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 حاجت و مقصود جمله شد روا  خدا ازگفتی پس دعا کردی و،  10.6

  حاجت این جملگانتان شد روا گفتی: ای اصحاب آفت ،از خدا*  10.7



 اكرام خدا ،سوی غفاری و بی رنج و عنا ،هین روان گردید 10.8

 ی زانوی ایشان به رای ئكه گشا چون اشتران بسته پای ،جملگان 10.9

 از دعای او شدندی پا دوان  بی توقف جمله شادان در امان  10.10

 تن درست و شادمان و محترم  جمله بیدرد و الم، بیرنج و غم*  10.11

 ان از د م میمون آن صاحب قر خویش گشتندی روانۀ سوی خان*  10.12

 كیش  یارانیافتی صحت از این  آزمودی تو بسی آفات خویش 10.13

 ؟ چند جانت بی غم و آزار شد ؟چند آن لنگی تو رهوار شد 10.14

 ای لوند ،تا ز خود هم گم نگردی رشته ای بر پای بند ،مغفلتو  10.15

 یاد ناورد آن عسل نوشی تو فراموشی تو ،ناسپاسی و 10.16

 از تو خسته شد ،چون دل اهل دل بر تو بسته شد ،الجرم آن راه 10.17

 گریه های زار كن  ،همچو ابری زودشان دریاب و استغفار كن 10.18

 میوه های پخته بر خود واكفد تا گلستانشان سوی تو بشكفد 10.19

 با سگ كهف ار شدستی خواجه تاش  مباشکم از سگ  و هم بر آن در گرد 10.20

 اول ببندۀ كه دل اندر خان مر سگان را ناصحند ،چون سگان هم 10.21

 را ممان  یحق گزار ،سخت گیر و ردی استخوانكه خو ین در رااول 10.22

 مفلح شود ،وز مقام اولین آنجا رود ،ادب ز  تا  ،میگزندش 10.23

 یاغی مشو ،نعمتت با ولی   برو ،ای سگ طاغیه ك ،میگزندش 10.24

 برجسته باش  ،چابك و ،پاسبان و بسته باش ،همچو حلقه ،بر همان در 10.25

 فاش بیوفایی را مكن بیهوده  وفای ما مباش نقض   صورت   10.26

 ننگ و بد نامی میار ،رو سگان را چون وفا آمد شعار ،مر سگان را 10.27

 ؟ چون روا داری نمود ،بیوفایی عار بود ،چون سگان را ،بیوفایی 10.28



 من اوفی بعهد غیرنا :گفت فخر آورد از وفا ،حق تعالی 10.29

 بر حقوق حق ندارد كس سبق  حق وفا با رد   ،بیوفایی دان 10.30

 جای  ُگل، گل باش و، جای خار، خار  نور را هم نور شو، با نار نار*  10.31

 كرد او را از جنین تو غریم  كان كریم ،حق مادر بعد از آن شد 10.32

 آرام و خو ،و را تداد در حمل درون جسم او ،صورتی كردت 10.33

 متصل را كرد تدبیرش جدا همچو جزو متصل دید او ترا 10.34

 تا كه مادر بر تو مهر انداختست  حق هزاران صنعت و فن ساختست 10.35

 خر بود ،هر كه آن حق را نداند سابق از مادر بود ،حق   پس حق 10.36

 گیربآن خود  ،با پدر كردش قرین آنكه مادر آفرید و ضرع و شیر 10.37

 تو هم آن   ی،و آنكه ن ،آنكه دانم قدیم احسان تو ، ایای خداوند 10.38

 نمی گردد كهن  ،زانكه حق من كن ُحق را یاد  :تو بفرمودی كه 10.39

 با شما از حفظ در كشتی نوح  حآن صبو ،یاد كن لطفی كه كردم 10.40

 دادم از طوفان و از موجش امان اصل و اجداد شما را آن زمان 10.41

 كه را میربود ُمر اوج  ،موج او زمین بگرفته بود ،آب آتش خو 10.42

 جدتان  جد   جد   در وجود   تانمن نكردم رد   ،حفظ كردم 10.43

 ؟كنم ضایع چون  ،كارگاه خویش ؟چون زنم ،پشت پایت ،چون شدی سر 10.44

 بدان سو میروی  ،داز گمان ب   ؟بیوفایان میشوی ،دایچون ف 10.45

  ؟ گمان بد بری ،یئسوی من آ رییها ب  ئمن ز سهو و بیوفا 10.46

 دو تو ،میشوی در پیش همچون خود كه تو ،بر آنجا بر ،داین گمان ب   10.47

 رفت  :ی كهئگو ؟كو :م كهگویگر ترا  بس گرفتی یار و همراهان زفت 10.48

 در قعر زمین  ماند،سقت یار ف بر چرخ برین ،یار نیكت رفت 10.49



 چون آتشی از كاروان  ،بیمدد چنانهم ،تو بماندی در میانه 10.50

 كاو منزه باشد از باال و زیر ای یار دلیر ،دامن او گیر 10.51

 در زمین اندر رود ،نی چو قارون سوی گردون بر شود ،نی چو عیسی 10.52

 چون بمانی از سرا و از دكان  با تو باشد در مكان و بی مكان 10.53

 را گیرد وفاو مر جفاهای ت از كدورتها صفااو بر آرد  10.54

 روی سوی كمال  تا ز نقصان وا فرستد گوشمال ،چون جفا آری 10.55

 بر تو قبضی آید از رنج و تبش  ردی ترك كردی در روشچون تو و   10.56

ردی که کنی تو در زمان 10.57 ترک و   قبض و تاریکیت آید، نیک دان ِ 

 هن هیچ تحویلی از آن عهد ك یعنی مكن ،آن ادب كردن بود 10.58

 شود  پا گیری ،اینكه دل گیرست پیش از آن كاین قبض زنجیری شود 10.59

 تا نگیری این اشارت را به الش  رنج معقولت شود محسوس و فاش 10.60

 قبضها بعد از اجل زنجیر شد قبضها دلگیر شد ،در معاصی 10.61

 بالعمی  حشرعیشه ضنكا و ن نعط من أعرض هنا عن ذكرنا 10.62

 دلش را میخلد ،تنگی قبض و دل چون مال كسان را میبرد ،دزد 10.63

 كز شرت گریست  ،قبض آن مظلوم ؟عجب این قبض چیست :او همی گوید 10.64

 كند ُم آتشش را د   ،صرارباد ا   التفاتی كم كند ،چون بدین قبض 10.65

 زد علم  ،گشت محسوس آن معانی قبض عوان شد الجرم ،قبض دل 10.66

 د شاخ بیخ آربر ،غصه بیخ است و زندان شدست و چار میخ ،ها قبض 10.67

 بیخی شمار ،قبض و بسط اندرون هم شد آشكار ،نهان بودبیخ پ 10.68

 تا نروید زشت خاری در چمن  زودش بزن ،د بودب   شچونكه بیخ 10.69

 ن نكه سرها جمله میروید ز بُ آز كن ُ آن قبضۀ چار ،قبض دیدی 10.70



 د میوه با اصحاب ده مچون بر آ هبسط خود را آب د   ،بسط دیدی 10.71

 

 اهل سباۀ باقی قص. 11
 باز گو، تا باز گویم: مرحبا  اهل سباۀ باز گردد قص*  11.1

 كارشان كفران نعمت با كرام  با بودند خامسز اهل  ،آن سبا 11.2

 تو جدال  ،كه كنی با محسن خود باشد آن كفران نعمت در مثال 11.3

  ؟چه رنجه میشوی ،من برنجم زین یئكه نمی باید مرا این نیكو 11.4

 كن  زودم كور ،من نخواهم چشم این نیكویی را دور كن ،لطف كن 11.5

 شیننا خیر لنا خذ زبننا عد بیننا پس سبا گفتند با 11.6

 امن و فراغ  ین ،ان خوب ومز ین ما نمیخواهیم این ایوان و باغ 11.7

 د است خوش كانجا د   ،آن بیابان است د استب   ،شهرها نزدیك همدیگر 11.8

 فإذا جاء الشتاء أنكر ذا یطلب اإلنسان فی الصیف الشتا 11.9

 ال بعیش رغداال بضیق  فهو ال یرضی بحال أبدا 11.10

 كلما نال هدی أنكره  ْنساُن ما أكفرهقُت ل  اال 11.11

 اقتلوا أنفسكم گفت آن سنی  زآن شد كشتنی ،نفس زین سان است 11.12

  ؟ز زخم او تو كی جهیا ،در خلد هر چون كش نهی ،خار سه سوی است 11.13

 دست اندر یار نیكو كار زن  آتش ترك هوا در خار زن 11.14

 به از صبا ،وبا ،یش ماكه به پ ردند اصحاب سباچون ز حد بُ  11.15

 از فسوق و كفر مانع میشدند ناصحانشان در نصیحت آمدند 11.16

 تخم فسق و كافری میكاشتند قصد خون ناصحان میداشتند 11.17

 از قضا حلوا شود رنج دهان  شود تنگ این جهان ،چون قضا آید 11.18



 تحجب األبصار إ ذا جاء القضاء إ ذا جاء القضاء ضاق الفضا :گفت 11.19

 كحل چشم را ،تا نبیند چشم قضا چشم بسته میشود وقت 11.20

 ز استغاثت دور كرد ،آن غبارت چو انگیزید گرد ،مكر آن فارس 11.21

 ور نه بر تو كوبد آن مكر سوار مرو سوی غبار ،سوی فارس رو 11.22

 ؟چون زاری نكرد ،گرد گرگ  دید  وردگفت حق آن را كه این گرگش بخ   11.23

 ؟ اچرا كرد او چر ،با چنین دانش گرد گرگ را  او نمی دانست  11.24

 به هر سو می خزند ،می بدانند و بوی گرگ با گزند ،گوسفندان 11.25

 ترك میگوید چرا   ،می بداند مغز حیوانات بوی شیر را 11.26

 انباز گرد خدابا مناجات  باز گرد ،دیدیشیر بوی خشم  11.27

 آمد سترگ  ،گردبعد   ،گرگ محنت گرد گرگوانگشتند آن گروه از   11.28

 بستند چشم  ،در  ان خ  كه ز چوپ بردرید آن گوسفندان را به خشم 11.29

 خاك غم در چشم چوپان میزدند دندچند چوپانشان بخواند و نام   11.30

 هر یك سروریم  ؟چون تبع گردیم ز تو چوپانتریمخود ما  ،كه برو 11.31

  یعار ن آن   ،هیزم ناریم و ییار ن آن   ،گرگیم وۀ طعم 11.32

 بانگ شومی بر دمنشان كرد زاغ  د جاهلیت در دماغحمیتی بُ  11.33

 در چه افتادند و میگفتند آه  همی كندند چاهبهر مظلومان  11.34

 یك یك یافتند ،آنچه میكردند پوستین یوسفان بشكافتند 11.35

 بسته اندر كوی تو ،چون اسیری دل حق جوی تو ؟كیست آن یوسف 11.36

 و بالش را به صد جا خسته ای  پر   جبرئیلی را بر استن بسته ای 11.37

 آوری  كهدان   شی او را به كه ك   گوساله بریان آوری ،پیش او 11.38

  جز ذکر و قنوت نیست او را قوت این است ما را لوت و پوت ،كه بخور 11.39



 میكند از تو شكایت با خدا آن مبتال ،زین شكنجه و امتحان 11.40

 صبر كن  ،نك وقت آمد :گویدش افغان از این گرگ كهن ،كای خدا 11.41

 جز خدای دادگر ؟داد كه دهد واخواهم از هر بی خبر ،تو داد   11.42

 یا ربنا ،در فراق روی تو شد فنا مصبر :او همی گوید كه 11.43

 صالحم افتاده در حبس ثمود احمدم درمانده در دست یهود 11.44

 یا بیا ،یا باز خوانم ،كشیا بُ  جان انبیا ای سعادت بخش   11.45

 این فراق اندر خور اصحاب نیست  نیستتاب * با فراقت كافران را  11.46

 یا لیتنی كنت تراب هر یکی:  کافران گویند در وقت عذاب*  11.47

 تو است  كسی كان   ؟چون بود بی تو و خود زآنسو استاك ،او این است حال 11.48

 صبر به  ،روصبر آ ،لیك بشنو آری ای نزه :حق همی گوید كه 11.49

 کاندر آمد وقت بیرون آمدن ، دم مزنخامش ،است کصبح نزدی 11.50

 تو مكوش ،من همی كوشم پی تو خامش، کم خروش صبح نزدیک است، 11.51

 اروی تلخم، به از حلوای تو د کوشش من، به که کوششهای تو*  11.52

 کمترک جنبان زبان، رو گوش شو  هین تحمل کن، برو خاموش شو*  11.53

 هر چه از یارت جدا اندازد آن  حیلت و مکر و دغا بازیش دان*  11.54

 ردخواجه را بین خانه بُ  ،یئروستا ای یار گرد ،هین باز گرد ،شد ز حد 11.55

  ؟ به دهچون آمد  ،خواجه هك ،آن بگو اهل سبا یك گوشه نهۀ قص 11.56

 

 سوی دهبی ئقی داستان رفتن خواجه به دعوت روستااب. 12
 تا كه حزم خواجه را كالیوه كرد در تملق شیوه كرد ،یئروستا 12.1

 تیره شد ،حزم خواجه الل  تا زُ  او خیره شد ،از پیام اندر پیام 12.2



 نرتع و نلعب به شادی میزدند ندس  هم از اینجا كودكانش در پ   12.3

 اب    از ظل   ،نرتع و نلعب ببرد عجبكش ز تقدیر  ،همچو یوسف 12.4

 زیست آن با حیله و مكر و دغا بلكه جانبازیست آن ،آن نه بازی 12.5

 زیان  ،كان زیان دارد ،مشنو آن را جدا اندازد آن ،هر چه از یارت 12.6

 ای فقیر ،بهر زر مگسل ز گنجور مگیر ،گر بود آن سود صد در صد 12.7

 ی را گرم و سردنب گفت اصحاب   كه چند یزدان زجر كرد ،این شنو 12.8

 جمعه را كردند باطل بی درنگ  در سال تنگ ،هلزانكه بر بانگ دُ  12.9

 ز آن جلب صرفه ز ما ایشان برند تا نباید دیگران ارزان خرند 12.10

 پر نیاز ،با دو سه درویش ثابت ماند پیغمبر به خلوت در نماز 12.11

  ؟یئچونتان ببرید از ربان یئطبل لهو بازرگان :گفت 12.12

 ثم خلیتم نبیا قائما ائماه قد فضضتم نحو قمح ٍ 12.13

 بگذاشتید ،و آن رسول حق را تخم باطل كاشتید ،بهر گندم 12.14

 چشمی بمال  ،بین كه را بگذاشتی خیر من لهو است و مال ،صحبت او 12.15

 كه منم رزاق خیر الرازقین  خود نشد حرص شما را این یقین 12.16

 ؟ كی توكلهات را ضایع نهد آنكه گندم را ز خود روزی دهد 12.17

 فرستادست گندم ز آسمان  هك دا گشتی از آناز پی گندم ج 12.18

 

 دعوت باز بطان را از آب به صحرا. 13
 تا ببینی دشتها را قند ریز كز آب خیز ،باز گوید بط را 13.1

 آب ما را حصن و امن است و سرور ای باز دورک :عاقل گویدش بط   13.2

 از حصن آب  ،هین به بیرون كم روید ای بطان شتاب ،دیو چون باز آمد 13.3



 ای پای مرد ،از سر ما دست دار باز گرد ،رو رو :گویندباز را  13.4

 كافرا ،ما ننوشیم این دم تو راو دعوت ت ،ما بری از دعوتت 13.5

 ستان ترابُ  ،من نخواهم هدیه ات راو قند و قندستان ت ،حصن ما را 13.6

 كم ناید علم  ،چونكه لشكر هست نیاید لوت كم ،چونكه جان باشد 13.7

 

