش آه سرد تو یم

  مت راه گذاریبنما ،ره دهم
   یوصالم پا نه بر سر گنج ِ

  هست بر اندازة رنج سفر
 يرنج و محنتها بر یبیکز غر

  یبر جان نهاب را یدرد مشکل 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گ یددر جوش بنخود  يقرار یاو در بال به اضطراب و ب يصبر یختن مومن و بیل گریتمث. 203
  و منع کدبانو رون جهدیتا ب

  ل و قدر خود بدانین تمثیبشنو ا
  گ چونید بنگر که اندر نخوددر 

  د وقت جوشیبرآ یم یهر زمان
  ؟یزنیدر مکه چرا آتش به من 

  یز کدبانو که نیزند کفلیم
  یزآن نجوشانم که مکروه من

  به جان يزیامیب ،يتا غذا گرد
  سبز و تر ،به بستان يخوردیآب م

رحمتش سابق بزآن ،ست از قهرد  
  رحمتش بر قهر از آن سابق شدست

  د لحم و پوستیلذت نرو یزانکه ب
  د قهرهایایزآن تقاضا گر ب

  عذر او يد برایباز لطف آ
  در بهار يدیچر: دیگونخود با 

  تا که مهمان باز گردد شکر ساز
  نعمتت منعم رسد يتا به جا

 جوان ياز بالها رو مگردان ا  

  جهد باال چو شد ز آتش زبون  یم
  گ و برآرد صد خروش یبر سر د
  ؟یکنیچون نگونم م ،يدیچون خر

   یخوش بجوش و برمجه ز آتش کن
   یتو ذوق و چاشن يریبلکه تا گ
  ن امتحان یستت این يبهر خوار

  ورست آن آبخَدن آتش بیبهر ا
  تا ز رحمت گردد اهل امتحان 

  د به دست یۀ وجود آیتا که سرما
  ؟چه گدازد عشق دوست ،دیچون نرو
  ه رایثار آن سرمایا یتا کن

  ز جو یغسل و برجست يکه بکرد
  کوش دارین ،مهمان تو شد ،رنج

  ثار تو بازید ز ایش شه گویپ
  جمله نعمتها برد بر تو حسد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



170 

 

  ش بچکیپ ،تو پسر ،لمیمن خل
  دل بر قرار ،هش قهر نیسر به پ
  ستین سر آن سریک ایل ،سر ببرم

  ستوم تیلعت آن ازم ک مقصودیل
  جوش اندر ابتالیم ،نخود يا

  يده ایاندر آن بستان اگر خند
  يل شداز باغ آب و گگر جدا 

شه هایت و اندشو غذا و قو  
واهللا نخست يسته ااز صفاتش ر  
  يد و ز گردون آمدیز ابر و خورش

  در صورت باران و تاب يآمد
  يدانجمها ب ،ابر و ،د ویجزو ش

  وان شد از مرگ نباتیح یهست
  مات عدست ما را بیردن بیچون چن

ملک فعل و قول صدق شد قوت  
  بشر طعمه شد قوتآنچنان کان 

  ين سخن را ترجمۀ پهناوریا
  رسدیم ز گردون میکاروان دا
  ارین و خوش با اختیریپس برو ش

  راو م تیگویث تلخ میزآن حد
  انگور افسرده رهد ،ز آب سرد

  يچونکه دل پر خون شو یتو ز تلخ
  همچون عسل ين شویریآن زمان ش

  هر که او اندر بال صابر نشد
  ستیاو را طوق ن ،ستین يشکار ،سگ

  

   "أذبحک یأران یإن" ،سر بنه  
  ل واریحلقت اسماعتا ببرم 

  ست یبر کشتنده گشتن و یکز بر
 ست م جیدت تسلیبا ،مسلمان يا

  راو و نه خود ماند ت یتا نه هست
   يده ایجان و د ستان ِب گل ُِ  تو

   يا آمدیاندر اح ،یلقمه گشت
  شه هایر شو در بیش ،ير بودیش

ست در صفاتش باز رو چاالك و چ  
   يگردون برشد ،اوصاف و يپس شد

  مستطاب  اندر صفات يرویم
   ينفس و فعل و قول و فکرت ها شد

  ا ثقات ی یراست آمد اقتلون
   "اتیح یقتل یف إنّ"راست آمد 

  فلک  ين معراج شد سویتا بد
  شد جانور ،بر شد و ياز جماد

   يگرید در مقام دیگفته آ
  رودیوا م ،کندیتا تجارت م

  وار دزد ،و کراهت یبه تلخ ین
  راو م تیشوها فرو یا ز تلخت

  رون نهدیب یو افسردگ يسرد
   يرون رویها همه بیپس ز تلخ

 زند خلیگر به تو ر یفارغ آئ

 ن درگه فاخر نشدیمقبل ا

  ست یذوق ن یجز ب ،دهیخام و ناجوش
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بال واقف شود منفعتو  ل صابر شدن مومن چون بر سرّیتمث. 204
  یست يا ،ن استیچنار : گفتنخود آن 

  یچو معمار من ،ن جوششیتو در ا
  بر سرم زن زخم و داغ ،لمیهمچو پ

  تا که خود را در دهم در جوش من
  شود یدر غنا طاغ ،زانکه انسان

   یم ده راستیاری ،خوش بجوشم  
   یزنیکه بس خوش م ،زم زنیکفچل

  نم خواب هندستان و باغ یتا نب
  ابم در آن آغوش من ی یتا ره

  شود یاغی ،نیل خواب بیهمچو پ
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  ند هند رایل چون در خواب بیپ
  

  آرد دغا ،لبان را نشنودیپ  
    

  کدبانو با نخود و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود راعذر گفتن . 205
  نیش از ایپ :د ورا کهیگو یآن ست

  يآذر زدم جهایوشپچون ب
  نمده ام اندر زیجوش یمدت
  ت حسها شدمقو ،ن دو جوششیز

  يوریز آن م یگفتم يدر جماد
  پس بار دگر ،تو روح يچون شد

  ن نکته هایخواه تا زیاز خدا م
  گمره شدند یزانکه از قرآن بس

  عنود يا ،یست جرمیمر رسن را ن
  ش رانیخو یجانب آن عاشق ب

  

  ن یزم يمن چو تو بودم ز اجزا  
   يرا گشتم و اندر خوریس پذب

  گ تن یگر درون دید یمدت
  را استا شدم و پس ت ،روح گشتم

   يعلم و صفات معنو يتا شو
  گذر یوانیز ح ،گر کنیجوش د
  در منتها یو رس يدر نلغز
  درون چه شدند یرسن قومز آن 
 سرباال نبود يرا سوداو چون ت

  که در آن مسجد چه کرد از امتهان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصۀ مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او یباق. 206
  سرباال طلب ب شهریآن غر

  يمن شو يگر کربال ،مسجدا
  ده داریبگز يا ،ن مرا بگذاریه

  لیجبرئ ،حتید اندر نصیشدگر 
  که من افروخته ،ال رویجبرئ
  یکنیم ياریگر چه  ،الیجبرئ

  من بر آذر چابکم ،برادر يا
  د از علفیفزا یوانیجان ح
  يداو مثمر ب ،زمیه یگر نگشت

ن آتش بدانیسوزان است ا باد  
  نیقیر آمد ین آتش در اثیع

  ز اضطراب ،دیالجرم پرتو نپا
  سازقامت تو برقرار آمد به 

  ابد کس ثباتیزانکه در پرتو ن
  فتنه لب گشاد ،ن دهان بر بندیه

  فتنه زاد و کرد عالم را خراب
  چون مراتب گشت دلها ننگ شد

  ن مسجد به شب یخسبم در ایم :گفت  
   يمن شو يکعبۀ حاجت روا

  وار کنم منصور يتا رسن باز
  ل یخل ،نخواهد غوث در آتش یم

  بهترم چون عود و عنبر سوخته 
   یکنیم يچون برادر پاسدار

  ش و کم یمن نه آن جانم که گردم ب
  زم شد تلف یبود و چو ه یآتش

يدتا ابد معمور و هم عامر ب   
  ن آن ینه ع ،پرتو آتش بود

  ن یاست اندر زم يۀ ویپرتو و سا
  گردد شتاب یمعدن باز م يسو
  ک دم درازی ،یکوته دم ه اتیسا

  امهات  يعکسها وا گشت سو
 اهللا أعلم بالرشاد ،خشک آر

 شرق و غرب افتاد اندر اضطراب

 در جنگ شد يگریبا د یکیهر 
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  ار شد، خاموش شدمیگفت و گو بس
  موجب فتنه چه بود یور تو گوئ

  

 م کردم، تن زدمیمسئله تسل  

  م گوش کن، چون غم فزودیباز گو
  

  
  

  دن قاصر فهمانیشیال بد اندیذکر خ. 207
  دسن قصه تا مخلص ریکا ش از آنیپ

  ن لگدیک ایل ،نیرنجم از ا یمن نم
  يم غزنویان کرد آن حکیخوش ب

  ر قالیند غیز قرآن گر نب :که
  کز شعاع آفتاب پر ز نور

  يناگاه از خر خانه ا ،یخربط
  يمثنو یعنی ،ن سخن پست استیکا
  اسرار بلندبحث و و ذکر  ستین