 ائی. رجوع به حکایت خواجه و روست14

 بس بهانه كرد با دیو مرید بسی عذر آورید ،حازمۀ خواج 14.1

 آن نگردد منتظم  ،گر بیایم این دم كارها دارم مهم :گفت 14.2

 شاه شب نغنوده است  ،ز انتظارم كار نازكم فرموده است ،شاه 14.3

 من نتانم شد بر شه روی زرد م ترك امر شاه كردرمن نیا 14.4

 همی جوید مناص  از من ،میرسد سرهنگ خاص ،هر مسا ،هر صباح و 14.5

 ره تا در ابرو افكند سلطان گ   ؟ تو روا داری كه آیم سوی ده 14.6

 زنده خود را زین مگر مدفون كنم  ؟درمان خشمش چون كنم ،بعد از آن 14.7

 حیله ها با حكم حق نفتاد جفت  زین نمط او صد بهانه باز گفت 14.8

 هیچند هیچ  ،با قضای آسمان گر شود ذرات عالم حیله پیچ 14.9

  ؟چون كند او خویش را از وی نهان ؟ن زمین از آسمانچون گریزد ای 14.10

 نی كمین  ،نه چاره ،نی مفر دارد هر چه آید ز آسمان سوی زمین 14.11

 او به پیش آتشش بنهاده رو آتش از خورشید می بارد بر او 14.12

 شهرها را میكند ویران بر او ور همی طوفان كند باران بر او 14.13

 بیار ،ه میخواهیهر چ ،كه اسیرم ایوب وار ،او شده تسلیم او 14.14

 در مكش  ،چونكه بینی حكم یزدان سر مكش ،ای كه جزو این زمینی 14.15



ل ْقناُكْم شن 14.16 ْن ترابیچون خ   رو متاب  ویاز  بسحخاك باشی  دی م 

 گرد خاكی و منش افراشتم  تخمی كاشتم ،بین كه اندر خاك 14.17

 تا كنم بر جمله میرانت امیر دیگر تو خاكی پیشه گیرۀ حمل 14.18

 آنگه از پستی به باال بر رود ودشستی در آب از باال به پ 14.19

 چاالك شدۀ خوش آن ،بعد از آن گندم از باال به زیر خاك شد 14.20

 بعد از آن سرها بر آورد از دفین  هر میوه آمد در زمینۀ دان 14.21

 پاك  شد غذای جان   ،زیر آمد اصل نعمتها ز گردون تا به خاك 14.22

 دلیر گشت جزو آدمی حی   چون ز گردون شد به زیر ،از تواضع 14.23

 پران گشت شاد ،بر فراز عرش پس صفات آدمی شد آن جماد 14.24

 باز از پستی سوی باال شدیم  ز اول آمدیم ،كز جهان زنده 14.25

 كإنا إلیه راجعون  ،ناطقان در سكون ،در تحرك ،جمله اجزا 14.26

 غلغلی افكند اندر آسمان  اجزای نهان ذكر و تسبیحات   14.27

 مات كردی را ئشهر ،یئروستا چون قضا آهنگ نیرنجات كرد 14.28

 ز آن سفر در معرض آفات شد خواجه مات شد ،با هزاران حزم 14.29

 نیم سیلش در ربود ،دكه بُ  ُگر چه  اعتمادش بر ثبات خویش بود 14.30

 عاقالن گردند جمله كور و كر چون قضا بیرون كند از چرخ سر 14.31

 دام گیرد مرغ پران را زبون  ماهیان افتند از دریا برون 14.32

 هاروتی به بابل در رودبلكه  تا پری و دیو درشیشه شود 14.33

 خون او را هیچ تربیعی نریخت  جز كسی كاندر قضای حق گریخت 14.34

 هیچ حیله ندهدت از وی رها در گریزی در قضا ،غیر آنكه 14.35

 



 كردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف كنند هاهل ضروان و حیلۀ قص. 15
  ؟ایپس چرا در حیله جویی مانده  ؟اصحاب ضروان خوانده ایۀ قص 15.1

 رند از روزی درویش چندكه بُ  چند ،كژدم نیش ،حیله میكردند 15.2

 روی در رو كرده چندین عمرو و بكر شب همه شب می سگالیدند مكر 15.3

 تا نباید كه خدا دریابد آن  آن بدان ،هار  خفیه میگفتند س   15.4

 پنهان ز دل  ،كاری میكند ،دست لگل انداینده اسگالیده گ   ُبا  15.5

 إن فی نجواك صدقا أم ملق  لقگفت أ ال یعلم هواك من خ 15.6

 من یعاین این مثواه غدا كیف یغفل عن ظعین قد غدا 15.7

 قد تواله و أحصی عددا أینما قد هبطا أو صعدا 15.8

 آن سگان جاهل از جهل و عمی  خفیع میکردند اسرار از خدا*  15.9

 کو سوی ده چون شد و، دید او جزا  گوش کن اکنون حدیث خواجه را*  15.10

 استماع هجر آن غمناك كن  ك كنگوش را اكنون ز غفلت پا 15.11

ه چون شد از شهر او جدا تا چه ها دید از بال و از عنا 15.12  در ره  د 

 گوش را چون پیش دستانش نهی  كه غمگین را دهی ،آن زكاتی دان 15.13

 جان شریف از آب و گل ۀ فاق بشنوی غمهای رنجوران دل 15.14

 مر ورا بگشا ز اصغا روزنی  ر فنیر دود دارد پُ پُ ۀ خان 15.15

 او كم شودۀ دود تلخ از خان م شوداو را چو راه د   ،گوش تو 15.16

 به سوی رب اعلی میروی که  ای روی ،غم گساری كن تو با ما 15.17

 ی رودئبنگذارد كه جان سو اوك حبس و زندانی بود ،این تردد 15.18

 دش  منم راه ر   کسی گوید:هر  نسو میكشدیآن بدو ،نسوااین بد 15.19

 ش مطلق است ای خنك آن را كه پای راه حق استۀ این تردد عقب 15.20



  ؟گامش كجاست ،ره نمیدانی بجو ر راه راستببی تردد میرود  15.21

 تا رسی از گام آهو تا به ناف  گام آهو را بگیر و رو معاف 15.22

 گر بر آذر میروی  ،ای برادر زین روش بر اوج انور میروی 15.23

  "ال تخف"چون شنیدی تو خطاب  نی از موج و كف ،نی ز دریا ترس و 15.24

ْف دان 15.25  چون فرستادت طبق  ،نان فرستد خوفت داد حقچونكه  ،ال ت خ 

 كش اینجا طوف نیست  ،غصه آنكس را كاو را خوف نیست ،خوف آن كس راست 15.26

 

 روان شدن خواجه به سوی ده. 16
 مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت  خواجه در كار آمد و تجهیز ساخت 16.1

 رخت را بر گاو عزم انداختند اهل و فرزندان سفر را ساختند 16.2

 كه بری خوردیم از ده مژده ده  و شتابان سوی دهشادمانان  16.3

 یار ما آن جا كریم و دل كش است  چراگاه خوش است ،مقصد ما را 16.4

 بهر ما غرس كرم بنشانده است  با هزاران آرزومان خوانده است 16.5

 سوی شهر آریم باز ،از بر او ه زمستان درازد  ۀ ما ذخیر 16.6

 جا كند در میان جان خودمان بلكه باغ ایثار راه ما كند 16.7

 ال تفرحوا :عقل میگفت از درون عجلوا أصحابنا كی تربحوا 16.8

بُّ الفرحین  من رباح هللا كونوا رابحین 16.9  إن ربی ال یح 

 كل آت مشغل ألهاكم  افرحوا هونا بما آتاكم 16.10

 ماه دی  ،دگرها ،او بهار است و مشو از غیر وی ،شاد از وی شو 16.11

 ست وتست و تاج تگر چه تخت و ملك ستواستدراج ت ،هر چه غیر اوست 16.12

 سوی پستی ارتقاست  ،اندر این ره قاستبكه غم دام  ،شاد از غم شو 16.13



  ؟كی درگیرد این در كودكان ،لیك رنج تو چو كان ،گنج وبود چون غم  16.14

 جمله با خرگور هم تگ میدوند بازی بشنوند چون نام   ،كودكان 16.15

 خون آشامهاست  ،در كمین این سوی این سو دامهاست ،ای خران كور 16.16

 گشت پنهان، از دو چشم مردمان  كمان شده، لیکن * تیرها پران  16.17

 بر جوانی میرسد صد تیر شیب  تیرها پران، کمان پنهان و غیب 16.18

 نبود گشاد ،لزانكه در صحرای گ   گام در صحرای دل باید نهاد 16.19

 حصن محکم موضع امن و امان  مردمانای  ،* ایمن آباد است دل 16.20

 و گلستان در گلستان  چشمه ها گلشن خرم به کام دوستان 16.21

 فیه أشجار و عین جاریه  ر یا ساریهعج إلی القلب و س   16.22

 عقل را بی نور و بی رونق كند ه مرد را احمق كندد   ،ه مرود   16.23

ه دهد*  16.24  این نمیداند که روزیده دهد  خواجه پندارد که روزی د 

 وطن در روستا ،عقل آمد گور   قول پیغمبر شنو ای مجتبی 16.25

  ناید به جاعقل او  ،تا به ماهی ندر روستاباشد اهر كه روزی  16.26

 ؟چه درود ،جز اینها ،هاز حشیش د   بود ویاحمقی با  ،تا به ماهی 16.27

 ی روزگاری باشدش جهل و عم وانكه ماهی باشد اندر روستا 16.28

 دست در تقلید و حجت در زده  واصل ناشده شیخ    ؟ه چه باشدد   16.29

 بسته در خراس  چشم چون خران   این حواس ،كلی عقل   شهر   پیش   16.30

 گندم دانه گیر رو بهل دُردانه، صورت افسانه گیر ،این رها كن 16.31

 این سو بران  ره، نیستسو گر بدان  ستان هین بر می ،ره نیست ر  گر به دُ  16.32

 عاقبت ظاهر سوی باطن رود بود ژار چه ظاهر ك ،ظاهرش گیر 16.33

 كاو جمال سیرت است  ،بعد از آن جان اول هر آدمی خود صورت است 16.34



 كه معنی وی است  ،بعد از آن لذت ؟جز صورت كی است ،هر میوه اول 16.35

 آرند آخر میهمانترك را  ، آنگهاناوال خرگاه سازند 16.36

  بادبانصورت  و،معنیت مالح  آن ترك معنیو صورتت خرگاه  16.37

 تا خر خواجه بجنباند جرس  بهر حق این را رها كن یك نفس 16.38

 

 رفتن خواجه و قومش به سوی ده. 17

 بر ستوران جانب ده تاختند ن جهازی ساختندخواجه و بچگا 17.1

 سافروا كی تغنموا بر خواندند شادمانه سوی صحرا راندند 17.2

 ؟ماه كی خسرو شود ،بی سفرها كیخسرو شود بنده ،كز سفرها 17.3

 صد مراد ،وز سفر یابید یوسف فرزین راد ،از سفر بیدق شود 17.4

 راه می آموختند ،شب ز اختر روی از آفتابی سوختند ،روز 17.5

 ره چون بهشت  ،ه شدهاز نشاط د   شته پیش ایشان راه زشتخوب گ 17.6

 كش میشود هماز گلزار  ،خار از شیرین لبان خوش میشود ،تلخ 17.7

 صحرا می شود ،خانه از همخانه خرما میشود ،حنظل از معشوق 17.8

 ماه وش  یگلعذار بر امید   ای بسا از نازنینان خار كش 17.9

 خویش  از برای دلبر مهروی پشت ریش ،ای بسا حمال گشته 17.10

 تا كه شب آید ببوسد روی ماه  كرده آهنگر جمال خود سیاه 17.11

 زانكه سروی در دلش كردست بیخ  خواجه تا شب بر دكانی چار میخ 17.12

 ودرآن به مهر خانه شینی می دریا و خشكی میرود ،تاجری 17.13

 ی بودئبر امید زنده سیما ی بودئهر كه را با مرده سودا 17.14

 خود گزیده، رنج و کوبر خوب هب روی آورده به چوب ،آن دروگر 17.15



 جماد ،روزی دو بعد   ،كاو نگردد بر امید زنده ای كن اجتهاد 17.16

 عاریت باشد در او آن مونسی  خسی را از خسیهین مکن مونس  17.17

 مونسانت را وفاست  ،گر بجز حق ؟انس تو با مادر و بابا كجاست 17.18

 گر كسی شاید به غیر حق عضد ؟انس تو با دایه و الال چه شد 17.19

 نفرت تو از دبیرستان نماند ر و با پستان نماندانس تو با شی 17.20

 وارفت آن نشان  جانب خورشید آن شعاعی بود بر دیوارشان 17.21

 ای شجاع  ،یئتو بر آن هم عاشق آ بر هر آن چیزی كه افتد آن شعاع 17.22

 زر اندود بودچو  ،آن ز وصف حق عشق تو بر هر چه آن موجود بود 17.23

 خویشتن، مفلس بماند  از زری   مس بماند ،* چون زری با اصل رفت و 17.24

 پشت بر وی کرد و، دست از وی فشاند  دخوانطالق او ب ،* طبع سیر آمد 17.25

 خوش   قلب را كم گوی  ،از جهالت بكش  پا  ،صفاتش از زر اندود   17.26

 بی زینتیست ۀ مای ،زیر زینت تیستعاری   ،كان خوشی در قلبها 17.27

 دكان میرو ،سوی آن كان رو تو هم زر ز روی قلب در كان میرود 17.28

 كه در خور میرود ،تو بدان خور رو نور از دیوار تا خور میرود 17.29

 چون ندیدی تو وفا در ناودان  تو آب از آسمان می جوزین سپس  17.30

 ؟كی شناسد معدن آن گرگ سترگ  معدن دنبه نباشد دام گرگ 17.31

 ه می شتابیدند مغروران به د   بسته در گره ،زر گمان بردند 17.32

 آن دوالب چرخی میزدندسوی  همچنین خندان و رقصان میشدند 17.33

 صبر جامه میدرید ،جانب ده چون همی دیدند مرغی می پرید 17.34

ه میوزید*  17.35  گوئیا روح و روان میپرورید  هر نسیمی کز سوی د 

 بوسه میدادند خوش بر روی او از سوی او ،هر كه میآمد ز ده 17.36



 ما را دیده ای  ،پس تو جان را جان و ما را دیده ای یار    روی   ،كه تو 17.37

 

 را كه مقیم كوی لیلی بود ینواختن مجنون آن سگ .18
 پیشش میگداخت  ،بوسه اش میداد و كاو سگی را مینواخت ،همچو مجنون 18.1

رد کعبه بی گزاف  * گرد او میگشت خاضع در طواف 18.2  همچو حاجی گ 

 شكرش میداد صاف و هم جالب  هم سر و پایش همی بوسید و ناف*  18.3

 اینكه می آری مدام  ؟شید است این چه ای مجنون خامک :بوالفضولی گفت 18.4

 مقعد خود را به لب می استرد م پلیدی میخوردئپوز سگ دا 18.5

 ی نبردئبو ،از غیب دان ،عیب دان شمرد میعیبهای سگ بسی او  18.6

 من  اناز چشم تو بنگر ،اندرآ تو همه نقشی و تن :گفت مجنون 18.7

 لیلیست این ۀ پاسبان كوچ مولیست اینۀ كاین طلسم بست 18.8

 كاو كجا بگزید و مسكن گاه ساخت  ل و جان و شناختد ،همتش بین و 18.9

 من است   لهف   هم، بلكه او همدرد و من است كهف   خ   فرخ رُ  او سگ  18.10

 خاک پایش به ز شیران عظیم آن سگی که گشت در کویش مقیم 18.11

 ؟من به شیران كی دهم یك موی او باشد اندر كوی او اوآن سگی ك 18.12

 خامش و السالم  ،كان نیستام نگفت مر سگانش را غالم ،كه شیرانآن 18.13

 ستان  گلدر ُ ،ستان گلجنت است و ُ ای دوستان ،گر ز صورت بگذرید 18.14

 را شكست آموختی  كل   ُ صورت سوختی ،صورت خود چون شكستی 18.15

 باب خیبر بركنی  ،همچو حیدر هر صورتی را بشكنی ،بعد از آن 18.16

 به گفتار سقیم  ،ه میشدبه د   اوك سلیمۀ صورت شد آن خواجۀ سغب 18.17

 امتحان ۀ همچو مرغی سوی دان ی دام آن تملق شادمانسو 18.18



 دانه را با دام، لیکن شد محیص  از کرم دانست آن مرغ حریص*  18.19

 آن عطا ،نی جود ،غایت حرص است از كرم دانست مرغ آن دانه را 18.20

 ان و دوان سوی آن تزویر پر   مرغكان در طمع دانه شادمان 18.21

 یگاهت كنم كه ب ،ترسم ای رهرو آگاهت كنمهاش گر ز شادی 18.22

 ره دیگر گزید ،هخود نبود آن د   ه پدیدچو آمد د   ،مختصر كردم 18.23

 نكو نشناختند ،هزانكه راه د   ه میتاختنده به د  د   ،قرب ماهی 18.24

  به شهر و روستا ،ریش خندی شد ی بی اوستاا* هر كه گیرد پیشه  18.25

 صد ساله شود ،دو روزه راه ،هر وزی رودبی قال ،هر كه در ره 18.26

 گردد ذلیل  ،همچو این سرگشتگان كعبه بی دلیل هر كه تازد سوی 18.27

 آدمی سر بر زند بی والدین  كه نادر باشد اندر خافقینزآن 18.28

 كه بر گنجی زند ،نادری باشد مال او یابد كه كسبی میكند 18.29

 تا كه رحمن علم القرآن بود ؟ی كو كه جسمش جان بودئمصطفا 18.30

لَّم  بالقلم"اهل تن را جمله  18.31  كرم  واسطه افراشت در بذل "ع 

 آهسته تر ،چون حریصان تك مرو ای پسر ،هر حریصی هست محروم 18.32

 چون عذاب مرغ خاكی در عذاب  رنجها دیدند و تاب ،اندر آن ره 18.33

 چنان نااوستا یوز شكر ریز سیر گشته از ده و از روستا 18.34

 

 رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخت آوردن روستایی ایشان را. 19
 بی نوا ایشان ستوران بی علف  رسیدند آن طرفچون  ،ماهی بعد   19.1