  از مقامات تبتل تا فنا
  یشرح و حد هر مقام و منزل

  جمله سر تا سر فسانه است و فسون
  امد هم بر آنیچون کتاب اهللا ب

  ر است و افسانۀ نژندیکه اساط
  کنندیرد فهمش مکودکان خُ

  س و ماریذکر آدم گندم و ابل
  و طوفان تن یذکر نوح و کشت

  ذکر زلف پر خمش ،وسفیذکر 
  لیل و ذبح و جبرئیذکر اسمع
  مان و سبایس و سلیذکر بلق

  ب و صوم اویذکر طالوت و شع
  م و نخل و مخاضیذکر حمل مر

  م آبیذکر صالح ناقه و تقس
  ر و موت اویاس و عزیذکر ال
  در بال يوب و صبوریذکر ا

  و شجر طور و عصا یذکر موس
  و عروجش بر سما یسیذکر ع

  میذکر فضل احمد و خُلق عظ
  بردیم یپ یهر کسظاهر است و 

  آمد از اهل حسد يدود گند  
  کند یرا پ یخاطر ساده دل
   يمثال معنو ،بهر محجوبان

  ن عجب نبود ز اصحاب ضالل یا
  ابد چشم کورین یم ،یر گرمیغ

   يسر برون آورد چون طعانه ا
   يرویغمبر است و پیقصۀ پ

  آن سو سمندزا یدوانند اولکه 
  ه تا مالقات خدایه پایپا

یزو بر پرد صاحب دل ،رکه به پ   
 رون و درونیکودکانه قصه، ب

 ن طعنه زدند آن کافران ین چنیا

  بلند یقیو تحق یقیست تعمین
  ست جز امر پسند و ناپسندین

 م و ناریذکر هود و باد و ابراه

 ذکر کنعان و سر از خط تافتن

  خا و غمش یزل عقوب ویذکر 
 لیذکر قصۀ کعبه و اصحاب ف

 ایذکر داود و زبور و اور

 ونس، ذکر لوط و قوم اویذکر 

 اضیو ر ییحیا و یذکر ذکر

 س و مناجات و جوابیذکر ادر

 ن رفتن فرویذکر قارون و زم

 ه الیان در تیلیذکر اسرائ

 ن و خطابات و عطایخلع نعل

 این و خضر و ارمیذکر ذوالقرن

 میمعجزاتش شد دو نکه قمر از 

  ؟درَخ يان که گم شود در ویکو ب
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  ن به توید ایاگر آسان نما :گفت
  ان و اهل کاریان و انسیجن
  

  سخت رو يا سوره گو کین ین چنیا  
  ارین آسان بیت از ایآ یکیگو 

  
  
  

سبعۀ  یو لبطنه بطن إل و بطنٌ للقرآن ظهرٌانّ "ه السالم که یعل ین خبر مصطفیر ایتفس. 208
  "أبطن

  ستیدان که ظاهرمحرف قرآن را 
  بطن دگر یکیر آن باطن یز
  سومبطن  یکیر آن باطن یز

  دیخود کس ند یبطن چارم از نب
  بوالکرم ين تا هفت بطن ایهمچن
  نیپسر ظاهر مب يز قرآن ا رو،

  ستیظاهر قرآن چو شخص آدم
  و خال او را صد سال عممرد 

  

  ست یبس قاهر یر ظاهر باطنیز  
 ره گردد اندر او فکر و نظریخ

  او گردد خردها جمله گم  اندرک
  دیند یر بینظ یب يجز خدا

 ث معتصمین حدیشمر تو زیم

  ن یط ریغند یو آدم را نبید
  ست یکه نقوشش ظاهر و جانش خف

  ند حال اوینب یئک سر موی
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ست یش نیهم السالم به کوهها و غارها جهت پنهان کردن خویا علیا و اولیان آنکه رفتن انبیب. 209
ا به یض بر انقطاع از دنیست بلکه جهت ارشاد خلق است و تحریش خلق نیو جهت خوف و تشو

  قدر ممکن

  وندرکه ا در ُیاول :ندیآنکه گو
  که اندُ  شان فراز صدیا ،ش خلقیپ

  ؟که جو بودُ ،چرا پنهان شودپس 
  ختیکه گرُ  يحاجتش نبود به سو

  انشردـَد او گیند ،د ویچرخ گرد
  پنهان بود يگر به ظاهر آن پر

  که مضمر است ينزد عاقل ز آن پر
  ستیک عاقل چون خفینزد یآدم

  
  وندبتا ز چشم مردمان پنهان 
  نهندیگام خود بر چرخ هفتم م

  بودکه ز آن سو ُ ا و یکاو ز صد در
  خت یة فلک صد نعل رش کرّیکز پ
  د آسمان یت جامه بپوشیتعز
  ان بودیپنهان تر از پر یآدم
  صد بار خود پنهان تر است  یآدم

  ستیب او صفیکه در غ ؟چون بود آدم

  
  
  
  
  
  
  
  

 یسیع و صورت افسون ِ یموس يا به صورت عصایا و صورت کالم اولیه صورت اولیتشب. 210
  هم السالمیعل

  است یموس يهمچون عصا یآدم
  نیبهر داد و بهر ز ،در کف حق
  ش اویکن پیول ،یظاهرش چوب

  حرف و صوت یسین ز افسون عیتو مب

  است  یسیهمچون فسون ع یآدم  
  ن یصبعالن ایقلب مومن هست ب

  د گلویچو بگشا ،ک لقمهی ،کون
  زان گشت موت یگر ين کز ویآن بب
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  پست ن ز افسونش آن لهجاتیتو مب
  افتین مر آن عصا را سهل یتو مب

  اهیچتر س يده اید يتو ز دور
  گرد ریغ ینینب یم يتو ز دور

  او روشن کند ردـَده ها را گید
  

  آن نگر که مرده برجست و نشست   
  خضر را شکافت ان که بحر یآن بب

  بنگر سپاه  ،هش نیا پپک قدم ی
  ن در گرد مردیبب ،ش آیپ یاندک

  او بر کند يکوهها را مرد
  

  
  
  
  
  

بالُ أَوبِیر یتفس. 211 عه و الطَّ یا جِ رَیم  
  دشت ياز اقصابر شد  یموس کهچون
  داود از فرش تابان شده يرو

  یکوه با داود گشته همره
بِـِا جی امر آمده یبالُ أَو  

  يده ایتو هجرت د ،داودا :گفت
  مونس شده یب فرد بِیغر يا

  میقوال و ند ،و یمطربان خواه
  ندنک یئو سرنا یالقوتا که 

  که را رواستُ ناله چون  یتا بدان
  جسد یآن صاف ينغمۀ اجزا

  نان نشنوند او بشنودیهمنش
  ش اویدر خو بنگرد صد گفت وگو

  صد سؤال و صد جواب اندر دلت
  کس نشنود زآن گوش ،تو يبشنو

  

  
  کوه طور از مقدمش رقاص گشت 

  ده بش ناالن یکوهها اندر پ
   یهر دو مطرب مست در عشق شه

  هر دو هم آواز و هم پرده شده 
   يده ایبهر من از همدمان ببر

  آتش شوق از دلت شعله زده 
  م یشت آرد آن قدیکوهها را پ

  ندنک یئمایشت باد پیپ جمله
  را ناله هاست  یلب و دندان ول یب

  رسدیدر گوش حسش م یهر دم
  بش بگرودیخنک جان کاو به غ يا

  چ بوینبرده ه ش زآننیهمنش
  رسد از المکان تا منزلت یم

  بسک تو آرد گوش یگر به نزد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از قصور فهم خود يجواب طعنه زنندة مثنو. 212
  يخود تو آن را نشنو ،کر يرم ایگ
  یکنیتو عوعو م ،سگ طاعن يا
  يجان بر ير است کز وین نه آن شیا

  زند قرآن ندایامت میتا ق
  دیپنداشت یمرا افسانه م مر

  زنطعنه  خسان ِ ياد یدیخود بد
  دیزدیکه طعنه م يد، ایدیتا بد

  م به ذاتئمن کالم حقم و قا
  فتاده بر شما ،دمینور خورش

   ؟يچون نگرو ،يده ایچون مثالش د  
   یکنیطعن قرآن را برون شو م

   يمان بریا ز پنجۀ قهر او ای
  گروه جهل را گشته فدا ياک

  دیکاشتیم يتخم طعن و کافر
   زمنافسانۀ د یبودکه شما 
 دیو افسانه بد یکه شما فان

  اقوت زکات یجان و  جان ِ توق
  د ناگشته جدایک از خورشیل
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  اتیآن آب ح نبوع ِینک منم 
یختیآزتان ننگ ،نان گندگر چ  

  میرم گفت و پند آن حکیبگ ین
  د درد من از او دوایایتا ب

  

  تا رهانم عاشقان را از ممات   
   یختیتان حق رکوزه بر  يجرعه ا

 م یسق یز هر قولدل نگردانم 

  جدا یم من ز هر طعنیفارغ آ
  

  
  
  
  

  سانیدن سایسبب شخولآب و ة اسب از خوردن دن کرّیمثل زدن در رم. 213
  آنکه فرمودست او اندر خطاب

  دند هر دم آن نفریشخول یم
  دیرسیه مدن به کرّیآن شخول

  ه چراکرّ يکا :دیمادرش پرس
  ن گروهیشخولند ا یم :گفت کره

  رودیاز جا م ،لرزدیپس دلم م
  نیتا جهان بوده ست ا :گفت مادر

  ارجمند يش کن این تو کار خویه
  رود آب فراخیم ،وقت تنگ و

  اتیر آب حست پیزیشهره کار
  اینطق اول يآب خضر از جو

  کورانه به فن ،آب ینیگر نب
  ن جو آب هستیکاندر ا :يدیچون شن

رجو فرو ب، ش رایآب اند مشک  
تو مستدل يشو ،يدیران دچون گ  
  انیند کور آب جو عیگر نب

  برفت یکه ز جو اندر سبو آب
  ربودیمرا درم يزانکه هر باد

  د هر هوایهان را ربایسف مر
  لنگر آمد مرد شر یب یکشت

  عاقل را امان ،لنگر عقل است
  چون در ربود ،خرد يو مددهاکا
  ر فن شوددل پ ،ن امدادین چنیز

  ده نشستین دیزانکه نور از دل بر ا
  زد ریپعقل  دل چو بر انوار ِ

  کآب مبارك ز آسمان ،پس بدان

  خوردند آب  یه و مادر همکرّ  
  ن آب خوریکه هال ه ،بهر اسبان
  دیرمیبرداشت وز خور م یسر هم