 می كند بعد اللتیا و التی  كه از بد نیتی ،روستایی بین 19.2

 تا سوی باغش بنگشایند پوز روی پنهان میكند ز ایشان به روز 19.3



 از مسلمانان نهان اولیتر است  آن چنان رو كه همه زرق و شر است 19.4

 رس جشد چون بر سرش بنشسته با دیوان چون مگس ،رویها باشد كه 19.5

 خوش مخند ،چو دیدی ، یایا مبین آن فتند در تو ن،اشچون ببینی روی 19.6

 نسفعا بالناصیه  :گفت یزدان ن روی خبیث عاصیهآر به 19.7

 همچو خویشان سوی در بشتافتند ش یافتنداچون بپرسیدند و خانه  19.8

 دیوانه وش  ،روی جخواجه شد زین ك در فرو بستند اهل خانه اش 19.9

 ؟تیزی چه سود ،چون در افتادی به چه نبود لیك هنگام درشتی هم 19.10

 سوز گرما و درشب به سرما روز  بر درش ماندند ایشان پنج روز 19.11

 بی خوری  ،بلكه بود از اضطرار و نی خری ،نی ز غفلت بود ماندن 19.12

 ز اضطرار است آدمی مردار خوار ز اضطرار ،بسته نیكان ،با لئیمان 19.13

 مرا این است نام  ،كه فالنم من او همی دیدش همی كردش سالم 19.14

  ئییا قرین پاك ،یا پلیدی ؟یئمن چه دانم تو ك ،باشد :گفت 19.15

 هیچگونه نیستم پروای تو والهم روز و شب اندر صنع هو 19.16

 نیست از هستی سر مویم اثر از خودی خود ندارم هم خبر 19.17

 در دل مؤمن بجز هللا نیست هوش من از غیر حق آگاه نیست 19.18

 برادر شد یفر من اخیه تا  این دم با قیامت شد شبیه :فتگ 19.19

 دو تو ،لوتها خوردی ز خوان من شرح میكردش كه من آنم كه تو 19.20

 نی بهم میبود ما را اجتماع ؟ آن فالن روزت خریدم آن متاع 19.21

 نی رسیدت بیکران احسان من ؟ نی تو بودی سالها مهمان من ؟ 19.22

 چو نعمت خورد حلق  ،شرم دارد رو مهر ما شنیدستند خلق سر  ِ   19.23

 نه جات  ،نه نام تو ،را دانمو ت هن ی ترهاتئچه گو :او همی گفتش 19.24



 شگفت  شد دركاسمان از بارشش  ابر و بارانی گرفت ،پنجمین شب 19.25

 كه مهتر را بخوان  :حلقه زد خواجه چون رسید آن كارد اندر استخوان 19.26

 ؟آخر چیست ای جان پدر :گفت چون به صد الحاح آمد سوی در 19.27

 آنچه میپنداشتم ترك كردم  من آن حق ها بگذاشتم :گفت 19.28

 ما و سوزسردر این  ،جان مسكینم پنج روز ، اینپنج ساله رنج دید 19.29

 در گرانی هست چون سیصد هزار یك جفا از خویش و از یار و تبار 19.30

 و وفاش  مهرجانش خوگر بود با  زانكه دل ننهاد بر جور و جفاش 19.31

 این یقین دان كز خالف عادت است  هر چه بر مردم بال و شدت است 19.32

 كردم حالل  ،گر تو خونم ریختی مهرت در زوال ای خورشید   :گفت 19.33

 تا بیابی در قیامت توشه ای  گوشه ای ،به ما ده ،امشب باران 19.34

 او پاسبان  ،هست اینجا گرگ را باغبان یك گوشه است آن   :گفت 19.35

 آید آن گرگ سترگ  چون ،تا زند از بهر گرگ ،در كفش تیر و كمان 19.36

 ست چُ جای دیگری فرمای  ،ور نه ستوت جا آن    ،گر تو آن خدمت كنی 19.37

 در كفم بنه  ،آن كمان و تیر تو جای ده ،صد خدمت كنم :گفت 19.38

 تیرش زنم  ،گر بر آرد گرگ سر حارسی رز كنم ،من نخسبم 19.39

 ل در زیر گ   ،آب باران بر سر و ای دو دل ،بهر حق مگذارم امشب 19.40

 جای تنگ و بی مجال  ،رفت آنجا گوشه ای خالی شد و او با عیال 19.41

 كنج غار ُ اندر ،از نهیب سیل ون ملخ بر همدگر گشته سوارچ 19.42

 سزا ،سزای ما ،این سزای ما جمله گویان ای خدا ،شب همه شب 19.43

 از برای ناكسان  ،یا كسی كرد كه شد یار خسان این سزای آن 19.44

 كرام  خاك   ترك گوید خدمت   این سزای آن كه اندر طمع خام 19.45



 و گلزارشان  رو زبهتر از عام  خاك پاكان لیسی و دیوارشان 19.46

 به كه بر فرق سر شاهان روی  یك مرد روشن دل شویۀ بند 19.47

 ای پیك سبل  ،تو نخواهی یافت لهُ ز بانگ دُ جُ  ،از ملوك خاك 19.48

   بی فتوح گیج   ؟ روستایی كیست نسبت به روح ،شهریان خود ره زنان 19.49

 بانگ غولی آمدش بگزید نقل  این سزای آنكه بی تدبیر عقل 19.50

  زآن سپس سودی ندارد اعتراف ا شغافیل شد * چون پشیمانی ز د 19.51

 بعد از آن سودی ندارد آه  سرد چون پشیمان گشت از دل زآنچه کرد 19.52

 سو به سو ،گرگ را جویان همه شب آن كمان و تیر اندر دست او 19.53

 او بی خبر ،ز گرگ ،گرگ جویان و چون شرر ،گرگ بروی خود مسلط 19.54

 ان زخمی زده اندر آن ویرانش چون گرگی شده ،هر كیك ،هر پشه 19.55

 گرگ عنودۀ از نهیب حمل فرصت آن پشه راندن هم نبود 19.56

 ریش خواجه بر كند ،یئروستا تا نباید گرگ آسیبی زند 19.57

 جانشان از ناف می آمد به لب  تا نیم شب ،انگزاین چنین دندان  19.58

 سر بر آورد از فراز پشته ای  ناگهان تمثال گرگ هشته ای 19.59

 آن حیوان كه تا افتاد پست زد بر  تیر را بگشاد آن خواجه ز شست 19.60

 های كرد و كوفت دست  ،یئروستا ستاندر افتادن ز حیوان باد ج   19.61

 من است یچون آهر نی این گرگ  :گفت من استۀ كر  كه خر ُ ،ناجوانمردا 19.62

 شكل او از گرگی او مخبر است  اندر او اشكال گرگی ظاهر است 19.63

 می  كآبی ز میشناسم همچنان وی زیربادی كه جست از  ،نی :گفت 19.64

 كه مبادت بسط هرگز ز انقباض  كره ام را در ریاضكشته ای خر ُُِ  19.65

 شخصها در شب ز ناظر محجب است  نیكوتر تفحص كن شب است :گفت 19.66



 ندارد هر كسی  ،ب شبئصا دید   شب غلط بنماید و مبدل بسی 19.67

 این سه تاریكی غلط آرد شگرف  هم باران ژرف ،هم ابر و ،هم شب و 19.68

 من است ۀ كرخر ُ ،می شناسم باد شن استآن بر من چو روز رو :گفت 19.69

 می شناسم چون مسافر زاد را آن باد را ،در میان بیست باد 19.70

 گریبانش گرفت  ،روستایی را فتگش ابخواجه بر جست و بیامد  19.71

 هر دو با هم خورده ای  ،بنگ و افیون شید آورده ای ،كابله طرار 19.72

 یره سرای خ ؟ چون ندانی مر مرا خر در سه تاریكی شناسی باد   19.73

 ؟ چون نداند همره ده ساله را را خر ُکره ،آنكه داند نیم شب 19.74

 ت میزنی خاك در چشم مرو   كنیو واله خویشتن را عارف  19.75

 در دلم گنجای جز هللا نیست  كه مرا از خویش هم آگاه نیست 19.76

 شاد نیست  ،این دل از غیر تحیر از آنم یاد نیست ،آنچه دی خوردم 19.77

 معذور دار ،در چنین بی خویشیم یاد آر ،حقم عاقل و مجنون   19.78

 شرع او را سوی معذوران كشید یعنی نبیذ ،آنكه مرداری خورد 19.79

 معاف و معتفی است  ،همچو طفل است او طالق و بیع نیست ،مست و بنگی را 19.80

 در سر و مغز آن نكرد ،صد خم می كاید ز بوی شاه فرد ،یئمست 19.81

 بی دست و پا شد ،اسب ساقط گشت و ؟ چون باشد روا ،پس بر او تكلیف 19.82

 پارسی بو مره را ؟درس كه دهد ؟ كه نهد در جهان خر كره را ،بار 19.83

ل ی اأْل ْعمی  حرج  :گفت حق چون آمد عرج ،بار بر گیرند 19.84  ل یس  ع 

 از قلیل و از كثیر ،معافم من از حق بصیر ،سوی خود اعمی شدم 19.85

 ایزدی  عاشقانهای و هوی  الف درویشی زنی و بی خودی 19.86

 امتحان  ،امتحانت كرد غیرت ندانم ز آسمانمن  ،كه زمین را 19.87



 اثبات كرد ،راو هستی نفی ت چنین رسوات كرد ،كره ُخر  باد   19.88

 رمیده صید را ،این چنین گیرد شید را ،این چنین رسوا كند حق 19.89

 من شدم سرهنگ در :هر كه گوید ای پسر ،صد هزاران امتحان است 19.90

 ش نشان جویند ،راه پختگان   گر نداند عامه او را امتحان 19.91

 اطلسی  ،افكند در پیش او شه سیکچون كند دعوی خیاطی  19.92

 ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ كه ببر این را بغلطاق فراخ 19.93

 دی ستم بُ هر مخنث در وغا رُ  دیگر نبودی امتحان هر ب   19.94

 گردد چون اسیر ،چون ببیند زخم ره پوشیده گیرز    خود مخنث را  19.95

 مست حق ناید به خود از نفخ صور ؟هشیار چون شد از دبور ،حق مست   19.96

 دوغ دوغ  ،دوغ خوردی ،دوغ خوردی نی دروغ ،حق راست باشدۀ باد 19.97

 رو كه نشناسم تبر را از كلید نید و بایزیدساختی خود را جُ  19.98

 ای مكر ساز ؟چون كنی پنهان به شید رگی و منبلی و حرص و آز د ب   19.99

 یاران زنی ۀ آتشی در پنب خویش را منصور حالجی كنی 19.100

 كره شناسم نیم شب خر ُ باد   بنشناسم عمر از بو لهبكه  19.101

 كور و كر كند ،خویش را بهر تو باور كند ،كاین از تو خر ،ای خری 19.102

 گه مخور ُ ،انیزنتو حریف ره از رهروان كمتر شمر ،خویش را 19.103

 ؟مجاز   ر  پ   ،د بر آسمانر  كی پ   سوی عقل تاز ،ر از شیدباز پ   19.104

 دیو سیاهی باختی عشق با  خویشتن را عاشق حق ساختی 19.105

 پیش آرند تیز ،دو بدو بندند و عاشق و معشوق را در رستخیز 19.106

 خون ما را خورده ای  ؟خون رز كو ؟چه خود را گیج و بیخود كرده ای    ،تو 19.107

 بهلول ده  ،عارف بی خویشم و هچاز من ب ،راو رو كه نشناسم ت 19.108



 دور نبود از طبق  ،كه طبق گر هم میكنی از قرب حقتو تو   19.109

 كار و كیا ،صد كرامت دارد و كه قرب اولیا ؟بینی ن نمیآ 19.110

 موم در دستت چو آهن میبود مومی میشود ،آهن از داود 19.111

 قرب وحی عشق دارند این كرام  ست عاماقرب خلق و رزق بر جمله  19.112

 بر كهسار و زر ،میزند خورشید ای پدر ،قرب بر انواع باشد 19.113

 د رابیآگهی، زآن كه نباشد  شید را ،لیك قربی هست با زر 19.114

 ؟كی دارد حجاب  ،آفتاب از هر دو قریب آفتاب ،شاخ خشك و تر 19.115

  ؟یبركه ثمار پخته از وی می ؟لیك كو آن قربت شاخ طری 19.116

  ؟و بیابک ،غیر زوتر خشك گشتن شاخ خشك از قربت آن آفتاب 19.117

ور 19.118  غیر خشکی میبرد چیز دگر ؟ بنگر این، کان شاخ خشک از قرب  خ 

 پشیمانی خورد ،ه به عقل آیدك ای بی خرد ،آن چنان مستی مباش 19.119

 عقلهای پخته حسرت میبرند زآن مستان كه چون می میخورند هبلك 19.120

 شیر گیر ،شیر گیری ،یگر از آن م   موش پیر ،ای گرفته همچو گربه 19.121

 بر مپیچ  ،همچو مستان حقایق ام هیچخای بخورده از خیال  19.122

 آنسو گذار ،ای تو اینسو نیستت مست وار ،می فتی این سو و آن سو 19.123

 گه بدان سو سر فشان  ،گه بدین سو گر بدان سو راه یابی بعد از آن 19.124

 كن هرزه جان م   ،چون نداری مرگ گپ مزن ،از آن سو ،یئین سوزجمله  19.125

 شاید ار مخلوق را نشناسد او كز اجل نهراسد او ،آن خضر جان 19.126

 ش كنی ر  پُ  ،در دمی در خیك خود هم خوش كنیتو     كام از ذوق 19.127

 تن عاقل مباد ،این چنین فربه گردی ز باد تهی ،پس به یك سوزن 19.128

 چون آب بیند آن وفا ؟كندكی ُ كوزه ها سازی ز برف اندر شتا 19.129
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چرب كردن مرد الفی لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن میان حریفان كه . 21

 من چنین خورده ام و چنان

 هر صباحی چرب كردی سبلتان  مستهان مردییافت پاره دنبه  21.1

 چربی خورده ام در انجمن  لوت   كه من ،نعمان رفتیدر میان م 21.2

 یعنی سوی سبلت بنگرید ،رمز دست بر سبلت نهادی در نوید 21.3
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 ن فریكید الكا كه أباد هللا اشكمش گفتی جواب بی طنین 21.5

 نده بادكان سبیل چرب تو برك الف تو ما را بر آتش بر نهاد 21.6

 یك كریمی رحم افكندی به ما ای گدا ،گر نبودی الف زشتت 21.7

 هم بُدی مهمانی یک آشنا  کردی جفا* ور نمودی عیب و كم  21.8

  ساختی مایك طبیبی داروی  راست گر گفتی و کج کم باختی*  21.9

 ینفعن الصادقین صدقهم  كژ مجنبان گوش و دم :گفت حق كه 21.10

 فاستقم  ،وانما و آنچه داری ای محتلم ،كژ مخسب ،كهف اندر 21.11

 خود را مكش  ،از نمایش وز دغل باری خمش ،ور نگویی عیب خود 21.12
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 امتحانها هست در احوال خویش  سنگهای امتحان را نیز پیش 21.15
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 هان ز رسوائی بترس، ای خواجه تاش  ز امتحانات قضا ایمن مباش*  21.18
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 وآنگهان رحمت ببین و نوش كن  یا خاموش كن ،راستی پیش آر 22.12
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 چون مراقب گشتم و از خود جدا ساعتی با آن گروه مجتبی 99.20

 زانكه ساعت پیر گرداند جوان  ز ساعت رست جان ،هم در آن ساعت 99.21

 رست از تلوین كه از ساعت برست  ز ساعت خاستست ،جمله تلوینها 99.22



 شوی  "بیچون"محرم  ،نماند " چون" ساعتی بیرون شوی ،چون ز ساعت 99.23

 تا ز "چونی"  وارهی و از چرا دال* ساعتی بیرون شو از ساعت،  99.24

 آن سو جز تحیر راه نیست  هزآنك ساعت از بی ساعتی آگاه نیست 99.25

 بسته اند اندر جهان جستجو خاص اوۀ هر نفر را بر طویل 99.26

 جز به دستوری نیاید رافضی  منتصب بر هر طویله رایضی 99.27

 ی اندر شوددیگرۀ در طویل گر رودطویله از یک از هوس  99.28

 دیگران سر بر کندۀ در طویل ویله بگسلد* از هوس گر از ط 99.29

  ندكشآن سو افسار او ۀ گوش کز حق خوشنددر زمان آخورچیان  99.30

 بی اختیار ،اختیارت را ببین ای عیار ،حافظان را گر نبینی 99.31

 ؟ چرا حبسی چرا ،دستت بر گشا اختیاری میكنی و دست و پا 99.32

 نام تهدیدات نفسش كرده ای  روی در انكار حافظ برده ای 99.33

 

 پیش رفتن دقوقی به امامت. 100

 دقوقی پیش رو ،هین نماز آمد وراین سخن پایان ندارد تیز  100.1

 تا مزین گردد از تو روزگار هین دوگانه برگزار ،این یگانه 100.2

 چشم روشن باید اندر پیشوا صالا ،چشم روشن ای امام   100.3

 در امامت پیش كردن كور را در شریعت هست مكروه ای كیا 100.4

 و گر باشد سفیه  ،چشم روشن به ست و فقیهگر چه حافظ باشد و چُ  100.5

 چشم باشد اصل پرهیز و حذر كور را پرهیز نبود از قذر 100.6

 هیچ مومن را مبادا چشم كور*  او پلیدی را نبیند در عبور 100.7

 زآنکه اندر فعل و قولش نیست نور کوری باطن بود کان شروز * 100.8



 ر است س   كور باطن در نجاسات   ظاهر استۀ كور ظاهر در نجاس 100.9

 باطن افزون می شودۀ آن نجاس ظاهر از آبی رودۀ ین نجاسا 100.10

 چون نجاسات بواطن شد عیان  جز به آب چشم نتوان شستن آن 100.11

 آن نجاست نیست بر ظاهر ورا چون نجس خواندست كافر را خدا 100.12

 آن نجاست هست در اخالق و دین  ظاهر كافر ملوث نیست زین 100.13

 از ری تا به شام و آن نجاست بویش  این نجاست بویش آید بیست گام 100.14

 بر دماغ حور و رضوان بر شود بلكه بویش آسمانها بر رود 100.15

 ردم اندر حسرت فهم درست مُ  ستونچه میگویم به قدر فهم تآ 100.16

 چون سبو بشكست ریزد آب از او فهم آب است و وجود تن سبو 100.17

 اندر او نه آب ماند خود نه برف  این سبو را پنج سوراخست ژرف 100.18

 هم شنیدی راست ننهادی تو سم  أبصاركم ةضوا غضأمر غُ  100.19

 ست فهمت را خوردزنگگوش چون  فهمت را برد ،از دهانت نطق 100.20

 فهم مضمرت  می كشاند آب   همچنین سوراخهای دیگرت 100.21

 بی عوض آن بحر را هامون كنی  گر ز دریا آب را بیرون كنی 100.22
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 ز بعد خرجها ؟از كجا آید ر راكان عوضها و بدلها بح 100.24

 ابرها هم از برونش میبرند صد هزاران جانور زو میخورند 100.25

 دش  دانند اصحاب ر   ؟از كجا باز دریا آن عوضها میكشد 100.26

 ماند بی مخلص درون این كتاب  قصه ها آغاز كردیم از شتاب 100.27
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 قصد من ز آنها تو بودی ز اقتضا چند كردم مدح قوم ما مضی 100.30

 تو به نام هر كه خواهی كن ثنا خود را شناسد خود دعاۀ خان 100.31

 حق نهادست این حكایات و مثل  محل بهر كتمان مدیح از نا 100.32

 ه كفاف دو قطر ،كورۀ كز دو دید دارد معاف راكسره  ،حق پذیرد 100.33

 لیك بپذیرد خدا جهد المقل  گر چه آن مدح از تو هم آمد خجل 100.34

 كه ستودم مجمل این خوش نام را مرغ و ماهی داند آن ابهام را 100.35

 تا خیالش را به دندان كم گزد تا بر او آه حسودان كم وزد 100.36

 ؟ طوطی كی غنود ،در وثاق موش ؟ خود خیالش را كجا یابد حسود 100.37

 نی هالل  ،موی ابروی وی است آن لبود از احتیا ،آن خیال او 100.38

 

 پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم. 101
 دقوقی پیش رفت  ،بر نویس اكنون مدح تو گویم برون از پنج و هفت 101.1

 انبیا آمد عجین ۀ مدح جمل در تحیات و سالم الصالحین 101.2
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 جز یك كیش نیست  ،كیشها زین روی یستنكه خود ممدوح جز یك بیش نآز 101.4

 بر صور و اشخاص عاریت بود دان كه هر مدحی به نور حق رود 101.5

 لیك بر پنداشت گمره میشوند ؟ مدحها جز مستحق را كی كنند 101.6

 آن انوار را چون رابطی  ،طئحا طیئهمچو نوری تافته بر حا 101.7

 دز استایش بمان ،مه گم كرد و ،ضال الجرم چون سایه سوی اصل راند 101.8

 سر به چه در كرد و آن را می ستود یا ز چاهی عكس ماهی وانمود 101.9

 گر چه جهل او بعكسش كرد رو در حقیقت مادح ماه است او 101.10



 چون غلط شد ماجرا ،كفر شد آن نی آن عكس را ،مدح او مه راست 101.11

 او پنداشت زیر ،مه به باال بود كز شقاوت گشت گمره آن دلیر 101.12

 پشیمان میشوند ،رانده یوتشه خلقان پریشان میشوند ،زین بتان 101.13

  نداماندبس و وز حقیقت دور و ندزانكه شهوت با خیالی راند 101.14

 بر شود ،ر بر حقیقتتا بدان پ   ر بودپ   با خیالی میل تو چون 101.15

 وآن خیال از تو گریخت  ،لنگ گشتی ت بریختچون براندی شهوتی پر   101.16

 ر میلت برد سوی جنان تا پ   ر نگه دار و چنین شهوت مرانپ   101.17

 خود بر می كنند ر  بر خیالی پ   پندارند عشرت میكنندخلق  101.18
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 اقتدا كردن قوم از پس دقوقی. 102
 وقت تنگ و، قوم موقوف  نماز باز گردم زآنکه قصه شد دراز 102.1

 او طراز ،قوم همچون اطلس آمد پیش در شد آن دقوقی در نماز 102.2

 در پی آن مقتدای نامدار آن شاهان قطاراقتدا كردند  102.3

 از جهان بیرون شدند ،همچو قربان چونكه با تكبیرها مقرون شدند 102.4

 پیش تو ما قربان شدیم  ،كای خدا میمعنی تكبیر این است ای ام 102.5

 همچنین در ذبح نفس كشتنی  هللا اكبر میكنی ،وقت ذبح 102.6

 فناسر ببر تا وارهد جان از  گوی "هللا اکبر" و این شوم را 102.7

 كرد جان تكبیر بر جسم نبیل  تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل*  102.8

 بسمل در نماز ،شد به بسم هللا گشت كشته تن ز شهوتها و آز 102.9

 در حساب و در مناجات آمده  صفها زده ،پیش حق ،چون قیامت 102.10



 بر مثال راست خیز رستخیز ایستاده پیش یزدان اشك ریز 102.11

 راو ت ناین مهلت كه دادم ماندر  ؟ چه آوردی مرا :حق همی گوید 102.12

  ؟ت در چه فانی كرده ایقوت و قو   ؟ عمر خود را در چه پایان برده ای 102.13

  ؟ س را در كجا پالوده ایپنج ح   ؟ گوهر دیده كجا فرسوده ای 102.14

 ؟ چه خریدی تو ز فرش ،خرج كردی هوش و گوهرهای عرش چشم وگوش و 102.15

 ؟ ن كی شدندز خود آ ،من ببخشیدم دست و پا دادمت چون بیل و كلند 102.16

  یزدان پاک صد هزاران آید از ناکهمچنین پیغامهای درد 102.17

 در ركوع نو ز خجالت شد دو تا ا این گفتها دارد رجوع ،در قیام 102.18

 در ركوع از شرم تسبیحی بخواند ستادن از خجلت نماندقوت ا  *  102.19

 در رکوع آید ز شرم او ساعتی ایستادن را نمانده قوتی 102.20

 ركوع و پاسخ حق بر شمر از باز فرمان میرسد بردار سر 102.21

 باز اندر رو فتد آن خام كار سر بر آرد از ركوع آن شرمسار 102.22

 واده از كرده خبر ،از سجود و باز فرمان آیدش بردار سر 102.23

 اندر افتد باز در رو همچو مار سر بر آرد او دگر ره شرمسار 102.24

 ُجست از تو مو بموكه بخواهم  باز گوید سر بر آر و باز گو 102.25

 كه خطاب هیبتی بر جان زدش  نبودش ت پا ایستادنقو   102.26

 سخن گو با بیان  :حضرتش گوید پس نشیند قعده ز آن بار گران 102.27

 هین بنمای سود ،دادمت سرمایه ؟ بگو شكرت چه بود ،نعمتت دادم 102.28

 شافعی خواهد که آرد عذر زود * چون نه سرمایه بود او را نه سود 102.29

 



حق و از انبیا استعانت و ۀ بت محاسببیان اشارت سالم سوی دست راست در قیامت از هی. 103

 شفاعت خواستن

 سوی جان انبیا و آن كرام  رو به دست راست آرد در سالم 103.1

 ل ماندش پا و گلیم سخت در گ   كاین لئیم ،یعنی ای شاهان شفاعت 103.2

 زفت  رازچاره آنجا بود و دست اف روز چاره رفت :انبیا گویند 103.3

 ون ما اندر مشوخ ،ترك ما گو رو ،ای بد بخت ،مرغ بی هنگامی 103.4

  بگویندش كه خ ،در تبار و خویش رو بگرداند به سوی دست چپ 103.5

 ای خواجه دست از ما بدار ،ما كه ایم هین جواب خویش گو با كردگار 103.6

 جان آن بیچاره دل صد پاره شد از آن سو چاره شد ین ،ازین سو ین 103.7

 پس بر آرد هر دو دست اندر دعا گردد آن دغا از همه نومید 103.8

 ی و منتهائاول و آخر تو ید گشتم ای خداكز همه نوم 103.9

 که تو ای حق هادی و ما مهتدی معنی تسلیم این ای مقتدی 103.10

 با قضای جرم هم شادیم ما هر چه فرمائی تو، منقادیم ما 103.11

 تا بدانی كاین بخواهد شد یقین  این خوش اشارتها ببین ،در نماز 103.12

 گردد او ایمن ز "حبل من مسد" هست امیدی که عنایت در رسد 103.13

 بی تعظیم و ساز ،مرغ نسر مزن چو نمازۀ از بیض ،بچه بیرون آر 103.14

 

 غرق شدن را دركشتی  اهلشنیدن دقوقی در میان نماز افغان . 104
 اندر آن ساحل در آمد در نماز آن دقوقی در امامت كرد ساز 104.1

 اینت زیبا قوم و بگزیده امام  و آن جماعت در پی او در قیام 104.2

 داد داد ،ون شنید از سوی دریاچ ناگهان چشمش سوی دریا فتاد 104.3



 ی ئدر قضا و در بال و زشت ئیدر میان موج دید او كشت 104.4

 از غرقاب بیم  ،این سه تاریكی و هم شب و هم ابر و هم موج عظیم 104.5

 موجها آشوفت اندر چپ و راست  یل خاستئتند بادی همچو عزرا 104.6

 واویلها برخاسته  و  نعره اهل كشتی از مهابت كاسته 104.7

 كافر و ملحد همه مخلص شدند بر سر میزدند دستها در نوحه 104.8

 عهدها و نذرها كرده به جان  با خدا با صد تضرع آن زمان 104.9

 رویشان قبله ندید از پیچ پیچ  آنها كه هیچ ،سر برهنه در سجود 104.10

 آن زمان دیده در آن صد زندگی  بی فایدست این بندگی :كه تهگف 104.11

 ا و مام باب ،دوستان و خال و عم از همه امید ببریده تمام 104.12

 شقی  ،همچو در هنگام جان كندن زاهد و فاسق شد آن دم متقی 104.13

 هنگام دعاست  ،ردحیله ها چون مُ  نی ز چپشان چاره بود و نی ز راست 104.14

 بر فلك ز ایشان شده دود سیاه  در دعا ایشان و در زاری و آه 104.15

  لعینكای سگ پرستان  :بانگ زد بین تیزدیو آن دم از عداوت  104.16

 دن این اتفاق عاقبت خواهد بُ  انكار و نفاق مرگ و جسك ای اهل 104.17

 كه شوید از بهر شهوت دیو خاص  چشمتان تر باشد از بعد خالص 104.18

 دستتان بگرفت یزدان از قدر یادتان ناید كه روزی در خطر 104.19

 نیك  این سخن را نشنود جز گوش   لیك ،این همی آمد ندا از دیو 104.20

 صفا قطب و شاهنشاه و دریای راست فرمودست با ما مصطفی 104.21

 عاقالن بینند ز اول مرتبت  كانچه جاهل دید خواهد عاقبت 104.22

 صرعاقل اول دید و آخر آن مُ  غیب است و سر   ازكارها ز آغاز  104.23

  ظاهرشجاهل ببیند  ،عاقل و شآخر ،اولش پوشیده باشد 104.24



 ؟ حزم را سیالب كی اندر ربود ای عنود ،غیبۀ گر نبینی واقع 104.25

 

 رات مرد حازمتصوّ . 105
 بالی ناگهان  یدندم به دم د جهان درد گمانی ب ؟حزم چه بود 105.1

 مرد را بربود و در بیشه كشید آنچنان كه ناگهان شیری رسید 105.2

 ای استاد دین  ،تو همان اندیش ببین ؟او چه اندیشد در آن بردن 105.3

 جان ما مشغول كار و پیشه ها میكشد شیر قضا در بیشه ها 105.4

 ه حلق زیر آب شور رفته تا ب آنچنان كز فقر می ترسند خلق 105.5

 گنجهاشان كشف گشتی در زمین  گر بترسندی از آن فقر آفرین 105.6

 در پی هستی فتاده در عدم  جمله شان از خوف غم در عین غم 105.7

 

 دعا و شفاعت دقوقی در خالص كشتی. 106
 رحم او جوشید و اشك او دوید چون دقوقی آن قیامت را بدید 106.1

 و نشان ای شه نیك ،دستشان گیر منگر اندر فعلشان ،یا رب :گفت 106.2

 ای رسیده دست تو در بحر و بر خوش سالمتشان به ساحل باز بر 106.3

 در گذار از بد سگاالن این بدی  ای كریم و ای رحیم سرمدی 106.4

 ز رشوت بخش كرده عقل و هوش  نی ای بداده رایگان صد چشم و گوش 106.5

 دیده از ما جمله كفران و خطا یش از استحقاق بخشیده عطاب 106.6

 تو توانی عفو كردن در حریم  ماز ما گناهان عظی ،ای عظیم 106.7

 وین دعا را هم ز تو آموختیم  خود را سوختیم و آز ما ز حرص 106.8

 در چنین ظلمت چراغ افروختی  حرمت آن كه دعا آموختی 106.9



 جرم بخش و، عفو کن، بگشا گره * دست گیر و، ره نما، توفیق ده 106.10

 آن زمان چون مادران با وفا همچنین میرفت بر لفظش دعا 106.11

 می برآمد بر سما ،بی خود از وی و آن دعا ،دو چشمشاشك میرفت از  106.12

 داور است  گفت   ،آن دعا ز او نیست خود دیگر است ،ناآن دعای بیخود 106.13

 آن دعا و آن اجابت از خداست  آن دعا حق میكند چون او فناست 106.14

 بی خبر ز آن البه كردن جسم و جان  مخلوق نی اندر میانۀ واسط 106.15

 دارند در اصالح كار خوی حق بندگان حق رحیم و بردبار 106.16

 در مقام سخت و در روز گران  گران یاری ،بی رشوتان ،مهربان 106.17
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 ش دیگران را هم بك   ،یئنغز جا ای مقیم حبس چار و پنج و شش 106.32

 ما را ببر ،بوسه گاهی یافتی ای چو خربنده حریف كون خر 106.33

  ؟ خاستستمیل شاهی از كجایت  چون ندادت بندگی دوست دست 106.34

 ر گردن جانت زهی ببسته ای  در هوای آنكه گویندت زهی 106.35

 وقف كن دل بر خداوندان دل  حیلت را بهل م  روبها این دُ  106.36

 تو سوی جیفه كم شتاب  ،روبها كم ناید كباب ،در پناه شیر 106.37

 خود روی  كه چو جزوی سوی كل   منظور حق آنگه شوی ،تو دال 106.38

 ل است كه آن آب و گ   ،بر صورتنیست  نظرمان بر دل است :حق همی گوید 106.39

 نی به پست  ،دل فراز عرش باشد مرا دل نیز هست ئی:تو همی گو 106.40

 لیك ز آن آبت نشاید آب دست  یقین هم آب هست ،ل تیرهدر گ   106.41

 پس دل خود را مگو كاین هم دل است  ل استمغلوب گ   ،زانكه گر آب است 106.42

 ست یا پیغمبر ا ،آن دل ابدال آن دلی كز آسمانها برتر است 106.43

 وافی شده  ،در فزونی آمده صافی شده ،لپاك گشته آن ز گ   106.44

 بحری شده  ،لرسته از زندان گ   سوی بحر آمده ،ل كردهترك گ   106.45

 جذب كن ما را ز طین  "،بحر رحمت" ل ماندست هینآب ما محبوس گ   106.46
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 بر قوم چیرتیز من نشد  چشم   نه زیر ،نی باال ،نی راست ،نی بچپ 107.10

 نی گردی به دشت  ،نی نشان پا و ی آب گشتئگو ،ها بودندر  دُ  107.11

 ؟در كدامین روضه رفتند آن رمه  در قباب حق شدند آن دم همه 107.12

 ؟ چون بپوشانید حق بر چشم ما كاین قوم را ،در تحیر ماندم 107.13



 جو ماهیان در آب  ۀ مثل غوط آنچنان پنهان شدند از چشم او 107.14

 عمرها در شوق ایشان اشك راند دسالها در حسرت ایشان بمان 107.15

 ؟ ذكر بشر ،با خدا آیدكی در  نظر را درمرد حق  :یئتو بگو 107.16

 نه جان  ،كه بشر دیدی تو ایشان را سبد اینجا ای فالنخر از این می خُ  107.17

 چو عام تو ایشان را كه بشر دیدی  ای مرد خام ،كار از این ویران شدست 107.18

 آدم ز طین  ،تشممن از آ :گفت تو همان دیدی كه ابلیس لعین 107.19

 ؟ آخر چند چند ت؟چند بینی صور چشم ابلیسانه را یك دم ببند 107.20

 ایشان را بجوو ر اومید هین مبُ  با دو چشم همچو جو ،ای دقوقی 107.21

 در دل اندر بستن است  ،هر گشادی ستن استجُ  ،كه ركن دولت ،هین بجو 107.22

 چون فاخته  ،میگو به جان "كو و كو" كار جهان پرداختهۀ از هم 107.23

 كه دعا را بست حق بر أستجب  ای محتجب ،نگر اندر ایننیك ب 107.24

 آن دعایش میرود تا ذو الجالل  لداهر كه را دل پاك شد از اعت 107.25
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 ست ز آن را می نجُ ه و زندان جُ در چ   بر خواب درستاعتمادش بود  109.24

 از غالمی و ز مالم بیش و كم  ز اعتماد آن نبودش هیچ غم 109.25

 كه چو شمعی میفروزیدش ز پیش  اعتمادی داشت او بر خواب خویش 109.26

 بانگ آمد سمع او را از اله  چون در افكندند یوسف را به چاه 109.27
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 مستی از سغراق لطف ایزدیست  چون بی خودیست ،در گلستان عدم 141.23