  ؟ن استقایز یهر ساعت یرمیم
  ز اتفاق بانگشان دارم شکوه 

  رسدیخوفم م ،ز اتفاق نعره
  ن یدند اندر زمان بیکار افزا

  کنندیش خود بر میشان ریکا ،زود
  شاخ شاخ  يش از آن کز هجر گردیپ

  تا بر دمد از تو نبات  ،آب کش
  ایتشنۀ غافل ب يا ،میخور یم

  زن  يسبو در جو ،جو آور يسو
  د کار بست ید بایکور را تقل

ینیران بتا گ ش رایخو تو مشک  
یست از تقلرآنگاه دل  ،خشک د  
  گران  گرددک داند چون سبو یل

  زفت  بود و گران شد ز آبِن سبک یکا
  ثقلم فزود ،دمیبارُنَ یم ،باد

يقو یدشان گرانزانکه نبو    
  ابد او حذریکه ز باد کژ ن

  وزه کن از عاقالن ی در يلنگر
  جود يایآن در رنۀ دیاز خز

  چشم هم روشن شود ،بجهد از دل
  دة تو عاطل است ید ،تا چو دل شد

  ده دهدیهم به دو د یبیز آن نص
  ان یدلها باشد و صدق ب یوح
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  میهم آب جو خور ،هما چو آن کرّ
  رپره س ،یغمبرانیپرو یپ

  کرده اند یآن خداوندان که ره ط
  

  م یآن وسواس طاعن ننگر يسو  
  رمش يهمه باد ،طعنۀ خلقان

  ؟کرده اند یبانگ سگان ک واگوش 
  

  
  
  

  مهمان کش مسجد ۀ ذکر آن مهمان ِیبق. 214
  ر مردیکان پاك باز ش ،باز گو

  ؟خود او را خواب کو ،در مسجد هخفت
  یان باشد همیمرغ و ماه ،خواب

  دیرس یم شب آواز با هولین
  ن آواز سختین چنیت اپنج کرّ

  

  ؟چه کرد و اندر آن مسجد چه بنمود  
  ؟چون خسبد به جو ،مرد غرقه گشته

   یغرقاب غم ،ریعاشقان را ز
  دیمستف يا ،سرتم بر یآ ،میکا
  شد لخت لخت ید و دل همیرسیم
   

  
  
  
  
  

لَ هیر آیتفس. 215 ع بل أَج بِخَیو م کیهِ ل ک و رجِ ل  
  با اجتهاد ین کنیتو چو عزم د
  يغو يش ایندیب ،که مرو زآن سو

  يرب اران وایز  ،ينوا گرد یب
  نیو لعیم بانگ آن دیتو ز ب

  فردا و پس فردا مراست ،که هال
  کاو از چپ و راست ،باز ینیمرگ ب

  م جانیاز ب ین کنیباز عزم د
  از علم و حکم يپس سلح بر بند

  بر زند بر تو ز مکر یباز بانگ
  یز راه روشن يزیباز بگر

  يبنده ا یسالها او را به بانگ
  ن خلق رایاطیبت بانگ شیه

  د شد جانشان ز نوریتا چنان نوم
  آن ملعون بود بانگ ن شکوهیا
  بیبت باز است بر کبک نجیه
  اد مگسینکه نبود باز صآز

  چون ذبابتو بر  ،ویعنکبوت د
استیگله بان اشق ،وانید بانگ  

  دور ن دو بانگیزد بدیامیتا ن
  

  بانگت بر زند اندر نهاد ،وید  
   يشو یشیر رنج و درویکه اس

   يخور یمانیو پش يخوار گرد
  ن یقیدر ضاللت از  يزیواگر

  ش ماست یکه مهلت پ ،مین پویراه د
  ه را تا بانگ خاست یکشد همسا یم

  ک زمان یشتن را یخو يمرد ساز
  کم  يارم پاین یکه من از خوف

  غ فقریکه بترس و باز گرد از ت
   یآن سالح علم و فن را بفکن

   ين ظلمت نمد افکنده ایدر چن
  بند کرده ست و گرفته حلق را

  قبور که روان کافران ز اهل
  ؟چون بود یئخدا بت بانگیه

  ب یبت نصیست ز آن هیمر مگس را ن
  رند و بس یمگس گ یعنکبوتان م

  نه بر کبک و عقاب  ،دارد و فرّ کرّ
  است یپاسبان اول ،بانگ سلطان

  شور خوش با بحر ِ از بحر ِ يقطره ا
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  م شب مهمان مسجد رایدن بانگ طلسم نیرس. 216
سخت بشنو اکنون قصۀ آن بانگ  

  دیطبل ع آنچو هست  ؟چون ترسم :گفت
  پر ز کوب یته يدهلها يا

  لهنان دید ید و بیامت عیشد ق
  ن دهل چون بانگ زدیبشنو اکنون ا

چونکه بشنود آن ددید هل آن مرد  
  نیکز ا ،ن ملرزان دلیه :گفت با خود

  دروار منیوقت آن آمد که ح
  ایک يکا :د و بانگ بر زدیبرجه

  در زمان بشکست ز آواز آن طلسم
  د آن پسریخت چندان زر که ترسیر

  گاهیپر شد آن مسجد ز زر هر جا
  دیر عتیبعد از آن برخاست آن ش

  آمد به زر یکرد و همیدفن م
  گنجها بنهاد آن جانباز از آن

  آمده ستن زر ظاهر به خاطر یا
  بشکنند نیکاسه سفالکودکان 

  نام زر یئچو گو ياندر آن باز
  يزدیا ضربِ بل زر مضروبِ

  افتیتاب  ،از آن زر ،ن زریکا ،يآن زر
  یکه دل از او گردد غن يآن زر

  شمع بود آن مسجد و پروانه او
ش   کن ساختشیول ،را سوخت پرّ

  بود آن مسعود بخت یهمچو موس
  بودتها بر او موفور یچون عنا

  پسر يا ینیمرد حق را چون بب
  و آن در تو است یئآیتو ز خود م

  ایر ضاست و پ یاو درخت موس
  ؟نمود ين جهان ناریفطام ا ین

  شودیر من بیکه شمع د ،پس بدان
  ار رایسوزد  ،د نور وین نمایا

  ک بخت یآن ن بدان،از جا نرفت که   
  دیتا دهل ترسد که زخم او را رس

  ؟شد زخم چوب چون ،دیقسمتان از ع
  گل همچو ُ ،د خندانیما چو اهل ع

  پزد یگ دولتبا چگونه مید
  ؟دیچون ترسد دلم از طبل ع :گفت

رد جان ِم ن یقی یب د دالن ِب  
  ا بپردازم بدن ی ،رمیملک گ

  ایب ينک اگر مردیا ،حاضرم
  د هر سو قسم قسم یزیر یزر هم

  در راه يررد زر ز پیگبتا 
 ر الهیران شد ز تقدیمرد ح

  دیکشیرون میتا سحرگه زر به ب
  با جوال و توبره بار دگر

  واپس خزان و  یترسان يکور
  زر پرست  در دل هر کور دور ِ

  نام زر بنهند و در دامن کنند
  کند در خاطر کودك گذرآن 

   يآمد سرمد ،کاو نگردد کاسد
  افت یو آب  یگوهر و تا بندگ

   ید بر قمر در روشنمغالب آ
  شتن درباخت آن پروانه خویخو

  بس مبارك آمد آن انداختش 
  آن درخت  يد او به سوید یکاتش

  وآن خود نور بود ،پنداشت ینار م
  بشر بر او نار ِ يتو گمان دار
  ن سو است یا ،باطل ظن ِ نار و خار ِ
  ایب يبار ،نارش مخوان ،نور خوان

  آن خود نور بود ،سالکان رفتند
  آتشها بود گریدن نه همچون یا

  گل زوار راُ ، و آن به صورت نار و
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  يسوزنده ا یول ،ن چو سازندهیا
  سازوار پاك نور ِ ،شکل شعله

  ترحاضران از غائبان خوشحال 
  دیپد یانیست پاین سخن را نیا

  

   يدل افروزنده ا ،گه وصلت ،و آن  
 دوران را چو نار ،حاضران را نور و

 ق خبریست توفیغائبان را ن

  دیث عاشق و صدر مجیگو حد
  

  
  
  
  

  مالقات آن عاشق با صدر جهان. 217
  ز خود بر شمع زدین يآن بخار

  گردون شده يآه سوزانش سو
  احد يکا :گفته با خود در سحرگه

  کیل ،میدیکرد و ما د یاو گناه
  خاطر مجرم ز ما ترسان شود

  اوه رایح یمن بترسانم وق
  رودیگ سرد آذر میبهر د

  لمخمنان را من بترسانم به یا
  پاره در موضع نهم ،پاره دوزم
خ درختیمرد چون ب رّهست س  

  سته برگهاخ ریدر خور آن ب
  رهاست ز اشجار وفاببر فلک 

  پر بر آسمان ،ست از عشقچون برُ
  زد در دلش عفو گنهیموج م

  ن روزن بودیقیکه ز دل تا دل 
  متصل نبود سفال دو چراغ

  چ عاشق خود نباشد وصل جویه
  تن زه کند ،ک عشق عاشقانیل

  ستدوست ج مهر ِ ن دل برق ِیچون در ا
  در دل تو مهر حق چون شد دو تو

  ؟د به دریآچ بانگ کف زدن یه
  ؟آب گوار کو :نالد کهیتشنه م

  ن عطش در جان مایجذب آب است ا
  حکمت حق در قضا و در قدر

  شیپ جهان ز آن حکم ِ يجمله اجزا
  ز عالم جفت خواه يهست هر جزو

  گشته بود از عشقش آسان آن کبد  
هر آمده در دل صدر جهان م  

  ؟آن آوارة ما چون بود حال ِ
  ک یدانست نیرحمت ما را نم

  ترسش بود د دریک صد امیل
  ؟من چه ترسانم و را ،آن که ترسد

  رودیاز سر م شجوش ه،بدان ک ین
  فان را ترس بردارم به حلم ئخا

  را شربت اندر خور دهم  یهر کس
  سخت  د برگهاش از چوبِیز آن برو

   یدر درخت و در نفوس و در نه
  السما یصلها ثابت و فرعه فا

  ؟د در دل صدر جهانیچون نرو
  که ز هر دل تا دل آمد روزنه 

  جدا و دور چون دو تن بود ین
  نورشان ممزوج باشد در مساغ 

  او يایکه نه معشوقش بود جو
  خوش و فربه کند ،عشق معشوقان

  دان که هست یم یاندر آن دل دوست
  مهر تو ،یگمان یهست حق را ب

  ؟دگر یدست یب ،دست تو یکیاز 
  ؟کو آن آب خوار :آب هم نالد که

  آن مازاو هم  ،او و ما از آن ِ
  کرد ما را عاشقان همدگر

  ش یجفت خو عاشقان ِ ،جفت جفت و
کاه  راست همچون کهربا و برگ  
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  ن را مرحباید زمیآسمان گو
  درَدر خ ،ن زنیمرد و زم ،آسمان

  بفرستد او ،اش یچون نماند گرم
  را مدد یخاك ارض ،یبرج خاک
  او برد يابر سو ،يبرج باد

  د از اویخورش یگرم ،برج آتش
هست سرگردان فلک اندر زنم  

  کندیها م یئن کدبانوین زمیو
  ن و چرخ را دان هوشمندیپس زم

  مزند یبر م ،ن دو دلیا ،گر نه از هم
  ؟د وارغوانیگل بروُ  ین کیزم یب

  ل است در ماده به نریبهر آن م
  حق ز آن نهاد ،ل اندر مرد و زنیم
  هم نهد يبه جزو يل هر جزویم

  ن با روز اندر اعتناقیشب چن
  و دشمنند دو ضد ،روز و شب ظاهر

  شیخواهان دگر را همچو خو یکیهر 
  شب دخل نبود طبع را یزانکه ب

  

  بابا توام چون آهن و آهن ر  
  پروردین میا ،هر چه آن انداخت

  نم بدهد او اش، يچون نماند ترّ
  دهش اندر دیترّ ،یبرج آب

  تا بخارات وخم را بر کشد
  ز آتش پشت و رو ،سرخهمچو تابۀ 

همچو مردان گزن  بهر ِ ،مکسب رد  
  تندیبر والدات و رضاعش م
  کنندیچونکه کار هوشمندان م

  ؟خزند یپس چرا چون جفت در هم م
  ؟د ز آب و تاب آسمانیپس چه زا

  ل کار همدگریتا بود تکم
  ن اتحادیابد جهان زیتا بقا 

  دهز يدیز اتحاد هر دو تول
  اما اتفاق  ،مختلف در صورت

  تنند یقت میک حقیک هر دو یل
  ش یل فعل و کار خویتکم یاز پ

  ؟پس چه اندر خرج آرد روزها
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  باز گرد :د خاك تن رایخاك گو
  يتریش ما اولیپ ،یئجنس ما

  ک من پا بسته امیل يآر :دیگو
  ند آبهایتن را بجو يترّ

  ریخواند اث یتن را هم یگرم
  هست هفتاد و دو علت در بدن

  سلدگبدن را بد تا یعلت آ
  بسته پا ،ن عناصریچار مرغند ا

  شان از همدگر چون باز کردیپا
  ن اصلها و فرعهایجذبۀ ا
  بها را بر دردین ترکیتا که ا

  ن عجلید زیمانع آ ،حکمت حق

  همچو گرد ،ما آ يسو گو،ترك جان   
   يترَ وز آن  ،یبه که زآن تن واره

  ز هجران خسته ام  ،توگر چه همچون 
  ما يز غربت سو ا باز ،يتر يکا

  ریش گیراه اصل خو ،يکه ز نار
  رسن  یب ،عناصر ياز کششها

  تا عناصر همدگر را واهلد
  پا گشا ،و علت يمرگ و رنجور
  ن پرواز کردیقی ،مرغ هر عنصر

  نهد در جسم ما یرنج یهر دم
  ردبه اصل خود پ يمرغ هر جزو

  جمعشان دارد به صحت تا اجل 
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  ستیاجل مشهود ن ،اجزا يا :دیگو
  

  ست یش از اجلتان سود نیپ ،پر زدن  
    

 يل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزایز به عالم ارواح و تقاضا و میمنجذب شدن جان ن. 219
  روح اند باز ِ يکندة پاُ اجسام که 

  ارتفاقد یبجو يچونکه هر جزو
  ام یپست فرش ياجزا يا :دیگو
  ل تن در سبزه و آب روانیم
  است یات و در حیل جان اندر حیم
  در حکمت است و در علوم ،ل جانیم
  و شرف یاندر ترق ،ل جانیم
  جان يسو ،ل و عشق آن شرف همیم

  حد شود ین بیم شرح ایگر بگو
  هر که او طالب بود ،حاصل آنکه

  و جماد ینبات ،وانیح ،یآدم
  تنند یم يبر مراد ،رادانم یب
  ل عاشقان الغر کندیک میل

  خ افروختهدو ر ،عشق معشوقان
  ازین یعاشق به شکل ب ،کهربا

  ه دهانبستعشق آن  ،ن رها کنیا
  غم آتشکده ،دود آن عشق و

  رو آبِ ،وش وپ ،کش از ناموس ویل
  ن شدهیمشتاق آن مسک ،رحمتش
  !دین عجب او را کشیکا :رانیعقل ح
  ین ناواقفیکز ا ،کن يجلدترك 

  نسان سخنیز یلب ببندم هر دم
  ن مدفون کنمین سخن را بعد از ایاک
  یمعتن يا ؟کشد یست آن کت میک

  بهر سفر یکنیمت میصد عز
  زآن بگرداند بهر سو آن لگام

  است یکو پیزآن ن ،رك ساریز اسبِ
  او دلت را بر دو صد سودا ببست

  ستخُنُ يآن را چون شکست او بال ِ

  ؟اندر فراق زیعزچون بود جان   
  ام  یمن عرش ،غربت من تلخ تر

 زآن بود که اصل او آمد از آن 

  است  ياصل و ،المکانزانکه جان ِ
  در باغ و راغ است و کروم  ،ل تنیم
  علف  اسباب در کسبِ ،ل تنیم
  حبون را بدان ی ،حب را وین یز

  کاغذ شود هفتاد من يمثنو
  ر او راغب بودبجان مطلوبش 

  مراد یعاشق هر ب ،يهر مراد
  کنند یشان میو آن مرادان جذب ا

  فر کند بال معشوقان خوش و یم
  جان او را سوخته  ،عشق عاشق

  کوشد در آن راه دراز یکاه م
  نۀ صدر جهان یتافت اندر س
  او مشفق شده  ،رفته در مخدوم

  د از اویکه واجو ،آمد یشرم م
  مانع آمده  ،ن لطفیسلطنت ز

  !دین جانب رسیبد ،زآن سو  ا کششی
 یلب ببند اهللا أعلم بالخف

   توبه آرم هر زمان صد بار من
؟من چون کنم ،کشد یشنده مآن ک   

   ؟یدم زن هنگذاردت ک یآنکه م
  دگر يرا جاو کشاند مر ت یم

  خام  اسبِ ،ابد ز فارسیتا خبر 
  است  يداند که فارس بر و یکاو هم

  پس دل را شکست و، مرادت کرد  یب
  ؟سترد  بال اشکن یهست  چون نشد
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  تـُسکرت سیش حبل تدبیچون قضا
  

   ؟سترآن د يچون نشد بر تو قضا  
    

را از آن که مالک و قاهر اوست و گاه گاه  یآدم م و نقضها جهت با خبر کردنیفسخ عزا. 220
تا  ،تا باز عزمش را بشکند ،او را بر عزم کردن دارد ،او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طمع عزم ِ

  ه بودیه بر تنبیتنب
  عزمها و قصدها در ماجرا

  ت کندیدلت ن ،تا به طمع آن
  یمرادت داشت یب ،یور بکل

  اش ياز عور ،امل يدیارگور ن
  شیخو يهایمراد ین از بالعاق
  شد قالووز بهشت يمراد یب

  که مراداتت همه اشکسته پاست
  پس شدند اشکسته اش آن صادقان
  عاقالن اشکسته اش از اضطرار

  اند يعاقالنش بندگان بند
  مهار عاقالن "ا کرهایائت"
  

  راو د تیآ یراست م یگاه گاه  
  تت را بشکندیگر نیبار د
  ؟یکاشت یامل ک ،دینوم يدل شد

  ؟اش يدا بر او مقهوریپ يشد یک
  ش یخو يبا خبر گشتند از موال

  خوش سرشت  يا ،حفت الجنۀ شنو
  که کام او رواست  ،باشد یپس کس

   ؟ک کو خود آن شکست عاشقانیل
  اریعاشقان اشکسته با صد اخت

  اند يو قند يعاشقانش شکر
  دالن  یبهار ب "ا طوعایائت"
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عجبت من قوم  :ران و تبسم کردن و گفتن کهیه الصالة و السالم به اسیغامبر علینظر کردن پ. 221
  الجنۀ بالسالسل و األغالل یجرون إلی

  ریاس جوق ِ یکیغمبر ید پید
  ریآن آگاه ش ،دشان در بندید

  ک از غضبید هر یئخا یتا هم
  که دم زنند ،با آن غضب یزهره ن

  شهر يکشاندشان موکل سو یم
  يزر ین ،ستاند یم یئفدا ین

  او ،ند ویگو یهم "رحمت عالم"
  رفتند راهیبا هزار انکار م

  ستینجا چاره نیم و ایچاره ها کرد
  ارسالن بر الیما هزاران مرد ش

  ستیرو از کژ ،مین درمانده این چنیا
  د آن بخت اویبخت ما را بر در

  گر گشت زفت یئکار او از جادو

  ریشان در نفیبردند و ا یکه هم  
  ریر زیز ،ينظر کردند در و یم

  دندانها و لب  ،بر رسول صدق
  ندا ده من ر قهر ِیزانکه در زنج

  برد از کافرستانشان به قهر یم
   يرسد از سرور یشفاعت م ین

  رد حلق و گلوب یرا م یعالم
  شاه  ر لب طعنه زنان بر کار ِیز

  ست یکم از خاره ن ،ن مردیخود دل ا
  م جان یان سست نیبا دو سه عر

  ست یئا خود جادوی ،ا ز اخترهاستی
  تخت ما شد سر نگون از تخت او

   ؟چون نرفت ،م ما همیکرد یئجادو
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تْح اآل ۀین آیر ایتفس. 222 د جاءکُم الْفَ تحوا فَقَ تَفْ س د که از ما و محمد یگفت یۀ، طاعنان میکه إِنْ تَ