 د ؟كی به وهم آرد جعل انفاس ور هر كس كاو نخورد ،لم یذق لم یدر 141.24



 همچو موهومان شدی معدوم آن  دی موهوم آنار بُ  ،نیست موهوم 141.25

  ؟هیچ تابد روی خوب از خوك زشت ؟چون آرد بهشت ،دوزخ اندر وهم 141.26

 ن لقمه رسیده تا دهان این چنی ای مهان ید،ربُ هین گلوی خود م   141.27

 ره بر اهل خویش آسان كرده ایم  راههای صعب پایان برده ایم 141.28

 زآنکه در ظلمت درید و قعر چاه * هین بجوئید از نجوم سعد راه 141.29

ست 141.30  از عذاب نار و، در جنت نشست * هر که ما را گشت پیرو، باز ر 

 

 مكرر كردن قوم اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم السالم. 142
 ید و مرتدیدید و ضد  ئنحس ما ار شما سعد خودید :فتندقوم گ 142.1

 در غم افكندید ما را و عنا د از اندیشه هاجان ما فارغ بُ  142.2

 صد افتراق  ،شد ز فال زشتتان اتفاق ،ذوق جمعیت كه بود و 142.3

 مرگ اندیش گشتیم از شما مرغ   شكر بودیم ماو قل طوطی نُ  142.4

 ریست مستنكۀ هر كجا آواز غم گستریستۀ هر كجا افسان 142.5

 مأخذیست  ،نكالی ،هر كجا مسخی یستدهر كجا اندر جهان فال ب 142.6

 در غم انگیزی شما را مشتهاست  شماست قصه و فال  و در مثال  142.7

 

 باز جواب انبیا علیهم السالم. 143

 از میان جانتان دارد مدد فال زشت و بد :انبیا گفتند 143.1

 سرآید به اژدها در قصد تو  ی خفته باشی با خطرئگر تو جا 143.2

 ار نه اژدرهات خورد ،كه بجه زود را آگاه كردو مر ت ،مهربانی 143.3

 ببین در روشنی  ،برجه ؟فال چه ؟فال بد چون میزنی :یئتو بگو 143.4



 میرهانم میبرم سوی سرا راو د من خود تاز میان فال ب   143.5

 آنچه ندید اهل جهان  ،كاو بدید چون نبی آگه كنندست از نهان 143.6

 راز تو سین رنجی بر آرد كه چن ورغوره مخ   :گر طبیبی گویدت 143.7

 ثم میكنی ؤپس تو ناصح را م ؟فال بد چون می زنی :یئتو بگو 143.8

  چآن چنان كاری مكن اندر بسی امروز هیچ :ور منجم گویدت 143.9

 تا نگردی نادم و خاسر از آن زآنکه نیکو نیست روز، امروز هان 143.10

 میخری  ،دمیك دو باره راست آ صد ره ار بینی دروغ اختری 143.11

  ؟صحتش چون ماند از تو در غالف شد هرگز خالفاین نجوم ما ن 143.12

 خود از عیان  ،می كنند آگاه و ما از گمان ،آن طبیب و آن منجم 143.13

 حمله می آرد به سوی منكران  دود می بینیم و آتش از كران 143.14

 فال  شوم   قال   ،كه زیان ماست خمش كن زین مقال :یئتو همی گو 143.15

 هر جا میروی  ،ستوفال بد با ت ای كه نصح ناصحان را نشنوی 143.16

 آگه كند ت،او ز بامی بیند ر میرودی بر پشت تو ب  ئافع 143.17

 سخن  اینخود رفت  ،گوید او خوش باش غمگینم مكن و، خاموش :یشئگو 143.18

  کردنتتلخ گردد جمله شادی  چون زند افعی دهان بر گردنت 143.19

  ؟دریدی گریبان در فغاننبچون  ؟همین بود ای فالن :یئپس بدو گو 143.20

 دی ب   آننمودی  جد   ازتا مرا  نگی میزدییا ز باالیم تو س 143.21

 شادم كرده ای که  نی، :یئتو بگو زانكه می آزرده ای :او بگوید*  143.22

 را زین خشك بندو تا رهانم من ت من كردم جوانمردی به پند :گفت 143.23

 من بسی گفتم، تو را روزی نبود گوید او: آزرده میگشتی، چه سود؟ 143.24

 یان ساختی ایذا و طغۀ مای از لئیمی حق آن نشناختی 143.25



 ی كنی ئچو نیكو ،بد كند با تو این بود خوی لئیمان دنی 143.26

 یش ئكه لئیم است و نسازد نیكو نفس را زین صبر میكن منحنیش 143.27

 ر یكی را او عوض هفصد دهده احسان سزد د،با كریمی گر كن 143.28

 را بس با وفاو بنده ای گردد ت با لئیمی چون كنی قهر و جفا 143.29

 ناز در دوزخ نداشان رب  با رند در نعمت جفاآك ،كافران 143.30

 چون وفا بینند خود جافی شوند صافی شوند ،كه لئیمان در جفا 143.31

 

 كه ائْتِیا َطْوعا  أَْو َكْرها   گرددران نکآفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد مدر حكمت . 144
 پای بند مرغ بیگانه فخ است  دوزخ استخود مسجد طاعاتشان  144.1

 كاندر او ذاكر شود حق را مقیم  و لئیم دزدۀ صومع ،هست زندان 144.2

 سقر ،گردن كش شد عبادتگاه   چون عبادت بود مقصود از بشر 144.3

 ست د  این خدمت بُ  ،لیك ازو مقصود آدمی را هست در هر كار دست 144.4

ْنس  این بخوان 144.5 نَّ و  اإْل  ل ْقُت اْلج   جز عبادت نیست مقصود از جهان  ما خ 

 واش بالش كنی هم می شودگر ت گر چه مقصود از كتاب آن فن بود 144.6

 علم بود و دانش و ارشاد و سود لیك ازو مقصود این بالش نبود 144.7

 ر رایبر گزیدی بر ظفر ادب گر تو میخی ساختی شمشیر را 144.8

 لیك هر یك آدمی را معبدیست  گر چه مقصود از بشر علم و هدیست 144.9

  أسقمتهُ  ،معبد مرد لئیم أكرمتهُ  ،معبد مرد كریم 144.10

 تا بر دهند ،مر كریمان را بده سر نهند تا ،مر لئیمان را بزن 144.11

 اینها را مزید ،دوزخ آنها را و الجرم حق هر دو مسجد آفرید 144.12

 



بیان آن كه حق تعالی صورت ملوك را سبب مسخر كردن جباران كه مسخر حق نباشند ساخته . 145

ئیل است چنان كه موسی علیه السالم باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت ركوع جباران بنی اسرا

دا  َو قُولُوا ِحطَّة  نغفر لکم وقت در آمدن كه اْدُخلُوا اْلباَب ُسجَّ
 قوم زحیر ،تا فرود آرند سر در باب صغیر ،ساخت موسی قدس 145.1

 دوزخ آن باب صغیر است و نیاز دند و سر فرازنكه جباران بُ آز 145.2

 از شهان باب صغیری ساخت هان  و استخوان لحمآنچنان كه حق ز  145.3

 كبریا را دشمنندۀ چون كه سجد یشان كننداۀ سجد ،اهل دنیا 145.4

 نام آن محراب میر و پهلوان  ی محرابشانگساخت سرگین دان 145.5

 نی، لیک در صورت نی ایدنیشكر  ه ایدن  ،الیق این حضرت پاكی 145.6

 كاو را بگروند ،شیر را عار است آن سگان را این خسان خاضع شوند 145.7

 ترسد او تا ز شیران ؟موش كه بود هر موش خوۀ شحن ،گربه باشد 145.8

 ؟ خوفشان كی ز آفتاب حق بود از كالب حق بود ،خوف ایشان 145.9

 در خور این ابلهان  "رب ادنی" هانشاست ورد آن  "ربی األعلی" 145.10

 شك ناف بلكه آن آهوتگان مُ  ؟موش كی ترسد ز شیران مصاف 145.11

 توش خداوند و ولی نعمت نویس  لیس کاسهلیس ای  دیگرو به پیش  145.12

 توش خداوند و ولی نعمت بگو دیگ لیسی، کاسه لیسی را بجو 145.13

 خشم گیرد میر و هم داند كه هست  ار شرحی بگویم دور دست ،بس كن 145.14

 تا نهد گردن لئیم  ،با لئیمان كه بد كن ای كریم ،ن آمدآحاصل  145.15

 كفران كند ،نفس بد ،چون لئیمان ؟ چون احسان كند ،نفس با لئیم   145.16

 ماكرنداهل نعمت طاغی اند و  د كاهل محنت شاكرندزین سبب بُ  145.17

 صاحب عباۀ هست شاكر خست هست طاغی بگلر زرین قبا 145.18



 شكر میروید ز بلوی و سقم  ؟شكر كی روید ز امالك و نعم 145.19

 

 از خورش تهیۀ عشق صوفی بر سفرۀ قص. 146
 جامه ها را میدرید ،چرخ میزد ی بر میخ روزی سفره دیدئصوف 146.1

 دوا کن ،قحطها و دردها را نوای بی نوا کن :بانگ میزد 146.2

 با او یار شد ،هر كه صوفی بود او بسیار شد سوزدود و چونكه  146.3

 چندی مست و بی خود می شدند که تا ی میزدندئكخ كخی و های و هو*  146.4

 ز نان تهیست ا ،آویختهۀ سفر ؟كه چیست :بوالفضولی گفت صوفی را 146.5

 عاشق نیستی  بیخبر از خویش و نقش بی معنیستی ،رو رو :گفت 146.6

 هر كاو صادق است  ،هستی نیست بند   تبی نان غذای عاشق اس ،نان عشق    146.7

 عاشقان را هست بی سرمایه سود عاشقان را كار نبود با وجود 146.8

 گو ز میدان میبرند ،و دست نی   رد عالم میپرندگ   ،و بال نی   146.9

 دست ببریده همی زنبیل بافت  آن فقیری كاو ز معنی بوی یافت 146.10

 دیك رنگ و نفس واحدن ،چون عدم عاشقان اندر عدم خیمه زدند 146.11

 مر پری را بوی باشد لوت و پوت  ؟شیر خواره كی شناسد ذوق لوت 146.12

 ضد خوی او ،چونكه خوی اوست ؟آدمی كی بو برد از بوی او 146.13

 ز صد من لوت خوش  ،تو نیابی آن بوی كش آن پری   ،د از بوابی 146.14

 آب باشد پیش سبطی جمیل  پیش قبطی خون بود آن آب نیل 146.15

 شد ز فرعون عوان غرقه گه با جاده باشد بحر ز اسرائیلیان 146.16

 لیک بُد بر هود و بر قومش ظفر * باد بُد بر عادیان  ُگرز و تبر 146.17

 لیک بر نمرود باشد زهر مار * گلستان باشد بر ابراهیم نار 146.18



 لیک باشد بر دگر مرغان زیان * بر سمندر باشد آتش خاندان 146.19

 لیک حلوا بر خسان بلوا بود * نزد عاشق درد و غم حلوا بود 146.20

 

دن یعقوب علیه السالم به چشیدن جام حق از روی یوسف و كشیدن بوی حق از مخصوص بو. 147

 بوی یوسف و حرمان برادران و غیرهم از این هر دو
 * وآنچه او از بوی او اندر کشید آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید 147.1

 ؟آن به اخوان كی رسید ،دخاص او بُ  وآنچه در وی بود و اندر وی بدید* 147.2

 دكن ه می  از بهر او چ   ،وآن به كین ه می كندچ  خویش در  ،این ز عشقش 147.3

 كاو مشتهیست  ،رپیش یعقوب است پُ  او پیش این از نان تهیستۀ سفر 147.4

 ال صالة گفت إال بالطهور نبیند روی حور ،روی ناشسته 147.5

 قوت جانها ،جوع از این روی است عشق باشد لوت و پوت جانها 147.6

 دور جابوی نانش میرسید از  یعقوب را مرجوع یوسف بود  147.7

 بوی پیراهان یوسف می نیافت  آن كه بستد پیرهن را می شتافت 147.8

 ید بوئمی بو ،د یعقوبچونكه بُ  نكه صد فرسنگ ز آن سو بود اوآو 147.9

 حافظ علم است آن كس نی حبیب  ز دانش بی نصیب ،مای بسا عال   147.10

 گر چه باشد مستمع از جنس عام  مستمع از وی همی یابد مشام 147.11

 چون به دست آن نخاسی جاریه است  اریه استزانكه پیراهن به دستش ع 147.12

 از برای مشتریست  ،در كف او جاریه پیش نخاسی سرسریست 147.13

 راه نی  ،هر یكی را سوی دیگر قسمت حق است روزی دادنی 147.14

 راه این زده  ،یك خیال زشت باغ آن شده ،یك خیال نیك 147.15

 وین خیالی، عالمی بر هم زده * آن خیالی، از اثر باغی شده 147.16



 و ز خیالی دوزخ و جای گداخت  باغ ساخت ،كز خیالیآن خدایی  147.17

 ؟پس كه داند جای گلخنهای او ؟كه داند راه گلشنهای او ،پس 147.18

 آید خیال  ،كن جانكز كدامین رُ  بان دل نبیند در مجاله دید 147.19

 کون او را نیست کرده، کون   حق * جز مگر آن دل که دارد عون حق 147.20

 ه هر ناخوش خیال بند كردی را گر بدیدی مطلعش را ز احتیال 147.21

 كه بود مرصاد و در بند عدم  ؟كی رسد جاسوس را آن جا قدم 147.22

 ای شهریار ،قبض اعمی این بود وار كور ،دامن فضلش به كف كن 147.23

 نیك بختی كه تقی جان وی است  امر و فرمان وی است ،دامن او 147.24

 و آن یكی پهلوی او اندر عذاب  آن یكی در مرغزار و جوی آب 147.25

كه این در حبس كیست  ،ن عجب ماندهیو ؟وق این ز چیستكه ذ ،او عجب مانده 147.26

 ؟

 كه اینجا صد دواست  ؟هین چرا زردی كه اینجا چشمه هاست ؟هین چرا خشكی 147.27

 من نیارم آمدن ،گوید ای جان هین در آ اندر چمن ،همنشینا 147.28

  گویدش نی نی، نتانم، تو بایست * هین بیا جانا که پایت بسته نیست 147.29

 

 مش كه نماز باره بود و انس عظیم داشت در نماز و مناجات با حقحكایت امیر و غال. 148
 بو که یابی زین بیان سر  نهفت * یک مثل آمد در این معنی به گفت 148.1

 گوش بگشا تا بری زآن حصه ای اندرین معنی بگویم قصه ای 148.2

 بود سنقر نام، او را یک غالم در زمانی بود امیری از کرام 148.3

 هال بردار سر ،سنقر :زدبانگ  میر شد محتاج گرمابه سحر 148.4

 ای ناگزیر ،تا به گرمابه رویم طاس و مندیل و گل از التون بگیر 148.5



 دو به دو ،بر گرفت و رفت با او طاس و مندیل نكو آمد،سنقر  148.6

 آمد اندر گوش سنقر در مال د و بانگ صالر ره بُ دمسجدی  148.7

 ای بنده نواز ،ای میر من :گفت بود سنقر سخت مولع در نماز 148.8

 تا گذارم فرض و خوانم لْم یكن  ان زمانی صبر كنین دكبدتو  148.9

 پندار مستۀ منتظر از باد * رفت سنقر، میر بر دکان نشست 148.10

 کرد یک ساعت توقف بر دکان * میر از بهر دل آن زنده جان 148.11

 از نماز و وردها فارغ شدند چون امام و قوم بیرون آمدند*  148.12

 م داشت میر سنقر را زمانی چش سنقر آنجا ماند تا نزدیك چاشت 148.13

 ذو فنون  یمی نگذاردم ا :گفت ؟ی برونئچرا نا ،ای سنقر :گفت 148.14

 كه در گوش منی  ،نیستم غافل ای روشنی ،نك آمدم ،صبر كن 148.15

 تا كه عاجز گشت از تیباش مرد هفت نوبت صبر كرد و بانگ كرد 148.16

 ای محترم  ،تا برون آیم هنوز می نگذاردم :پاسخش این بود 148.17

 ؟آنجا كت نشاند ؟كیت وا میدارد آخر مسجد اندر كس نماند :گفت 148.18

 اندرون  ازبسته است او هم مرا  آنكه بسته استت از برون :گفت 148.19

 می نبگذارد مرا كایم برون  ی درونئرا كاو آنكه نگذارد ت 148.20

 او بدین سو بست پای این رهی  آنكه نگذارد كز این سو پا نهی 148.21

 خاكیان را بحر نگذارد درون  ماهیان را بحر نگذارد برون 148.22

 حیله و تدبیر اینجا باطل است  ل استحیوان از گ   ،آب وزماهی اصل  148.23

 و اندر رضا ،دست در تسلیم زن قفل زفت است و گشاینده خدا 148.24

 این گشایش نیست جز از كبریا ذره ذره گر شود مفتاحها 148.25

 خویش  یابی آن بخت جوان از پیر   چون فراموشت شود تدبیر خویش 148.26



 آنگه آزادت كنند ،یبنده گشت یادت كنند ،چون فراموش خودی 148.27

ی و دل زندگی 148.28  بندگی کن، بندگی کن، بندگی * گر تو خواهی حر 

 فانی حق شو که تا یابی بقا * از خودی بگذر که تا یابی خدا 148.29
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 نقالن و فراغ    در وقت ،زین قفس جانهای انبیا بینند باغ 198.14