 داشتند که خود برگمان  کهد یگفت ین بدان میده و ابآن که حق است فتح و نصرتش  )ص(
  منصور شد) ص(اکنون محمد غرض یو طالب حق بد یحق

  میاز بتان و از خدا درخواست
  از ما و او ،استآنکه حق و راست و
  م و صالتیار کردین دعا بسیا

  داش کنیپ ،اگر حق است او :که
  او منصور بود ،میدیچونکه وا د

  دیکانچه خواست ،ن جواب ماستیا
  شیشه را از فکر خوین اندیباز ا

  ستن تفکرمان هم از ادبار ریکا
  ؟خود چه شد گر غالب آمد چند بار

  میبخت آور شد ،امیما هم از ا
  گر چه او شکستا :گفتندیمباز 

  ک او را در شکستینکه بخت نآز
  چیمانست ه یکاو به اشکسته نم

  است یچون نشان مومنان مغلوب
یرا بشکن يشک و عنبرگر تو م  
  ن خریناگهان سرگ یور شکست

  اس؟ین قیکه  ُکند خود مشک با سرگ
  

  م یاگر ناراست ،ن ما راـَبکِ که   
  او را بجو نصرت ،نصرتش ده

  و منات  يش عزیپ ،الت وش یپ
  زبون ماش کن  ،ور نباشد حق

او نور بود ،میدما همه ظلمت ب  
  دیدا که شما ناراستیگشت پ

  ش یکردند و دفع از ذکر خویکور م
  که صواب او شود در دل درست 

  را غالب آرد روزگار یهر کس
  م یمظفر آمد يبارها بر و

  زشت و پست  اوچون شکست ما نبود 
  دست  ر ِیز ،پنهان يداد صد شاد

  چ یچ پیپ ین ،که نه غم بودش در آن
  است  یمومن خوب ک در اشکستیل

   یر کنحان پیح ریاز ف یعالم
به سر سرر گند گردد خانه ها پ  

  آب را با بول و، اطلس با پالس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقب آن فتح کرد که إِنَّا  یه حق تعالیبیه السالم از حدیمراد باز گشتن رسول علیسر آنکه ب. 223
نا تَح فتح چنانکه شکستن مشک بظاهر شکستن است و  یبه صورت غلق بود و به معننا یلک فتحاً مب فَ

  د اوستیل فوایاو را و تکم یدرست کردن است مشک یبمعن
وقت رسوله یبیحد واگشت  

  شمع رسلناگهان آمد ز حق 
  رو :غام از دولت کهیآمدش پ
  نقدت فتحهاستب ين خواریکاندر ا

  د تفتیچونکه واگرد ،بنگر آخر
  اشبقعه بر قلعه ها هم گرد آن 

  قین فریکا ،تو بنگر ،ور نباشد آن

 ن و ملولیدر تفکر بود و غمگ  

نا زد دنَّا فَتَح   هل دولت إِ
  ن مشوین ظفر غمگیتو ز منع ا
  راست و فالن بقعه ت ،نک فالن قلعه

  چه رفت  ير از ویظه و بر نضیبر قر
  گشت خَوشم یو ز غنا ،شد مسلم

ق یر غم و رنجند و مفتون و عشپ  
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  خورندیرا چو شکر م يخوار زهر ِ
  نه از بهر فرج ،ن غمیع بهر ِ

  آنچنان شادند اندر قعر چاه
  اریصد شهر یکیهر  يریدر فق
  نیهمنش اودلبر بود  ه باهر ک

  

  چرندیچو اشتر م ،غمها را خار ِ  
  شان چون درج یش این تسافل پیا

  ترسند از تخت و کاله  یکه هم
 در خزان فاقه، صد همچون بهار

  ن یر زمیز ین ،فوق گردون است
 

  
  
  
  
  

  یمتونس بن ی یعل یه السالم فرمود ال تفضلونیعل ین خبر که مصطفیر ایتفس. 224
  معراج مرا :غمبر کهیگفت پ

  بیشباو  آن ِ باال ومن  آن ِ
  رفتن است نیو پائباال  ین ،قرب

  ؟ریاست و ز يباال يست را چه جاین
  ستیستیحق در ن صنعکارگاه 
  ایک يشان این اشکست ایحاصل ا

  و تلف آنچنان شادند در ذلّ
همه اقطاع اوست یبرگ یب برگ  
  دیار چنان است آن فر :گفت یکیآن 

  اش يچونکه او مبدل شدست و شاد
  ؟چون شاد شد ،پس به قهر دشمنان

  ران نریشاد شد جانش که بر ش
  ستیکاو آزاد ن ،میپس بدانست

  که اهل آن جهان ؟ور نه چون خندد
  

  ونس اجتبایست بر معراج ین  
  ب یرب حق برون است از حسـُزانکه ق

  ستن است ر یهست دیقاز  ،حق قربِ
  رینه دورست و د ،ست را نه زود وین

  ؟ستیست چین یچه دان ،یة هستغرّ
  چ با اشکست ماینماند ه یم

  همچو ما در وقت اقبال و شرف 
  افتخارست و علوست  ،شیفقر و خوار

  ؟دید او که ما را بسته دیچون بخند
  ش یآزاد کنون ،ن زندانیست زین

  ؟ر باد شدن فتح و ظفر پیچون از ا
  و ظفر فتحافت آسان نصرت و ی

  ست یدل خوش و دل شاد ن ،ایبه دن جز
  مهربان  ،مشفق ،کندیبر بد و ن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان بر شماتت اویاز طعن ا )ص(غامبر یآگاه شدن پ. 225
  ر زبانیدند در زین بمنگیا

  ر ما جهدد ،تا موکل نشنود
  د آن موکل آن سخنیگر چه نشن

  دیوسف را ندی راهان ِیپ يبو
  ن بر عنان آسمانیاطیآن ش

  ه زدهیآن محمد خفته و تک
  ش است بازیاو خورد حلوا که روز

  ران وید ،گشته حارس ،نجم ثاقب
  دکان از پگاه يده سویدو د يا

  ران با هم اندر بحث آن یآن اس  
  دنهسخن در گوش آن سلطان  شخو

   "من لدن"د که آن ب یرفت در گوش
  دینعقوبش شی ،حافظ بود وآن که 

  ب دان یلوح غ  نشنوند آن سرّ
  او گردان شده  گرد ،آمده سرّ

  کانگشتان او باشد دراز ،آن نه
  تان س رّز احمد س ،يکه بهل دزد

  اله از بجو رزق  ،ن به مسجد رویه
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  را رانیر اسیه السالم ضمیفهم کردن رسول عل. 226

  پس رسول آن گفتشان را فهم کرد
  دة فنایشان و پوسیمرده اند ا

  که مه گردد شکاف ؟شانیند ایخود ک
  نیت و مکیکازاد بود یآنگه

  انمده به ملک و خانیبناز يا
  از بام طشتشخص را  هافتادن

  انینم عیب  یم ،بنگرم در غوره
نم نهانیب یعالم ،رّبنگرم س  

  لَستمر شما را وقت ذرات أَ 
یب آسمان ِ از حدوث عدم  

  ده امیدیمن شما را سر نگون م
  بدان يدم تا کنم شادینو ند

  آنگه چه قهر ،یبستۀ قهر خف
  ار عدو ،پر از زهر ين قندین چنیا

  د نوشیکردیبا نشاط آن زهر م
  کردم غزا از بهر آنیمن نم

  صیمردار و رخ ،فه ست ویج ،ن جهانیکا
  منَـَم تا پرچم مرده کیسگ ن
  کردم صفوف جنگ چاك یزآن هم

  بشر يرم گلوهاب یز آن نم
  چند تا ییم گلورّب یز آن هم

  شیکه شما پروانه وار از جهل خو
  رانم شما را همچو مست یمن هم

  دیآنکه خود را فتحها پنداشت
  دیخواندیم جد کدگر را جدی

  ن قهریاندر ع ،د ویکردیقهر م
  

  آن خنده نبودم از نبرد :گفت  
یکشتن ن ردهمش مایپ يردست م  

  رم اندر مصاف چونکه من پا بفشُ
  ن یدم چنیدیمر شما را بسته م

  ان بدربر ن ياشتر ،نزد عاقل
  آت گشت  آت کلُّ  ش چشممیپ

  ان ینم عیب یش ،ستیبنگرم در ن
  آدم و حوا نرسته از جهان 

  ده ام پا بسته و منکوس و پست ید
آنچه دانسته بم افزون نشدد  

  ده ام یکز آب و گل بال ،آنش از یپ
  دم در آن اقبالتان ید ین همیا

  درج زهر يد و در ویخوردیقند م
  ؟د بر اویچت حسد آ ،خوش بنوشد
  ه گرفته هر دو گوش یمرگتان خف

  رم جهان یفرو گ ،ابمیتا ظفر 
   ؟صین مردار چون باشم حریبر چن

  ش کنم ام که تا زنده یآ ،ام یسیع
  تا رهانم مر شما را از هالك 

  و حشر ر و فرّـَتا مرا باشد ک
  ابد رهای یز آن گلوها عالم

  ش ین حمله کید ایکنیش آتش میپ
  با دو دست  ،از در افتادن در آتش

  دیکاشتیخود م یتخم منحوس
  دیراندیاژدرها فرس م يسو

  هرد ر ِیش  قهر ِ خود شما مقهور ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مأسور ين منصوریمقهور است و در ع ين قاهریدر ع یان آن که طاغیب. 227
  دیقهر خواجه کرد و زر کش ،دزد