 ها بازغند همچو ماه اندر فلك پس ز جالینوس و عالم فارغند 198.15

 پس جوابم بهر جالینوس نیست  افتریست قولور ز جالینوس این  198.16

 نور جفت  با یكه نبودستش دل آنكس آمد كاین بگفت این جواب   198.17

 جواچون شنید از گربگان او عر   سوراخ جو ،موش شد ،مرغ جانش 198.18

 اندر این سوراخ دنیا موش وار زآن سبب جانش وطن دید و قرار 198.19

 ی گرفت ئدر خور سوراخ دانا ی گرفتئبنا ،هم در این سوراخ 198.20

 گزید ،اندر این سوراخ كار آید كه مر او را در مزید ،یئپیشه ها 198.21

 بسته شد راه رهیدن از بدن  زانكه دل بر كند از بیرون شدن 198.22

 ؟از لعابی خیمه كی افراشتی  ار طبع عنقا داشتی ،عنكبوت 198.23

 نام چنگش درد و سرسام و مغص  گربه كرده چنگ خود اندر قفص 198.24

 جزام و ماشراسکته و سل  و  * حصبه و قولنج و مالیخولیا 198.25

 و بال او میزند بر مرغ و پر   چنگال او ،مرض ،گربه مرگ است و 198.26

 گوا ،رنجوری ،چون قاضی و ،مرگ د سوی دوادوگوشه گوشه می 198.27

 را تا حكم گاه و كه همی خواند ت قاضی آمد این گواهۀ چون پیاد 198.28

 خیز :گفت ،وگرنه ،شد ،گر پذیرد از وی در گریزتو مهلتی خواهی  198.29

 تن پاره هاۀ كه زنی بر خرق و چاره ها دوا ،جستن مهلت 198.30

 شرم دار ،آخر ،چند باشد مهلت م وارصعاقبت آید صباحی خ 198.31

 پیش از آنكه آنچنان روزی رسد ای پر حسد ،عذر خود از شه بخواه 198.32

 یك بارگی  ،دل ،بر كند ز آن نور و آن كه در ظلمت براند بارگی 198.33

 كان گوا سوی قضا میخواندش می گریزد از گواه و مقصدش 198.34



 کشکشان تا پیش قاضی شرمسار * ناگهان گیرند او را خوار و زار 198.35

  کو بمسجد آمد آنشب میهمان زین گذر کن، جانب آن شخص ران 198.36

 

 مالمت كردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد. 199
 جانت گروۀ تا نگردد جام برو ،مكن جلدی :قوم گفتندش 199.1

 سخت باشد رهگذر كه به آخر به نگر ،آن ز دور آسان نماید 199.2

 ست وقت پیچاپیچ دست آویز جُ  بس کسا کاویخت خود را از نخست 199.3

 در دل مردم خیال نیك و بد پیشتر از واقعه آسان بود 199.4

 زار ،كار ،آن زمان گردد بر آن كس چون در آید اندرون كارزار 199.5

 ست میش وجان ت ،كان اجل گرگست و هین منه تو پای پیش ،چون نه شیری 199.6

 كه مرگ تو سر زیر شد ،ایمن آ میشت شیر شد ،ور ز ابدالی و 199.7

 خل شود ،خمرش از تبدیل یزدان بدل شودآنكه او م   ؟كیست ابدال 199.8

 هین مران  ،شیر پنداری تو خود را و ز گمان ،شیر گیری ،لیك مستی 199.9

 بأسهم ما بینهم بأس شدید ز اهل نفاق ناسدید :گفت حق 199.10

 خانه اند چون عورتان   ،در غزا گر مردانه اندله، محدر میان  199.11

 ال شجاعة یا فتی قبل الحروب  سپهدار غیوب :گفت پیغمبر 199.12

 چون كف بی فنند ،وقت جوش جنگ مستان كف كنند ،غزو الف   وقت   199.13

 تیغش چون پیاز ،و فر   وقت كر   شمشیرش دراز ،وقت ذكر غزو 199.14

 وقت ضربت میگریزد، کو بکو دل او زخم جو ،وقت اندیشه 199.15

 در وقت صیقل از جفاكاو رمد  من عجب دارم ز جویای صفا 199.16

 شد دعوی تباه  ،چون گواهت نیست گواه ،جفا دیدن ،چون دعوی، عشق 199.17



 تا یابی تو گنج  ،بوسه ده بر مار چون گواهت خواهد این قاضی مرنج 199.18

 اندر تو در ،بلكه با وصف بدی آن جفا با تو نباشد ای پسر 199.19

 بر گرد زد ،بر نمد آن را نزد چوبی كه آن را مرد زد ،بر نمد 199.20

 زد بر سكسكش  ،آن نزد بر اسب آن كینه كش ،زد مر اسب راگر ب 199.21

 شود می  تا  ،شیره را زندان كنی خوش پی شود ،تا ز سكسك وارهد 199.22

 قند بود آن لیک بنمودی چو زهر * آن یکی میزد یتیمی را به قهر 199.23

 آمد و بگرفت زودش در کنار * دید مردی آنچنانش زار زار 199.24

 ؟رسیدی ز قهر ایزدی چون نت چندان آن یتیمك را زدی :گفت 199.25

 من بر آن دیوی زدم كاو اندر اوست  دوستو ای جان ؟  او را كی زدم  :گفت 199.26

 مرگ فساد ،مرگ آن خو خواهد و مرگ تو باد :راو مادر ار گوید ت 199.27

 و آب مردان ریختند ،آب مردی آن گروهی كز ادب بگریختند 199.28

 ث ماندندیز و مخن  حتا چنین  عاذالنشان از وغا واراندند 199.29

 ها در صف هیجا مرو با چنین ژاژخا را كم شنوۀ و غرالف  199.30

 كز رفاق سست بر گردان ورق  زانكه زادوكم خباال گفت حق 199.31

 كه شوند ُغازیان بی مغز همچون  كه گر ایشان با شما همره شوند 199.32

 پس گریزند و دل صف بشكنند ف كنندصخویشتن را با شما هم  199.33

 ق آید حشربه كه با اهل نفا بی این نفر ،اندكی ،پس سپاهی 199.34

 به تلخ آمیخته  به ز بسیار   خوش بیخته كم   هست بادام   199.35

 نقص از آن افتاد كه هم دل نی اند یك شی اند گر بصورتتلخ و شیرین  199.36

 میزید در شك ز حال آن جهان  كاو از گمان ،ترسان دل بود ،گبر 199.37

 گام ترسان می نهد اعمی دلی  نداند منزلی ،میرود در ره 199.38



 با ترددها و دل پر خون رود ؟ر چون رودمساف ،چون نداند ره 199.39

 آنجا وقف و ایست  ،او كند از بیم های این سو راه نیست :هر كه گوید 199.40

 ؟ كی رود هر های و هو در گوش او ور بداند ره دل باهوش او 199.41

 زانكه وقت ضیق و بیمند آفالن  پس مشو همراه این اشتر دالن 199.42

 سحر بابلند گر چه اندر الف   را تنها هلندو پس گریزند و ت 199.43

 تو ز طاوسان مجو صید و شكار تو ز رعنایان مجو هین كارزار 199.44

 دم زند تا از مقامت بر كند وسواست كند ،طاوس است و ،طبع 199.45

 

خود را به یاری خوانم و ۀ ید كه من یاریها كنم و قبیلئگفتن شیطان قریش را كه به جنگ احمد آ. 200

 او وقت مالقات صفین گریختن
 دم دمید و گفت: گرد آرید جیش وساوس بر قریش* همچو شیطان، کز  200.1

 بیخ و بنیاد از زمینش برکنیم * تا که بر احمد هزیمت افکنیم 200.2

 لكم  خواند افسون كه إننی جارٌ  همچو شیطان در سپه شد صد یكم 200.3

رد آمدند از گفت او 200.4  کرد با ایشان بحیلت گفتگو * چون سپه گ 

 ود پشت شماتا که در هیجا ب خویش راۀ * که بیارم من قبیل 200.5

 تا سپاه دشمنانتان بشکنم * مر شما را عون و یاریها کنم 200.6

 هر دو لشكر در مالقات آمدند او حاضر شدند چون قریش از گفت   200.7

 سوی صف مومنان اندر رهی  دید شیطان از مالیك اسپهی 200.8

ْوها صف زدهـ  ْم تـ  آن ُجنُوداً ل 200.9  گشت جان او ز بیم آتشكده  ر 

 شگفت  بسكه همی بینم سپاهی  تپای خود وا پس كشیده می گرف 200.10

 اذهبوا إ ن  ی أ ری  ما ال ترون  أ ی أخاف هللا ما لی منه عون 200.11



 ؟دی چرا تو می نگفتی این چنین  ای سراقه شكل هین :گفت حارث 200.12

 می بینی جعاشیش عرب :گفت این دم من همی بینم حرب :گفت 200.13

 جنگ  این وقت ،الف بود آن زمان   لیك ای تو ننگ ،می نبینی غیر این 200.14

 دم ه كه بودتان فتح و نصرت دم ب پایندان شدم :دی همی گفتی كه 200.15

 وین زمان نامرد و ناچیز و مهین  ای لعین ،دی زعیم الجیش بودی 200.16

 ما هیزم شدیم  ،تو به تون رفتی و تا بخوردیم آن دم تو و آمدیم 200.17

 از عتابش خشمگین شد آن لعین  چونكه حارث با سراقه گفت این 200.18

 چون ز گفت اوش درد دل رسید دست او كشیددست خود خشمین ز  200.19

 خون آن بیچارگان زین مكر ریخت  سینه اش را كوفت شیطان و گریخت 200.20

ی ٌء منكم  :پس بگفت چونكه ویران كرد چندین عالم او 200.21  إ ن  ی ب ر 

 چو هیبت تاختش  ،پس گریزان شد انداختشو كوفت اندر سینه  200.22

 خویش را بنموده اند در دو صورت نفس و شیطان هر دو یك تن بوده اند 200.23

 دو صورت شدند ،بهر حكمتهاش دندچون فرشته و عقل كایشان یك بُ  200.24

 مانع عقل است و خصم جان و كیش  خویش   ر  دشمنی داری چنین در س   200.25

 پس به سوراخی گریزد در فرار یك نفس حمله كند چون سوسمار 200.26

 سر ز هر سوراخ می آرد برون  در دل او سوراخها دارد كنون 200.27

 و اندر آن سوراخ رفتن شد خنوس  گشتن دیو از نفوس نام پنهان 200.28

 د است چون سر قنفذ و را آمد ش   كه خنوسش چون خنوس قنفذ است 200.29

 سر آن خار پشتك را بماند هك كه خدا آن دیو را خناس خواند 200.30

 شت رُ دم به دم از بیم صیاد دُ  می نهان گردد سر آن خار پشت 200.31

 ی شود مارش زبون زین چنین مكر تا چو فرصت یافت سر آرد برون 200.32



 ؟دی ره زنان را بر تو دستی كی بُ  ؟ گر نه نفس از اندرون راهت زدی 200.33

 دل اسیر حرص و آز و آفت است  زآن عوان مقتضی كه شهوت است 200.34

 ست راه وتا عوانان را به قهر ت زآن عوان سر شدی دزد و تباه 200.35

 "دوع   انبیكم لكم أعدج   ین  ب  " در خبر بشنو تو این پند نكو 200.36

 و ستیز در لج   ،كاو چو ابلیس است گریز ،این عدو مشنوطمطراق  200.37

 آن عذاب سرمدی را سهل كرد از بهر دنیا و نبرد ،بر تو او 200.38

 او ز سحر خویش صد چندان كند ؟چه عجب گر مرگ را آسان كند 200.39

 باز كوهی را چو كاهی می تند كه كند ُكاهی را به صنعت  ،حرس   200.40

 گرداند به ظن نغزها را زشت  زشتها را نغز گرداند به فن 200.41

 آیتی ز آدمی سازد خری را  آدمی را خر نماید ساعتی 200.42

 هر نفس قلب حقایق میكند كار سحر این است كاو دم میزند 200.43

 رممست إن فی الوسواس سحرا ً ست سر  واین چنین ساحر درون ت 200.44

 ی گشائساحران هستند جادو اندر آن عالم كه هست این سحرها 200.45

 ای پسر ،یدست تریاقئز رونی اندر آن صحرا كه رست این زهر تر 200.46

 كه ز زهرم من به تو نزدیكتر از من جو سپر :گویدت تریاق 200.47

 من سحر است و دفع سحر او گفت   او سحر است و ویرانی تو گفت   200.48

 حق گفت آن خوش پهلوان  ،و" سحرا ً  فی البیان ان  " :گفت پیغمبر كه 200.49

 تریاک باشد در بیانۀ مای * لیک سحری دفع سحر ساحران 200.50

 کز همه اغراض نفسانی جداست اولیا و اصفیا است * آن بیان 200.51

 نوش کن تریاق مرشد ُچست و تیز * حاصل آن، کز زهر نفس دون گریز 200.52

 سوی گنج پیر کامل نقب زن * این طلسم   سحر   نفس اندر شکن 200.53



 جانب مهمان و مسجد باز ران بس دراز است این، سوی آغاز ران 200.54

 و وان ماجرامهمان بگۀ قص زین گذر کن باز تا مسجد بیا 200.55

 

 مكرر كردن عاذالن پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش. 201
 مسجد و ما را مكن زین متهم  برو ای بو الكرم ،هین مكن جلدی 201.1

 آتشی در ما زند فردا دنی  از دشمنی ،بگوید دشمنی گر 201.2

 مسجد او بد سالمی ۀ بر بهان كه بتاسانید او را ظالمی 201.3

 او جهد ،بد نام است مسجد ،نكهچو قتل بر مسجد نهدۀ تا بهان 201.4

 كه نه ایم ایمن ز مكر دشمنان  ای سخت جان ،تهمتی بر ما منه 201.5

 كه نتان پیمود كیوان را به گز سودا مپز ،جلدی مكن ،هین برو 201.6

 لخت لخت  ،ریش خود بر كنده یك یك چون تو بسیاران بالفیده ز بخت 201.7

 در وبال  خویش و ما را در میفكن هین برو كوتاه كن این قیل و قال 201.8

 

جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن به دفع كردن حارس كشت به بانگ دف از كشت . 202

 شتری را كه كوس محمودی بر پشت او زدندی
 كه ز الحولی ضعیف آید پیم  از آن دیوان نیم ،ای یاران :گفت 202.1

 طبلكی در دفع مرغان میزدی  دیشتی بُ كاو حارس ك   ،كودكی 202.2

 شت سالمت میگذشت از مرغان ك   شتن طبلك ز ك  تا رمیدی مرغ ز آ 202.3

 عظیم ۀ بر گذر زد آن طرف خیم چونكه سلطان شاه محمود كریم 202.4

 انبه و پیروز و صفدر ملك گیر اثیرۀ با سپاهی همچو استار 202.5

 همچون خروس  ،د پیش روی بُ ئبخت دی حمال كوسكاو بُ  ،داشتری بُ  202.6



 و در طلب ی در رجوع ندمیزد بانگ كوس و طبل بر وی روز و شب 202.7

 ركودك آن طبلك بزد در حفظ بُ  اندر آن مزرع در آمد آن شتر 202.8

 شست خونـ  ی طبل است و با آبخت مزن طبلك كه او :عاقلی گفتش 202.9

 شد او طبل سلطان بیست كفل كه ك   ؟ پیش او چه بود تبوراك تو طفل 202.10

 جان من نوبتگه طبل بال ال قربان  ۀ كشت ،عاشقم من 202.11

 پیش آنچه دیده است این دیدها خود تبوراك است این تهدیدها 202.12

 كز خیاالتی در این ره بیستم  من از آنها نیستم ،ای حریفان 202.13

 بل چو اسماعیل آزادم ز سر من چو اسماعیلیانم بی حذر 202.14

 بیا :قل تعالوا گفت جانم را فارغم از طمطراق و از ریا 202.15

 بالعطیة من تیقن بالخلف  جاد فی السلف :گفت پیغمبر كه 202.16

 زود در بازد عطا را زین غرض  را صد عوض هر كه بیند مر عطا 202.17

 مال خود دهند تا چو سود افتاد   جمله در بازار از آن گشتند بند 202.18

 به بذل آید مصر ،تا كه سود آید زر در انبانها نشسته منتظر 202.19

 سرد گردد عشقش از كاالی خویش  بیش نجچون ببیند كاله ای در ر 202.20

 خویش را ربح و مزید كاله های كاو ندید ،گرم ز آن مانده است با آن 202.21

 چون ندید افزون از آنها در شرف  همچنین علم و هنرها و حرف 202.22

 لیز چون به آمد نام جان شد چیز    تا به از جان نیست جان باشد عزیز 202.23

 تا نگشت او در بزرگی طفل زا لعبت مرده بود جان طفل را 202.24

 پس بدانت حاجت است  ،تا تو طفلی وین تخیل لعبت است ،راین تصو   202.25

 فارغ از حس است و تصویر و خیال  ن ز طفلی رست جان شد در وصالچو*  202.26

 تن زدم و هللا أعلم بالوفاق  نیست محرم تا بگویم بی نفاق 202.27



 كه هللا اشتری  ،حق خریدارش ریزان فنا ،مال و تن برفند 202.28

 یقینی نیستت  ی،كه تو در شك اولیستت ،ز آن از ثمن ،برفها 202.29

 د به بستان یقین نمی پر  كه  ای مهین ،است در تو یوین عجب ظن 202.30
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 گام خود بر چرخ هفتم مینهند كه اند ُ ایشان فراز صد ،پیش خلق 209.2

 كه ز آن سو بود ُكاو ز صد دریا و  ؟ كه جو بود ُ،پس چرا پنهان شود 209.3

 فلك صد نعل ریخت ۀ كز پیش كر   كه گریخت ُحاجتش نبود به سوی  209.4

 تعزیت جامه بپوشید آسمان  انشردـ  او گندید  ،چرخ گردید و 209.5

 آدمی پنهان تر از پریان بود گر به ظاهر آن پری پنهان بود 209.6

 آدمی صد بار خود پنهان تر است  نزد عاقل ز آن پری كه مضمر است 209.7

 كه در غیب او صفیست ؟چون بود آدم آدمی نزدیك عاقل چون خفیست 209.8

 

عیسی  رت عصای موسی و صورت افسون ِتشبیه صورت اولیا و صورت كالم اولیا به صو. 210

 علیهم السالم
 آدمی همچون فسون عیسی است  آدمی همچون عصای موسی است 210.1

 صبعین القلب مومن هست بین ا بهر داد و بهر زین ،در كف حق 210.2



 چو بگشاید گلو ،یك لقمه ،كون ولیكن پیش او ،ظاهرش چوبی 210.3

 گشت موت  آن ببین كز وی گریزان تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت 210.4

 آن نگر كه مرده برجست و نشست  پست تو مبین ز افسونش آن لهجات   210.5

 خضر را شكافت اآن ببین كه بحر  تو مبین مر آن عصا را سهل یافت 210.6

 بنگر سپاه  ،ها پیش ن  پیك قدم  تو ز دوری دیده ای چتر سیاه 210.7

 ببین در گرد مرد ،اندكی پیش آ گرد غیرتو ز دوری می نبینی  210.8

 كوهها را مردی او بر كند رد او روشن كندـ  دیده ها را گ 210.9

 

بِی َمعَهُ َو الطَّیرَ . 211  تفسیر یا ِجباُل أَّوِ
 كوه طور از مقدمش رقاص گشت  از اقصای دشتبر شد موسی  کهچون 211.1

 ده بكوهها اندر پیش ناالن  روی داود از فرش تابان شده 211.2

 هر دو مطرب مست در عشق شهی  كوه با داود گشته همرهی 211.3

ب ی امر آمدهبـ  یا ج 211.4  هر دو هم آواز و هم پرده شده  اُل أ و  

 بهر من از همدمان ببریده ای  تو هجرت دیده ای ،داودا :گفت 211.5

 آتش شوق از دلت شعله زده  بی مونس شده فرد   ای غریب   211.6

 كوهها را پیشت آرد آن قدیم  قوال و ندیم ،مطربان خواهی و 211.7

 ندنی كئماپیشت باد پی جمله ندنی كئو سرنا یالقو  تا که  211.8

 بی لب و دندان ولی را ناله هاست  كه را رواست ُتا بدانی ناله چون  211.9

 هر دمی در گوش حسش میرسد اجزای آن صافی جسدۀ نغم 211.10

 ای خنك جان كاو به غیبش بگرود همنشینان نشنوند او بشنود 211.11

 نبرده هیچ بو ش زآنهمنشین در خویش او بنگرد صد گفت وگو 211.12



 یرسد از المكان تا منزلت م صد سؤال و صد جواب اندر دلت 211.13

 بسگر به نزدیك تو آرد گوش  کس نشنود زآن گوش ،بشنوی تو 211.14

 

 مثنوی از قصور فهم خودۀ جواب طعنه زنند. 212
  ؟چون نگروی ،چون مثالش دیده ای خود تو آن را نشنوی ،گیرم ای كر 212.1

 طعن قرآن را برون شو میكنی  تو عوعو میكنی ،ای سگ طاعن 212.2

 قهر او ایمان بری ۀ یا ز پنج ز وی جان بریاین نه آن شیر است ك 212.3

 ای گروه جهل را گشته فداک تا قیامت میزند قرآن ندا 212.4

 تخم طعن و كافری میكاشتید مرا افسانه می پنداشتید مر 212.5

نۀ افسانبودید كه شما  زنطعنه  خسان   ایخود بدیدید  212.6 م    ز 

 که شما فانی و افسانه بُدید * تا بدیدید، ای که طعنه میزدید 212.7

 جان و یاقوت زكات  جان    ت  وق م به ذاتئن كالم حقم و قام 212.8

 لیك از خورشید ناگشته جدا فتاده بر شما ،نور خورشیدم 212.9

 تا رهانم عاشقان را از ممات  آن آب حیات نك منم ینبوع   212.10

 تان حق ریختی کوزه جرعه ای بر  آزتان ننگیختی ،نان گندگر چُ  212.11

 سقیم  هر قولی زدل نگردانم  بگیرم گفت و پند آن حكیم ین 212.12

 فارغ آیم من ز هر طعنی جدا * تا بیاید درد من از او دوا 212.13

 

 سبب شخولیدن سایسانآب و اسب از خوردن ۀ مثل زدن در رمیدن كرّ . 213
 ه و مادر همی خوردند آب كر   آنكه فرمودست او اندر خطاب 213.1

 كه هال هین آب خور ،بهر اسبان می شخولیدند هر دم آن نفر 213.2



 سر همی برداشت وز خور میرمید ه میرسیدر  آن شخولیدن به ك 213.3

 ؟ میرمی هر ساعتی زین استقا ه چراكای كر   :مادرش پرسید 213.4

 ز اتفاق بانگشان دارم شكوه  می شخولند این گروه :گفت كره 213.5

 خوفم میرسد ،ز اتفاق نعره از جا میرود ،پس دلم میلرزد 213.6

  دند اندر زمینكار افزایان بُ  تا جهان بوده ست این :گفت مادر 213.7

 كایشان ریش خود بر میكنند ،زود هین تو كار خویش كن ای ارجمند 213.8

 پیش از آن كز هجر گردی شاخ شاخ  میرود آب فراخ ،وقت تنگ و 213.9

 تا بر دمد از تو نبات  ،آب كش ر آب حیاتشهره كاریزیست پُ  213.10

 غافل بیاۀ ای تشن ،می خوریم آب خضر از جوی نطق اولیا 213.11

 سبو در جوی زن  ،آورسوی جو  كورانه به فن ،گر نبینی آب 213.12

 كور را تقلید باید كار بست  كاندر این جو آب هست :چون شنیدی 213.13

 خویش را ران بینی تو مشك  تا گ   آب اندیش را مشك   ،رجو فرو ب   213.14

 آنگاه دل  ،خشك ست از تقلید  ر   شوی تو مستدل ،ران دیدیچون گ   213.15

 گران  گرددلیك داند چون سبو  گر نبیند كور آب جو عیان 213.16

 زفت  كاین سبك بود و گران شد ز آب   اندر سبو آبی برفتكه ز جو  213.17

 ثقلم فزود ،بایدمرُ ن  می ،باد زانكه هر بادی مرا درمیربود 213.18

   قوی دشان گرانی  زانكه نبو   مر سفیهان را رباید هر هوا 213.19

 كه ز باد كژ نیابد او حذر كشتی بی لنگر آمد مرد شر 213.20

 ز عاقالن یوزه كن ا لنگری در عاقل را امان ،لنگر عقل است 213.21

 آن دریای جود ر  دُ ۀ از خزین چون در ربود ،و مددهای خردکا 213.22

 چشم هم روشن شود ،بجهد از دل ر فن شوددل پُ  ،زین چنین امداد 213.23



 تو عاطل است ۀ دید ،تا چو دل شد زانكه نور از دل بر این دیده نشست 213.24

 ز آن نصیبی هم به دو دیده دهد زد پیرعقل  دل چو بر انوار   213.25

 وحی دلها باشد و صدق بیان  مبارك ز آسمان كآب ،پس بدان 213.26

 سوی آن وسواس طاعن ننگریم  هم آب جو خوریم ،هما چو آن كر   213.27

 رمُ همه بادی ش   ،خلقانۀ طعن رپُ ره س   ،پیرو پیغمبرانی 213.28

 ؟ بانگ سگان كی كرده اند واگوش  آن خداوندان كه ره طی كرده اند 213.29

 

 مهمان كش مسجدِ  ذكر آن مهمان ِ ۀ بقی. 214
 ؟ چه كرد و اندر آن مسجد چه بنمود كان پاك باز شیر مرد ،وباز گ 214.1

 ؟ چون خسبد به جو ،مرد غرقه گشته ؟خود او را خواب كو ،در مسجد هخفت 214.2

 غرقاب غمی  ،عاشقان را زیر مرغ و ماهیان باشد همی ،خواب 214.3

 ای مستفید ،آیم بر سرت ،كایم نیم شب آواز با هولی رسید 214.4

 یرسید و دل همی شد لخت لخت م ت این چنین آواز سختپنج كر   214.5

 

 َو أَْجِلْب َعلَیِهْم بَِخیِلَك َو َرِجِلكَ  هتفسیر آی. 215
 بانگت بر زند اندر نهاد ،دیو تو چو عزم دین كنی با اجتهاد 215.1

 كه اسیر رنج و درویشی شوی  بیندیش ای غوی ،كه مرو زآن سو 215.2

 خوار گردی و پشیمانی خوری  ریبُ  ز یاران وا ،بی نوا گردی 215.3

 واگریزی در ضاللت از یقین  ز بیم بانگ آن دیو لعینتو  215.4

 كه مهلت پیش ماست  ،راه دین پویم فردا و پس فردا مراست ،كه هال 215.5

 می كشد همسایه را تا بانگ خاست  كاو از چپ و راست ،مرگ بینی باز 215.6



 مرد سازی خویشتن را یك زمان  باز عزم دین كنی از بیم جان 215.7

 ه من از خوفی نیارم پای كم ك پس سلح بر بندی از علم و حكم 215.8

 كه بترس و باز گرد از تیغ فقر باز بانگی بر زند بر تو ز مكر 215.9

 آن سالح علم و فن را بفكنی  باز بگریزی ز راه روشنی 215.10

 در چنین ظلمت نمد افكنده ای  سالها او را به بانگی بنده ای 215.11

 بند كرده ست و گرفته حلق را هیبت بانگ شیاطین خلق را 215.12

 كه روان كافران ز اهل قبور شد جانشان ز نور تا چنان نومید 215.13

 ؟ ی چون بودئخدا هیبت بانگ  آن ملعون بود بانگ   این شكوه   215.14

 مر مگس را نیست ز آن هیبت نصیب  هیبت باز است بر كبك نجیب 215.15

 عنكبوتان می مگس گیرند و بس  نكه نبود باز صیاد مگسآز 215.16

 كبك و عقاب نه بر  ،دارد و فر   كر   چون ذبابتو بر  ،عنكبوت دیو 215.17

 پاسبان اولیاست  ،بانگ سلطان گله بان اشقیاست ،دیوان بانگ  215.18

 شور خوش با بحر   قطره ای از بحر    دور تا نیامیزد بدین دو بانگ  215.19

 

 رسیدن بانگ طلسم نیم شب مهمان مسجد را. 216
 آن نیك بخت  بدان،از جا نرفت كه  سخت آن بانگ ۀ بشنو اكنون قص 216.1

 تا دهل ترسد كه زخم او را رسید طبل عید آن چو هست ؟چون ترسم :گفت 216.2

 ؟شد زخم چوب  چون ،قسمتان از عید پر ز کوبای دهلهای تهی  216.3

 گل همچو ُ ،ما چو اهل عید خندان لهُ شد قیامت عید و بی دینان دُ  216.4

 دیگ دولتبا چگونه می پزد بشنو اكنون این دهل چون بانگ زد 216.5

 ؟سد دلم از طبل عیدچون تر :گفت دید هل آن مرد  چونكه بشنود آن دُ  216.6



 بی یقین  د دالن  ب   رد جان  مُ  كز این ،هین ملرزان دل :گفت با خود 216.7

 یا بپردازم بدن  ،ملك گیرم وقت آن آمد كه حیدروار من 216.8

 اینك اگر مردی بیا ،حاضرم كای كیا :برجهید و بانگ بر زد 216.9

 زر همی ریزید هر سو قسم قسم  در زمان بشكست ز آواز آن طلسم 216.10

 در ری راه  گیرد زر ز پُ بتا  زر كه ترسید آن پسر ریخت چندان 216.11

 مرد حیران شد ز تقدیر اله * پُر شد آن مسجد ز زر هر جایگاه 216.12

 تا سحرگه زر به بیرون میكشید بعد از آن برخاست آن شیر عتید 216.13

 با جوال و توبره بار دگر دفن میكرد و همی آمد به زر 216.14

 س خزان واپو كوری ترسانی  گنجها بنهاد آن جانباز از آن 216.15

 زر پرست  در دل هر كور دور   این زر ظاهر به خاطر آمده ست 216.16

 نام زر بنهند و در دامن كنند بشكنند کاسه سفالینكودكان  216.17

 آن كند در خاطر كودك گذر ی نام زرئاندر آن بازی چو گو 216.18

 آمد سرمدی  ،كاو نگردد كاسد ایزدی ضرب   بل زر مضروب   216.19

 گوهر و تا بندگی و آب یافت  تاب یافت ،از آن زر ،كاین زر ،آن زری 216.20

 د بر قمر در روشنی مغالب آ آن زری كه دل از او گردد غنی 216.21

 خویشتن درباخت آن پروانه خو شمع بود آن مسجد و پروانه او 216.22

ش 216.23  بس مبارك آمد آن انداختش  ولیكن ساختش ،را سوخت پر 

 كاتشی دید او به سوی آن درخت  همچو موسی بود آن مسعود بخت 216.24

 وآن خود نور بود ،نار می پنداشت بر او موفور بودچون عنایتها  216.25

 بشر تو گمان داری بر او نار   مرد حق را چون ببینی ای پسر 216.26

 این سو است  ،باطل ظن   نار و خار    ی و آن در تو استئتو ز خود میآ 216.27



 باری بیا ،نارش مخوان ،نور خوان ر ضیااو درخت موسی است و پُ  216.28

 آن خود نور بود ،الكان رفتندس ؟ فطام این جهان ناری نمود ین 216.29

 آتشها بود دیگراین نه همچون  ر میشودكه شمع دین ب   ،پس بدان 216.30

 گل زوار را ُ، و آن به صورت نار و سوزد یار را ،این نماید نور و 216.31

 دل افروزنده ای  ،گه وصلت ،و آن ولی سوزنده ای ،این چو سازنده 216.32

 ان را چو ناردور ،حاضران را نور و سازوار پاك   نور   ،شكل شعله 216.33

 غائبان را نیست توفیق خبر * حاضران از غائبان خوشحال تر 216.34

 گو حدیث عاشق و صدر مجید * این سخن را نیست پایانی پدید 216.35

 

 مالقات آن عاشق با صدر جهان. 217

 گشته بود از عشقش آسان آن كبد آن بخاری نیز خود بر شمع زد 217.1

 ده هر آمدر دل صدر جهان م   آه سوزانش سوی گردون شده 217.2

 ؟ ما چون بودۀ آن آوار حال   كای احد :گفته با خود در سحرگه 217.3

 رحمت ما را نمیدانست نیك  لیك ،او گناهی كرد و ما دیدیم 217.4

 لیك صد امید در ترسش بود خاطر مجرم ز ما ترسان شود 217.5

 ؟ من چه ترسانم و را ،آن كه ترسد من بترسانم وقیح یاوه را 217.6

 از سر میرود شوشج ه،بدان ك ین بهر دیگ سرد آذر میرود 217.7

 فان را ترس بردارم به حلم ئخا لمخایمنان را من بترسانم به  217.8

 هر كسی را شربت اندر خور دهم  پاره در موضع نهم ،پاره دوزم 217.9

 سخت  ز آن بروید برگهاش از چوب   مرد چون بیخ درخت ر  هست س   217.10

 در درخت و در نفوس و در نهی  سته برگهادر خور آن بیخ رُ  217.11



 صلها ثابت و فرعه فی السماا اشجار وفا رهاست زببر فلك  217.12

 ؟چون نروید در دل صدر جهان  پر بر آسمان ،ست از عشقچون برُ  217.13

 كه ز هر دل تا دل آمد روزنه  موج میزد در دلش عفو گنه 217.14

 جدا و دور چون دو تن بود ین كه ز دل تا دل یقین روزن بود 217.15

 نورشان ممزوج باشد در مساغ  متصل نبود سفال دو چراغ 217.16

 كه نه معشوقش بود جویای او عاشق خود نباشد وصل جوهیچ  217.17

 خوش و فربه كند ،عشق معشوقان تن زه كند ،لیك عشق عاشقان 217.18

 اندر آن دل دوستی میدان كه هست  ستدوست ج   مهر   چون در این دل برق    217.19

 مهر تو ،هست حق را بی گمانی در دل تو مهر حق چون شد دو تو 217.20

 ؟ بی دستی دگر ،یكی دست تواز  ؟ ید به درآهیچ بانگ كف زدن  217.21

 ؟ كو آن آب خوار :آب هم نالد كه ؟ آب گوار کو :تشنه مینالد كه 217.22

 آن مازاو هم  ،او و ما از آن   جذب آب است این عطش در جان ما 217.23

 كرد ما را عاشقان همدگر حكمت حق در قضا و در قدر 217.24

 جفت خویش  عاشقان   ،جفت جفت و پیش جمله اجزای جهان ز آن حكم   217.25

 كاه  راست همچون كهربا و برگ  هر جزوی ز عالم جفت خواه هست 217.26

 بابا توام چون آهن و آهن رُ  آسمان گوید زمین را مرحبا 217.27

 این میپرورد ،هر چه آن انداخت در  در خ   ،مرد و زمین زن ،آسمان 217.28

 نم بدهد او اش،ی چون نماند تر   بفرستد او ،چون نماند گرمی اش 217.29

یش اندر د ،بیبرج آ خاك ارضی را مدد ،برج خاكی 217.30  دهتر 

 تا بخارات وخم را بر كشد ابر سوی او برد ،برج بادی 217.31

 ز آتش پشت و رو ،سرخۀ همچو تاب گرمی خورشید از او ،برج آتش 217.32



 زن  بهر   ،مكسب رد  همچو مردان گ   نم  هست سرگردان فلك اندر ز   217.33

 بر والدات و رضاعش میتند ی ها میكندئوین زمین كدبانو 217.34

 چونكه كار هوشمندان میكنند هوشمند پس زمین و چرخ را دان 217.35

 ؟ پس چرا چون جفت در هم می خزند بر می مزند ،این دو دل ،گر نه از هم 217.36

 ؟پس چه زاید ز آب و تاب آسمان  ؟ گل بروید وارغوان ُبی زمین كی  217.37

 تا بود تكمیل كار همدگر بهر آن میل است در ماده به نر 217.38

 د جهان زین اتحادتا بقا یاب حق ز آن نهاد ،میل اندر مرد و زن 217.39

 ده  ز اتحاد هر دو تولیدی ز   میل هر جزوی به جزوی هم نهد 217.40

 اما اتفاق  ،مختلف در صورت شب چنین با روز اندر اعتناق 217.41

 لیك هر دو یك حقیقت می تنند و دشمنند دو ضد   ،روز و شب ظاهر 217.42

 از پی تكمیل فعل و كار خویش  هر یكی خواهان دگر را همچو خویش 217.43

 ؟ پس چه اندر خرج آرد روزها نبود طبع را زانكه بی شب دخل 217.44

 