یختیگرگر ز خواجه آن زمان ب  
  دیرس یوال ،دباو بدان مشغول   

    ؟یختیحشر انگ یبر او وال یک
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  ش بودیمقهور ،دزد يقاهر
  دام او شود ،بر خواجه ،یغالب

  يره گشته ایکه تو بر خلق چ يا
  آن به قاصد منهزم کردستشان

  ن منهزمیا ین عنان در کش پیه
  وه به دامین شیدت بدیچون کشان

  ؟گشت شاد ین غالب شدن کیعقل از ا
  شیپ ينایب ،درَز چشم آمد خیت

  هستند از فنون :غمبر کهیگفت پ
  شیسوء الظن خو ،از کمال حزم و

  ده در کمونودر فره دادن شن
  نیز کفار لع یدست کوتاه

ه بخوانیبیدقصۀ عهد ح  
  ش رایخو ،هم یز اندر غالبین

  ت آمد خطابیت اذ رمیمارم
  رتانیخندم من از زنجیزآن نم
  ر و غلیکه با زنج ،خندم یزآن هم

  نهاریز یکز آتش ب !عجب يا
  ر گرانیبه زنج ،دوزخ ياز سو

  ک و بدین ه،ن ریهر مقلد را در ا
  و ابتال میب ر ِیجمله در زنج

  کاروارین راه را پیشند اکیم
  جهد کن تا نور تو رخشان شود

  مکتب به زور يبریکودکان را م
  دودیبه مکتب م ،چون شود واقف

  چیچ پیپ ،رود کودك به مکتبیم
  زددست م ،یسه دانگیکند در کُ چون 

جهد کن تا مزد طاعت در ردس  
  مقلد گشته را ،ا کرهایائت
  یز بهر علت ،ن محب حقیا
  ریک از بهر شیه لیدا ن محبیا

یسن او آگاه نطفل را از ح  

  زانکه قهر او سر او را ربود  
  بستاند قود ،و یتا رسد وال

   يآغشته ا یدر نبرد و غالب
  آرد کشان  یرا در حلقه مو تا ت

  زم حمن يتا تو نگرد ،در مران
  بعد از آن اندر زحام  ینیمله بج

  د او فسادین غالب شدن دیچون در ا
  ش یش سرمه کرد از کحل خویکه خدا

  اهل جنت در خصومتها زبون 
  ش یو ضعف ک یز نقص و بد دل ین

جالٌ مؤمنون"حکمت     "لَو ال رِ
  ن یمومن فرض شد بهر خالص ِ

  کم تمامت زآن بدان یدیکف أ
  ایکبر دام ِ د او مغلوبِید

 گـُم شد او، واهللا اعلم بالصواب

  رتان یکه بکردم ناگهان شبگ
  گل سروستان و ُ يشمتان سوک یم

  متان تا سبزه زاریآریبسته م
  جاودان  کشمتان تا بهشت یم

  کشد یهمچنان بسته به حضرت م
  ایر اولیبغ ،ن رهیروند ایم

  کار واقف از اسرار ِ ،یجز کسان
  تا سلوك و خدمتت آسان شود

  چشم کور ،دیزانکه هستند از فوا
  شودیجانش از رفتن شکفته م

  چ یش هیخو د از مزد کار ِیچون ند
  چو دزد ،خواب گردد شب یآنگهان ب
 د حسدیعان آنگهت آیبر مط

  صفا بسرشته را ،ا طوعایائت
   یتـّلخود خُ ،غرض یو آن دگر را ب

  رین ستیو آن دگر دل داده بهر ا
   یر او را از او دلخواه نیر شیغ
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  ه بودیو آن دگر خود عاشق دا
  د و به ترسیبه اوم ،پس محب حق

  ؟و آن محب حق ز بهر حق کجاست
  چون طالب است ،ن و گر چنانیگر چن

   رهیگر محب حق بود لغ
  نهیا محب حق بود لعی

  ستین جستجوها زآن سریهر دو را ا
  

  ه بودیک رایغرض در عشق یب  
  خواند به درس ید میدفتر تقل

  که ز اغراض و ز علتها جداست 
  حق جاذب است  يجذب حق او را سو

  ره یما من خئنال دای یک
  نه یال سواه خائفا من ب

  ست یدل زآن دلبر ين گرفتاریا
  

  
  
  
  
  
  
  

ظهر من یخطر بباله و ال یرجوه و ال یعلمه العاشق و ال یث ال یجذب معشوق عاشق را من ح. 228
  أس مع دوام الطلبیالعاشق إال الخوف الممزوج بال یذلک الجذب أثر ف

  نجا که در صدر جهانآم یآمد
  ؟او از فراق يدب یبا کیناشک

  ریمعشوقان نهان است و ستل یم
  نجا ز اعتباریت هست ایک حکای

  جوستو  م کاو در جستیترك آن کرد
  نجاتاو ابد ی وتا رهد از مرگ 

  او نباشد دفع مرگ دیهر که د
  مشتاق مست يا ،آن کار است ،کار

  جوان يا ،مانیا شد نشان صدق ِ
  نیچن ،جان يا ،مان تویگر نشد ا

  دوستتو شد مرگ  هر که اندر کار ِ
  ستیمرگ نآن خود  ،چون کراهت رفت

  مردن نفع شد ،چون کراهت رفت
  کش گفت او ،یحق است و کس ،دوست

  

  جذب آن عاشق نهان  يگر نبود  
  ؟وثاق يسو يدوان باز آمد یک
  ریل عاشق با دو صد طبل و نفیم
  ز انتظار يخارک عاجز شد بیل

  دوست  يند رویش از مرگ بیتا که پ
  ات یح آبِ ،دوستست دیزانکه د

  وستش نه برگ یکه نه م ،دوست نبود
  کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است 

  را مرگ اندر آن و د خوش تیآنکه آ
  ن یرو بجو اکمال د ،ست کاملین

  دوست اوست  ،کراهت یب ،تو بر دل ِ
ست ین نقالن کرد ،مرگ است و صورت  

  "مردن دفع شد"د که مپس درست آ
  تو من آن ِ ،من و آن ِ یئتو: که
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صدر جهان یعاشق در بندگ يدن بخاریرس. 229
  رسدیگوش دار اکنون که عاشق م

  د او چهرة صدر جهانیچون بد
  جان به جانان داد و از خود باز رست

  شش اوفتادیپخشک  همچو چوبِ
ور و از گالبخُهر چه کردند از ب  

  د از بخار و از بخوریکار نا

  دسمن م حبل ٍه بسته عشق او را ب  
  جان  ش از تن مرغ ِدیرا پیئگو

 دان نشستیر ملک جاویبر سر

   سر آن جوادتا  يپاسرد شد از 
  نه آمد در خطاب  ،د وینه بجنب

 آن شه با فرّ و نور يجز که بو
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  او يد آن مزعفر رویشاه چون د
  د به تفتیجویعاشق دوست م :گفت

  و حق آن است کاو یعاشق حق
  آن نظر ش ِیست پیصد چو تو فان

  بر آفتاب یو عاشق يه ایسا
  چونکه سر بر زد ز مشرق قرص ِ خَور

  د درونیاز در ِ دل چونکه عشق آ
  خورد با آهو دو چار يریهمچو ش

  ش ِ تند بادیهمچو زور پشه پ
  

  او يپس فرود آمد ز مرکب سو  
  چونکه معشوق آمد آن عاشق برفت 

  مو رتانبود از تو  ،دیایچون ب
  ؟خود خواجه مگر یبر نف یعاشق

 ه ال گردد شتاب ید سایشمس آ

 از شب اثر یستاره ماند و ن ین

 ش اندازد برونیعقل، رخت خو

 خبر، افتاد زاریگشت آهو ب

  فهم کن واهللا اعلم بالسداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیمان علیداد خواستن پشه از باد به حضرت سل. 230
  اهیقه و ز گیپشه آمد از حد

  يگستر یمان معدلت میسل يکا
  ستودر پناه عدل ت یمرغ و ماه

  م مایکه بس زار ،داد ده ما را
  از تو حل یفیمشکالت هر ضع

  يهره ما در ضعف و اشکسته پرشُ
  یتو در اطباق قدرت منته يا

  ن غم کن جدایاز ا ،داد ده ما را
  انصاف جو يا :مان گفتیپس سل

  ؟ست آن ظالم که از باد بروتیک
  ؟در عهد ما ظالم کجاست !عجب يا

  ردظلم آن روز م ،میچونکه ما زاد
  ست شدیظلمت ن ،چون بر آمد نور

  کنندین کسب و خدمت میاطینک ش
  و بودیاصل ظلم ظالمان از د

کن فکان ،ست ما راازآن داده  ،لکم  
  د دودهایایباال بر نه تا ب

  میتیتا نلرزد عرش از نالۀ 
  یم از ممالک مذهبیزآن نهاد
  آسمان يمظلوم سو يمنگر ا

  باد من از دست داد :گفت پشه

  مان گشت پشه داد خواه یو ز سل  
   يزاد و پر ،یو آدم ،نیاطیبر ش

  ؟ستست آن گم گشته کش فضلت نجیک
  م مایب از باغ و گلزارینص یب

  خود مثل  یفیپشه باشد در ضع
   ين پروریشهره تو در لطف و مسک

   یره یو ب یما در کم یمنته
  دست تو دست خدا يا ،ریدست گ

  ؟بگو یخواهیداد و انصاف از که م
  ؟دست روتیکردست و خراش ظلم

  ؟ر ماستیکاو نه اندر حبس و در زنج
  ؟ش بردیپ یکه ظلم ،پس به عهد ما

  ظلم را ظلمت بود اصل و عضد
  گران بسته به اصفادند و بندید
  ؟استم چون نمود ،و در بند استید

  آسمان  يتا ننالد خلق سو
  تا نگردد مضطرب چرخ و سها

  م یسق یتا نگردد از ستم جان
   "یرب ای" د بر فلک ها یایتا ن
  در زمان  يشاه دار یکاسمان