 جذب هر عنصری جنس خود را كه در تركیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس. 218
 همچو گرد ،سوی ما آ گو،ترك جان  باز گرد :خاك گوید خاك تن را 218.1

 تری   وز آن  ،به كه زآن تن وارهی پیش ما اولیتری ،یئجنس ما 218.2

 ز هجران خسته ام  ،گر چه همچون تو آری لیك من پا بسته ام :گوید 218.3

 ز غربت سوی ما ا باز ،كای تری ی تن را بجویند آبهاتر   218.4

 راه اصل خویش گیر ،كه ز ناری گرمی تن را همی خواند اثیر 218.5

 بی رسن  ،از كششهای عناصر هست هفتاد و دو علت در بدن 218.6

 تا عناصر همدگر را واهلد سلدگعلت آید تا بدن را ب 218.7



 پا گشا ،مرگ و رنجوری و علت بسته پا ،صرچار مرغند این عنا 218.8

 یقین پرواز كرد ،مرغ هر عنصر پایشان از همدگر چون باز كرد 218.9

 هر دمی رنجی نهد در جسم ما این اصلها و فرعهاۀ جذب 218.10

 ردمرغ هر جزوی به اصل خود پ   تا كه این تركیبها را بر درد 218.11

 جمعشان دارد به صحت تا اجل  مانع آید زین عجل ،حكمت حق 218.12

 پیش از اجلتان سود نیست  ،پر زدن اجل مشهود نیست ،ای اجزا :دگوی 218.13

 

منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضا و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای . 219

 روح اند پای باز ِۀ كند ُاجسام كه 
 ؟اندر فراق  عزیزچون بود جان  چونكه هر جزوی بجوید ارتفاق 219.1

 من عرشی ام  ،غربت من تلخ تر رشی امای اجزای پست ف :گوید 219.2

 زآن بود كه اصل او آمد از آن  میل تن در سبزه و آب روان 219.3

 اصل وی است  ،المكانزانكه جان   ی استمیل جان اندر حیات و در ح   219.4

 در باغ و راغ است و كروم  ،میل تن در حكمت است و در علوم ،میل جان 219.5

 علف  اسبابُ  در كسب   ،میل تن و شرف اندر ترقی   ،میل جان 219.6

 حبون را بدان یُ  ،حب را وزین یُ  سوی جان ،میل و عشق آن شرف هم 219.7

 كاغذ شود هفتاد منمثنوی  گر بگویم شرح این بی حد شود 219.8

 ر او راغب بودبجان مطلوبش  هر كه او طالب بود ،حاصل آنكه 219.9

 عاشق هر بی مراد ،هر مرادی نباتی و جماد ،حیوان ،آدمی 219.10

 و آن مرادان جذب ایشان می كنند نندبر مرادی می ت ،رادانبی مُ  219.11

 فر كند بامیل معشوقان خوش و  لیك میل عاشقان الغر كند 219.12



 جان او را سوخته  ،عشق عاشق خ افروختهدو رُ  ،عشق معشوقان 219.13

 كاه می كوشد در آن راه دراز عاشق به شكل بی نیاز ،كهربا 219.14

 صدر جهان ۀ تافت اندر سین ه دهانبستعشق آن  ،این رها كن 219.15

 او مشفق شده  ،رفته در مخدوم غم آتشكده ،عشق ودود آن  219.16

 كه واجوید از او ،شرم می آمد رو آب   ،وش وپ ،لیكش از ناموس و 219.17

 مانع آمده  ،سلطنت زین لطف مشتاق آن مسكین شده ،رحمتش 219.18

 !بدین جانب رسید ،زآن سو  یا كشش !كاین عجب او را كشید :عقل حیران 219.19

 هللا أعلم بالخفیلب ببند  كز این ناواقفی ،ترك جلدی كن 219.20

  توبه آرم هر زمان صد بار من * لب ببندم هر دمی زینسان سخن 219.21

  ؟ من چون كنم ،شنده می كشدآن ك   این سخن را بعد از این مدفون كنمک 219.22

  ؟ دم زنی هآنكه می نگذاردت ك ای معتنی ؟كیست آن كت می كشد 219.23

 را جای دگرو می كشاند مر ت صد عزیمت میكنی بهر سفر 219.24

 خام  اسب   ،تا خبر یابد ز فارس بهر سو آن لگام زآن بگرداند 219.25

 كاو همی داند كه فارس بر وی است  زآن نیكو پی است ،زیرك سار اسب   219.26

 پس دل را شكست و، بی مرادت كرد  او دلت را بر دو صد سودا ببست 219.27

 ؟ست رُ دُ   هستی بال اشكن  چون نشد ستخُ آن رای نُ  چون شكست او بال    219.28

  ؟ سترُ چون نشد بر تو قضای آن دُ  تـُسكچون قضایش حبل تدبیرت سُ  219.29

 

او  فسخ عزایم و نقضها جهت با خبر كردن آدمی را از آن كه مالك و قاهر اوست و گاه گاه عزم ِ. 220

تا تنبیه بر  ،تا باز عزمش را بشكند ،او را بر عزم كردن دارد ،را فسخ ناكردن و نافذ داشتن تا طمع

 تنبیه بود



 راو گاه گاهی راست می آید ت اعزمها و قصدها در ماجر 220.1

 بار دیگر نیتت را بشكند دلت نیت كند ،تا به طمع آن 220.2

 ؟امل كی كاشتی  ،دل شدی نومید بی مرادت داشتی ،ور بكلی 220.3

 ؟كی شدی پیدا بر او مقهوری اش  از عوری اش ،اریدی املگور ن 220.4

 با خبر گشتند از موالی خویش  ن از بی مرادیهای خویشالعاق 220.5

 ای خوش سرشت  ،حفت الجنة شنو الووز بهشتبی مرادی شد ق 220.6

 كه كام او رواست  ،پس كسی باشد كه مراداتت همه اشكسته پاست 220.7

  ؟ لیك كو خود آن شكست عاشقان پس شدند اشكسته اش آن صادقان 220.8

 عاشقان اشكسته با صد اختیار عاقالن اشكسته اش از اضطرار 220.9

 و قندی اند عاشقانش شكری   عاقالنش بندگان بندی اند 220.10

 بهار بی دالن  "ائتیا طوعا" مهار عاقالن "ائتیا كرها" 220.11

 

عجبت من قوم  :نظر كردن پیغامبر علیه الصالة و السالم به اسیران و تبسم كردن و گفتن كه. 221

 یجرون إلی الجنة بالسالسل و األغالل
 كه همی بردند و ایشان در نفیر اسیر دید پیغمبر یكی جوق    221.1

 زیر زیر ،می نظر كردند در وی رآن آگاه شی ،دیدشان در بند 221.2

 دندانها و لب  ،بر رسول صدق ید هر یك از غضبئتا همی خا 221.3

 ندا ده من زانكه در زنجیر قهر   كه دم زنند ،با آن غضب یزهره ن 221.4

 می برد از كافرستانشان به قهر می كشاندشان موكل سوی شهر 221.5

 شفاعت می رسد از سروری  ین زری ین ،ی می ستاندئفدا ین 221.6

 رد حلق و گلوعالمی را می بُ  او ،همی گویند و "عالمرحمت " 221.7



 شاه  زیر لب طعنه زنان بر كار   با هزار انكار میرفتند راه 221.8

 كم از خاره نیست  ،خود دل این مرد چاره ها كردیم و اینجا چاره نیست 221.9

 با دو سه عریان سست نیم جان  ارسالن بما هزاران مرد شیر ال 221.10

 ست ئییا خود جادو ،یا ز اخترهاست رویست از كژ ،این چنین درمانده ایم 221.11

 تخت ما شد سر نگون از تخت او بخت ما را بر درید آن بخت او 221.12

  ؟ چون نرفت ،ی كردیم ما همئجادو ی گر گشت زفتئكار او از جادو 221.13

 

 )ص(محمد  كه إِْن تَْستَْفتُِحوا فَقَْد جاَءُكُم اْلفَتُْح اآلیة، طاعنان می گفتید كه از ما و ةتفسیر این آی. 222

و طالب حق حقید  داشتند که خود برگمان  کهده و این بدان می گفتید بآن كه حق است فتح و نصرتش 

 منصور شداكنون محمد )ص( بیغرض 

 اگر ناراستیم  ،ن ما راـ  بك  كه  از بتان و از خدا درخواستیم 222.1

 او را بجو نصرت   ،نصرتش ده از ما و او ،آنكه حق و راست استو 222.2

 پیش عزی و منات  ،پیش الت و یار كردیم و صالتاین دعا بس 222.3

 زبون ماش كن  ،ور نباشد حق پیداش كن ،اگر حق است او :كه 222.4

 او نور بود ،دیمما همه ظلمت بُ  او منصور بود ،چونكه وا دیدیم 222.5

 گشت پیدا كه شما ناراستید كانچه خواستید ،این جواب ماست 222.6

 فع از ذكر خویش كور میكردند و د باز این اندیشه را از فكر خویش 222.7

 كه صواب او شود در دل درست  ستكاین تفكرمان هم از ادبار رُ  222.8

 هر كسی را غالب آرد روزگار ؟خود چه شد گر غالب آمد چند بار 222.9

 بارها بر وی مظفر آمدیم  بخت آور شدیم ،ما هم از ایام 222.10

 زشت و پست  اوچون شكست ما نبود  گر چه او شكستا :گفتندمیباز  222.11



 دست  زیر   ،پنهان داد صد شادی   و را در شكستنكه بخت نیك اآز 222.12

 پیچ پیچ  ین ،كه نه غم بودش در آن كاو به اشكسته نمی مانست هیچ 222.13

 مومن خوبی است  لیك در اشكست   چون نشان مومنان مغلوبی است 222.14

 ر كنی ح ریحان پُ یعالمی از ف شك و عنبری را بشكنیگر تو مُ  222.15

 به سر سرد گردد ر گنخانه ها پُ  ور شكستی ناگهان سرگین خر 222.16

 آب را با بول و، اطلس با پالس که  ُکند خود مشک با سرگین قیاس؟ 222.17

 

 سر آنكه بیمراد باز گشتن رسول علیه السالم از حدیبیه حق تعالی لقب آن فتح كرد كه إِنَّا فَتَْحنا. 223

بمعنی  به صورت غلق بود و به معنی فتح چنانكه شكستن مشك بظاهر شكستن است ولک فتحا  مبینا 

 درست كردن است مشكی او را و تكمیل فواید اوست

 * در تفکر بود و غمگین و ملول رسولحدیبیه  واگشت   وقت  *  223.1

 هل دولت إ نَّا ف ت ْحنا زد دُ  ناگهان آمد ز حق شمع ُرُسل*  223.2

 تو ز منع این ظفر غمگین مشو رو :آمدش پیغام از دولت كه 223.3

 راست و فالن بقعه ت ،لعهنك فالن ق نقدت فتحهاستبكاندر این خواری  223.4

 بر قریظه و بر نضیر از وی چه رفت  چونكه واگردید تفت ،بنگر آخر 223.5

وشو ز غنایم  ،شد مسلم اشبقعه بر قلعه ها هم گرد آن  223.6  گشت خ 

 ر غم و رنجند و مفتون و عشیق پُ  كاین فریق ،تو بنگر ،ور نباشد آن 223.7

 ر میچرندچو اشت ،غمها را خار   خواری را چو شكر میخورند زهر   223.8

 این تسافل پیش ایشان چون درج  نه از بهر فرج ،عین غم بهر   223.9

 كه همی ترسند از تخت و كاله  آنچنان شادند اندر قعر چاه 223.10

 در خزان فاقه، صد همچون بهار * در فقیری هر یکی صد شهریار 223.11



 زیر زمین  ین ،فوق گردون است همنشین اودلبر بود  ه باهر ك 223.12

 

 صطفی علیه السالم فرمود ال تفضلونی علی یونس بن متیتفسیر این خبر كه م. 224
 نیست بر معراج یونس اجتبا معراج مرا :گفت پیغمبر كه 224.1

 ب یرب حق برون است از حسـُ زانكه ق شیبباو  آن   باال ومن  آن   224.2

 ستن است هستی ر   قید  از  ،حق قرب  ُِ  رفتن است و پائینباال  ین ،قربُِ  224.3

 نه دورست و دیر ،نیست را نه زود و ؟ نیست را چه جای باالی است و زیر 224.4

 ؟چه دانی نیست چیست  ،هستیۀ غر   حق در نیستیست صنعكارگاه  224.5

 می نماند هیچ با اشكست ما حاصل این اشكست ایشان ای كیا 224.6

 همچو ما در وقت اقبال و شرف  و تلف آنچنان شادند در ذل   224.7

 ت افتخارست و علوس ،فقر و خواریش بی برگی همه اقطاع اوست برگ  224.8

 ؟ چون بخندید او كه ما را بسته دید ار چنان است آن فرید :آن یكی گفت 224.9

 آزادیش  کنون ،نیست زین زندان چونكه او مبدل شدست و شادی اش 224.10

 ؟ر باد شدچون از این فتح و ظفر پُ  ؟چون شاد شد ،پس به قهر دشمنان 224.11

 و ظفر فتحیافت آسان نصرت و  شاد شد جانش كه بر شیران نر 224.12

 دل خوش و دل شاد نیست  ،جز به دنیا كاو آزاد نیست ،پس بدانستیم 224.13

 مهربان  ،مشفق ،بر بد و نیكند كه اهل آن جهان ؟ور نه چون خندد 224.14

 

 از طعن ایشان بر شماتت او )ص(آگاه شدن پیغامبر . 225
 آن اسیران با هم اندر بحث آن  این بمنگیدند در زیر زبان 225.1

 دنهن سلطان سخن در گوش آ شخو ر ما جهدد ،تا موكل نشنود 225.2



  "من لدن"د رفت در گوشی كه آن بُ  گر چه نشنید آن موكل آن سخن 225.3

 یدنیعقوبش ش ،آن كه حافظ بود و یوسف را ندید بوی پیراهان   225.4

 لوح غیب دان   نشنوند آن سر   آن شیاطین بر عنان آسمان 225.5

ر   آن محمد خفته و تكیه زده 225.6 رد   ،آمده س   او گردان شده  گ 

 كانگشتان او باشد دراز ،آن نه است باز او خورد حلوا كه روزیش 225.7

 تان س   ر  ز احمد س   ،كه بهل دزدی ران دیو ،گشته حارس ،نجم ثاقب 225.8

 اله از بجو رزق  ،هین به مسجد رو ای دو دیده سوی دكان از پگاه 225.9

 

 . فهم کردن رسول علیه السالم ضمیر اسیران را226
 نبرد آن خنده نبودم از :گفت پس رسول آن گفتشان را فهم كرد 226.1

 ردی پیش مارده كشتن نیست م  مُ  فناۀ مرده اند ایشان و پوسید 226.2

 رم اندر مصاف چونكه من پا بفشُ  كه مه گردد شكاف ؟خود كیند ایشان 226.3

 مر شما را بسته میدیدم چنین  آنگهی كازاد بودیت و مكین 226.4

 ان بدراشتری بر ن ،نزد عاقل انمای بنازیده به ملك و خان 226.5

 آت گشت  آت   كل   ُ پیش چشمم تاز بام طششخص را  هافتادن 226.6

 بینم عیان  شی   ،بنگرم در نیست بینم عیان ی م   ،بنگرم در غوره 226.7

 آدم و حوا نرسته از جهان  عالمی بینم نهان ،ر  بنگرم س   226.8

 دیده ام پا بسته و منكوس و پست  مر شما را وقت ذرات أ  ل ْستُ  226.9

 م افزون نشدد  آنچه دانسته بُ  دمُ بی ع   آسمان   از حدوث   226.10

 كز آب و گل بالیده ام  ،پیش از آن من شما را سر نگون میدیده ام 226.11

 این همی دیدم در آن اقبالتان  نو ندیدم تا كنم شادی بدان 226.12
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