ظلم بر ما بر گشاد کاو دو دست  
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  میاندر یظلم او به تنگ زما 
  انیحست و عیظلم او بر ما صر

  داد ما وانصاف ما بستان از او
  

 م یخوریبا لب بسته از او خون م  

 انیست ما را چاره جز کردن بین

  م عادل اکرام خویکر يا
  

  
  
  

  وان حکمیه السالم پشۀ متظلم را به احضار خصم به دیمان علیامر کردن سل. 231
  يبا دویز يا :مان گفتیپس سل

  دادور يهان ا :ستاحق به من گفته 
  د هر دو خصم اندر حضوریایتا ن

  ریخصم تنها گر بر آرد صد نف
  ارم روز فرمان تافتنیمن ن

  ست برهان و درستوقول ت :گفت
  باد صبا يا :کهبانگ زد آن شه 

  روبرو تخصمبن مقابل شو یه
  زیز تیآمد ت ،دیباد چون بشن

  ؟پشه کجا ياکه  :مان گفتیپس سل
  اوست مرگ من از بود ،شه يا :گفت

  ؟ابم قراریمن کجا  ،او چو آمد
  درگاه خدا ياین جویهمچن

  بقا اندر بقاست ،گر چه آن وصلت
  نور يایبود جو انک یئه هایسا

  ه اور دچو باشد س ؟ماند یعقل ک
  ستیش وجهش هست و نید پمهالک آ
  ن محضر خردها شد ز دستیاندر ا

  

   يد که از جان بشنویامر حق با  
  دگر یخصم یتو ب یمشنو از خصم

  ش حاکم در ظهورید پیایحق ن
  ریخصم قول او مگ یهان و هان ب

  من  ياور سویخصم خود را رو ب
  ست وخصم من باد است و او در حکم ت

  ایب ،افغان کرد از ظلمت پشه
  کن دفع عدوو  يگویم شپاسخ

  زیپشه بگرفت آن زمان راه گر
  باش تا بر هر دو رانم من قضا

  اوست  از دود ،ن روز منیاه ایخود س
  کاو بر آرد از نهاد من دمار

  ال نده یشود جو ،دیچون خدا آ
  ز اول آن بقا اندر فناست  ،کیل
  چون کند نورش ظهور ،ست گرددین
ک إِلَّا وجهه  یلُّ شَکُ  هال ء  

  ست یخود طرفه ا ،یستیاندر ن یهست
  شکست  ،ده شدینجا رسیچون قلم ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیهوش را تا بهوش باز آینواختن معشوق عاشق ب. 232
  باز گردم جانب صدر جهان

  انیاش در ب یهش ید از بیکشیم
  برگرفتش، سر نهاد اندر کنار

  گدا يکا :بانگ زد در گوش او شه
  دیطپیتو کاندر فراقم م جان ِ

  ده در فراقم گرم و سردیبد يا
  خرد یب ،را ياشتر ،مرغ خانه

 در نوازش عاشق خود را نهان  

  از کرم صدر جهان  ،اندك اندك
 کرد اشک تر نثاریبر رخش م

  دامن گشا ،زر نثار آوردمت
  ؟دیچون رم ،دمیچونکه زنهارش رس

  و باز گرد يخود یبا خود آ از ب
  بردیرسم مهمانش به خانه م
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  اشتر پا نهاد ،چون به خانۀ مرغ
  هوش ماعقل و خانۀ مرغ است 

  ناقه چون سر کرد در آب و گلش
  را فضول انسان ،عشق کرد فضل ِ

  ن مشکل شکاریجاهل است و اندر ا
  ؟ر رایش يدیکنار اندر کش یک

  ودظالم است او بر خود و بر جان خَ
  مر علمها را اوستاد ،جهل او

  ن رفته دمشیکا ،دست او بگرفت
  ن مرده تنآچون به من زنده شود 

  ن جان محتشمیمن کنم او را از ا
  دوست يند روینامحرم نب جان ِ

  ن دوست رایوار ادر دمم قصاب 
  ده از بالیجان رم يا :گفت

  ات یو مست يخودیب ،خود ما يا
  نو به نو ،ن زمان منیلب ا یبا تو ب

  رمدین دم میاز ا ،نکه آن لبهاآز
  ن دم بر گشایدر ا یگوشیب گوش ِ

  دن گرفتیوصل بشن يچون صال
  کز عشوة صبا ،کم از خاك است ین

  کم ز آب نطفه نبود کز خطاب
  کنُ شد از امر  ، کهین يکم ز باد

  ست، کز امر سالمین يکم ز نار
  ست در دفع عدوین یکم ز چوب

  سنگ نبود کز والدو کم ز کوه 
  ؟ۀ عدمینه آن ما ،ن همه بگذریز
  

  ران گشت و سقف اندر فتادیخانه و  
  ناقۀ خدا طالبِ ،صالح هوش ِ

  جان و دلش  ین ،گل آن جا ماند ین
  ظلوم است و جهول  یئن فزون جویز
  در کنار يریکشد خرگوش ش یم

  ر رایش يدیو د یگر بدانست
  بردیگو م ،کز عدلها ،نیظلم ب
  مر عدلها را شد رشاد ،ظلم او

  که من دم بخشمش  ،دیآ یآنگه
  آرد به من  يجان من باشد که رو

  ند بخششم یجان که من بخشم بب
  اوست  يکاصل او از کو ،جز همان جان

  نغزش پوست را تا هلد آن مغز ِ
  الصال ،میما در گشادرا وصل 

  ات  یهماره هست ،ز هست ما يا
  شنو یم ،میکهنه گو يرازها

  دمد ینهان بر م يبر لب جو
  "شاءیفْعلُ اهللا ما ی" بهر راز ِ

  دن گرفت یاندك اندك مرده جنب
  اقبسر بر آرد از  ،سبز پوشد

  خ چون آفتاب ند ریوسفان زای
  ن خُطاوس و مرغ خوش س ،در رحم

 ل خوش کالمیگلستان شد بر خل

 منکر ز امر هو يکه شد اژدرها

  ناقه ناقه زاد زاد ،کان يناقه ا
  ؟د دم به دمیبزا ،زاد و یعالم
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  شاد گشتد و یو بر طپ دیبر جه

  او و شاد شد يد از رویبشکف
  جان را مطاف ،حق يعنقا يا :گفت

  عشق امتگاهیل قیسراف يا

  سجود اندر فتاد ،زد یک دو چرخی  
 در وصال از بند هجر آزاد شد

  ز آن کوه قاف  يشکر که باز آمد
  دلخواه عشق  يا ،عشق و تو عشق ِ يا
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  دادنم ین خلعت که خواهیاول
  به صفوت حال من یدانیگر چه م

  دیصدر فر يا ،صد هزاران بار
  تو يوآن اصغا ،توِ  یعیآن سم
  مرا ش ِیکم و ب ،دنیوشیآن ن

  ستوکه آن معلوم ت ،من يقلبها
  يه اغرّ ،شوخو  یبهر گستاخ

  که چون ماندم ز شست ،اوال بشنو
  دودو صدر ِ يا ،ا بشنو تویثان

  رون رفته امیثالثا تا از تو ب
  رابعا چون سوخت ما را مزرعه

  صدر جهان يخامسا ً در هجرت ا
  تو يرو یسادسا ً از شش جهت ب

  سابع از ثامن ندانم، ضاله ام
  تو خون بر خاکها یابیهر کجا 

نین بانگ و حنیا ،من رعد است و گفت  
  تنم یه میگفت و گر ان ِیمن م

  کاگردد بیفوت م ،میگر بگو
  شها ،دل ده خون ِیفتد از د یم
  فیه در شد آن نحین بگفت و گریا

  و هو ياز دلش چندان بر آمد ها
  ره خندیخ ،انیره گریخ ،انیره گویخ

  زیاشک ر ،شهر هم همرنگ او شد
  نیگفت آن دم با زمیآسمان م

  ؟که چه عشق است و چه حال ،رانیعقل ح
  امت نامه رایچرخ برخوانده ق

  ستیگانگیبا دو عالم عشق را ب
  رتشیدا حیپ ،سخت پنهان است و

  ش اویک ،ر هفتاد و دو ملتیغ
  ن زند وقت سماعیمطرب عشق ا

  ؟عدم يایدر پس چه باشد عشق ِ
  و سلطنت معلوم شد یبندگ

  بر روزنم  یگوش خواهم که نه  
  گوش کن اقوال من  ،بنده پرور
  دیهوشم پر ،گوش تو يز آرزو

  تو يجان افزا يوآن تبسمها
  ش مرایبداند عشوة جان ِ

  درست  چون نقد ،تو یرفتیبس پذ
   يذره ا ،ش حلمتیحلمها در پ

یل و آخر ز پاوست ش من بج  
  نبود یثان ،ستم تراج یکه بس

  ا ثالث ثالثه گفته ام یئگو
  ندانم خامسه از رابعه یم

 انیاز حواس خمسه بودم در ز

 د بر من غم دو تویا باریگوئ

 د فلک از ناله امیگر یخون هم

  ن از چشم مایقیباشد  ،يبر یپ
  ن یز ابر خواهد تا ببارد بر زم

  ؟چون کنم ،میا بگوی ،میا بگری
  ؟و ثنا مدحچون کنم  ،میور بگر

  ده مراین چه افتادست از دیب
  ف یهم شر ،ست هم دونیکه بر او بگر

رد او حلقه کرد اهل بخارا گ  
  ران شدندیح ،رد و کالنخُ ،مرد و زن

  زیچون رستخ ،مرد و زن درهم شده
  ن یبب یدستیامت را ندیگر ق

  ؟ا وصالی ؟تا فراق او عجبتر
  ده جامه رایه بر درتا مجرّ

   ستیوانگیهفتاد و دو د آن،اندر و
  در حسرتش  ،جان جان سلطانان ِ

  ش اویپ ،يتخته بند ،تخت شاهان
  صداع  يخداوند ،بند و یبندگ

  آنجا قدم  ،در شکسته عقل را
  مکتوم شد یعاشق ،ن دو پردهیز
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  یداشت یزبان یهست یکاشک
  از آن ،یدم هست يا ،یئهر چه گو
  قالحال است و آن  ،آفت ادراك

  انش محرممیئمن چو با سودا
  يخود و آشفته ا یسخت مست و ب

  یدم يبر نار ،هش دار ،هان و هان
  ؟و بگشاده زبان یعاشق و مست

  ؟د زبانیچون ز راز و ناز او گو
  در پشم و پنبه آذر است ؟ستر چه

  ش پنهان کنمرَتا س چون بکوشم
  ردم او هر دو گوشیگ "رغم انفم"

  يده ایگر چه بر جوش ،رو :مشیگو
  ن تنمیمحبوس خنب است ا :د اویگو
  گرو يکه گرد ،شیز آن پ :مشیگو
  من ف آشام ِیاز جام لط :دیگو

  د شام و دزدد جام منیایچون ب
  "مدام" یم ز آن عرب بنهاد نام ِ

  ق رایعشق جوشد بادة تحق
  ق حسنیبه توف ،تو ییبجوچون 

  ق رایتوفِ  ید میفزایچون ب
  آب هم مست ،و یآب گردد ساق

  ره رفتیست کاندر شیپرتو ساق
  ره رایبپرس آن خ ین معنیاندر ا

  ش هر داننده هستیپ ،تفکر یب
  

   یتا ز هستان پرده ها برداشت  
  بدان  یگر بر او بستیپردة د

  محال است و محال  ،خون به خون شستن
  دمم یو شب اندر قفس در مروز 
  ؟يبر چه پهلو خفته ا ،جان يدوش ا
   یطلب کن محرم ،برجه اوال ً

  بر ناودان  ياشترُ  ،اهللا اهللا
  خواند آسمان  ،"الستر ،لیا جمی"
  تر است رسوااو  ،شیپوش یهم وت
نک منم یکا ،ر بر آرد چون علمس  
   ؟پوشه ب یپوش یچونش م ،غمدم يکا

   يده ایپوش ،و یئدایهمچو جان پ
  زنم یخنبک مُ ، اندر بزم یچون م
  برو ،ید آفت مستیایتا ن

  من  ،تا نماز شام ،روزم ار ِی
  من  که نامد شام ِ ،واده :مشیگو
  دام خور را م  یست مین يرینکه سآز

  ق راینهان صد یاو بود ساق
  ق تن یابر ،جان بود آبِ ،باده
ق رایبشکند ابر ،یت مقو  

  واهللا أعلم بالصواب  چون مگو؟
  د و رقصان گشت و زفت یره بر جوشیش

  ؟ره رایش يده بودید ین کیکه چن
  هست  گردنده، گردانندهکه با  آن
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  ستعاشق شد یبر زن یک جوانی
  ده و مجنون و مستیدل و شوریب

  نیبس شکنجه کرد عشقش بر زم
  ؟بود یخون چراعشق، از اول 

  زن ش ِیپ یرسول يفرستادچون 
  کاتبش یزن نبشت يور به سو

 خور آمده استیخواب و ب یبروز و شب   

  دست  ،وصل ندادش روزگار ِ یم
  ؟نیک ،خود چرا دارد ز اول عشق

  بود یرونیآنکه ب ،زدیتا گر
  راه زن  یگشت ،آن رسول از رشک

  بش ئنا يف خواندینامه را تصح
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  در وفا يک کردیور صبا را پ
  یدوخت یمرغ گر بر پرِّ ،رقعه
  رت ببستیچاره را غ يراهها

انتظار ،ل مونس غمبود او  
  دواست یب ين بالیک :یگاه گفت

  يسر يزو برآورد یگاه هست
  يادش به گردون بر شدیگاه فر

  نهادن یا یسرد گشت يچونکه بر و
  غربت بساختِ  یبرگ یچونکه با ب
  کاه شد یفکرتش ب يخوشه ها

  خمشِ  يایگوِ  یبسا طوط يا
  نیخامش نش یدم ،رو به گورستان

  خاکشان ینیک رنگ بیک اگر یل
  کسان بودیشحم و لحم زندگان 

  ؟قالشان یتا ننوش یتو چه دان
  را يو هو يها ،از قال يبشنو

  به ضدها متصف ،کسانینقش ما 
  کسان بود آوازهاین یهمچن

  اندر مصاف يبانگ اسبان بشنو
  گر ز ارتباطید ،از حقد و یکیآن 

  شان بودیهر که دور از حالت ا
  جنبد از زخم تبر یآن درخت

  گیرده رم گیز د ،بس غلط گشتم
  ایب :دیجوش و نوش هر کست گو

  شناس رو   ز جان ِ ،بو يگر ندار
  که بر آن گلشن تند یآن دماغ

  

  آن صبا یره گشتیت ياز غبار  
   یرقعه سوخت از تف ،مرغ پرِّ

  ت شکست یشه را رایلشکر اند
  هم انتظار ؟یک ،بشکستآخرش 
  ات جان ماست یح ،ین :یگاه گفت

   يبر يخورد یستیگاه او از ن
 يال دلبرش همدم بدیگه خ

  چشمۀ اتحاد گرم ِ يجوش کرد
او بتاخت  يبه سو یبرگ یب برگ  

  رهنما چون ماه شد ،شبروان را
  ش ترُُ رو  ن روان ِیریبسا ش يا

  ن یسخن گو را بب آن خموشان ِ
  کسان حالت چاالکشان یست ین

  دگر شادان بود ،نیغمگ یکیآن 
  نکه پنهان است بر تو حالشان آز
  ؟را يصد تو حالت ینیبب یک

  روانشان مختلف  ،کسانیخاك هم 
  ر نازهاآن پ ،ر درد وپ یکیآن 

  اندر طواف  يبانگ مرغان بشنو
  گر از نشاطید ،از رنج و یکیآن 

  کسان بودیشش آن آوازها یپ
گر از باد سحرید و آن درخت  

  گ ید دیجوشیده مینکه سر پوشآز
  ایر ،ر ویجوش تزو ،جوش صدق و

  شناس  بو ،دست آور یرو دماغ
  او روشن کند ،عقوبان همیچشم 
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  ن بگو احوال آن خسته جگریه

  د هفت سالدر جست و جو ب ،کان جوان
  ۀ حق بر سر بنده بودیسا

  يدر یچون کوب :غمبر کهیگفت پ

  پسر يم ایدور ماند يکز بخار  
  ال یال وصل گشته چون خیاز خ

  ابنده بودینده یعاقبت جو
   يد سریعاقبت ز آن در برون آ
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  یکس يبر سر کو ینیچون نش
  هر روز خاك یکنَ یم یچون ز چاه

  ياگر تو نگرو ،نیجمله دانند ا
  ستجبآتش  ،يسنگ بر آهن زد

  خت و نجاتب  ستشین يروز آن که 
  ر نداشتشت کرد و بک ،کان فالن کس

  نیس لعیبلعم باعور و ابل
  ا و رهروانیصد هزاران انب

  دهد یکیرد که تارین دو را گیا
  دلشاد او ،بس کسا که نان خورد

  ورمخَهم رو نان  ،ادبار يپس تو ا
  خورندیصد هزاران خلق نانها م

  ؟يتو بدان نادر کجا افتاده ا
  ن جهان پر آفتاب و نور ماهیا

  ؟یپس کو روشن ،که اگر حق است
  افتیشرق و غرب آن نور  ،جمله عالم

وان و کرومیرو به ا ،ه رها کنچ  
  شت کردک ینک فالنیکا :ن مگویه

  هستنجا خوف یکه ا ؟پس چرا کارم
  زه، رو و کار کُنین مکن استیه

  زه کند بر رو فتدیهر که است
  شت و کار رانکه او نگذاشت کآو
  باز ران یان بگذر، زمانین بیز

  یکوفت او از سلوتیم يچون در
  شب به باغاو  ،م عسسیجست از ب

  :گفت سازندة سبب را آن نفس
  يتو سببها کرده ا ،ناشناسا

  ن کار رایسبب ا يبهر آن کرد
  يپر ،بخشد حق ،يپا شکست در

  ت بودیهر چه آن بر تو کراه
  ا به چاهی ین که بر درختیتو مب

  ن گفت وگویا یباق یگر تو خواه

   یکس يتو هم رو ینیعاقبت ب  
  در آب پاك  یرسعاقبت اندر 

   يبدرو يروز ،شیکاریهر چه م
  باشد نادر است نور  ،باشدبن یا

  مگر در نادرات  ،ننگرد عقلش
صدف گوهر نداشت  ،رد وو آن صدف ب  

  ن یسود نامدشان عبادتها و د
  د اندر خاطر آن بد گمان ینا

  ؟نهد ین کیدر دلش ادبار جز ا
  رد در گلویبگ ،مرگ او گردد

  همچو او در شور و شر یفتیتا ن
  پرورند یابند و جان می یزور م

  يو ابله زاده ا یگر نه محروم
  سر فرو برده به چاه  ،و بهشتهت

   یدن يبنگر او، ه از چبرآر اسر 
  نخواهد بر تو تافت  ،یتا تو در چاه

  ج شوم ـّنجا بدان کاللیز ایکم ست
  وردشتش بخَملخ ک و، در فالن سال

  ؟گندم ز دستن یمن چرا افشانم ا
 با توکل کشت کن، بشنو سخُن

 زد تا ابدیآنچنان کو بر نخ

تو انبار را يکند کورُ ر پ  
 جانب احوال آن عاشق جوان

   یخلوت يافت روزیعاقبت در
  شمع و چراغ  باافت یار خود را ی
  کن بر عسس  یتو رحمت ،خدا يا

يرده ااز در دوزخ بهشتم ب   
  ک خار رایتا ندارم خوار من 

   يد دریز قعر چاه بگشا هم
 رحمت بود يقت بنگریچون حق

  ن که منم مفتاح راه یتو مرا ب
  در دفتر چارم بجو ،یاخ يا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



194 

 

    
  يالمعنو يالثالث من المثنوتم المجلّد 

  ان دفتر سومیپا
  


