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

 الیق هدیه شوید :بلكه گفتم نگفتم که به هدیه استم امیدمن  24.15

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

 كاو اختر كند ،رو به او آرید كاو زر كند ،ریپرستید اختمی 24.17

 خوار كرده جان عالی نرخ را میپرستید آفتاب چرخ را 24.18

 یم او خداست ئكه گو ،ابلهی باشد ماست از امر حق طباخ ِ ،آفتاب 24.19

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

 ه شعاع واد ،كه سیاهی را ببر ؟ به درگاه خدا آری صداع ین 24.21

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

 ب بودئو آن زمان معبود تو غا واقع شود حادثات اغلب به شب 24.23

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

 شب  نیم تا ببینی آفتاب گشایم با تو لب ،حرمچون شوی مَ  24.25

  یدر طلوعش روز و شب را فرق ن ین جز روان پاك او را شرق 24.26

 او بارق شود نکهشب نماند چو روز آن باشد كه او شارق شود 24.27

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

 كند و حیران میشود ُدیده پیشش  آفتابی را كه رخشان میشود 24.29

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

 ت شده از كردگاردیده را قوّ  بی قرار و خوار ومسكین  بینی اش 24.31

 گشت آن اختری  ،بر دخان افتاد ثریأی كه از او یك مئكیمیا 24.32

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

 ل حَ زُ  رّ بست چندین خاصیت را بَ  كز یك عمل ،بوالعجب میناگری 24.34



 ای طالب بدان  ،بر این مقیاس هم دُرهای جان و اخترانباقی  24.35

 و بیاب  یی جوئربانۀ دید آفتاب زبون ِ ،حسیۀ دید 24.36

 شعشعات آفتاب با شرر تا زبون گردد به پیش آن نظر 24.37

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

 

 كرامات و نور شیخ عبد هللا مغربی قدس سره. 25

 ز شب ندیدم من شبی شصت سال ا گفت عبد هللا شیخ مغربی 25.1

 ز اعتالل  یشب نبه  یبه روز و ن ین من ندیدم ظلمتی در شصت سال 25.2

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

 او چو ماه بدر ما را پیش رو ر از خار و گودر بیابانهای پُ  25.4

 میل كن در سوی چپ  ،هین گو آمد به شب او گفتروی پس ناكرده می 25.5

 زیرا كه خاری پیش پاست  ،میل كن سوی راست :عد یك دمباز گفتی ب 25.6

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

 یش چو پاهای عروس هاگشته پا روز گشتی پاش را ما پای بوس*  25.8

 نه از خراش خار و آسیب حجر ل بر وی اثرز گِ  ین ،ز خاك و ین 25.9

 زای  را چو مشرق نور كرده مغرب مغربی را مشرقی كرده خدای 25.10

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

 كه هزاران آفتاب آرد پدید ؟ چون نباشد حارس آن نور مجید 25.12

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

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

 بخوان  "یسعی بین ایدیهم"نور  ست دانرا بی رایوم ال یخزی الن   25.15



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

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

 

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

 بلقیس را به ایمان و ترك آفتاب پرستیسلیمان دعوت كردن 

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

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

 روی زرد اصفر است  ،عاشق  ِزر زر استۀ فرج استر الیق حلق 26.3

 كان  ،رشید استكز نظر انداز خو كه نظرگاه خداوند است آن 26.4

 ؟كو نظرگاه خداوند لباب  ؟ كو نظرگاه شعاع آفتاب 26.5

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

 دام است اوۀ بست ،پر گشاده بر بام است او ،دانهۀ مرغ فتن 26.7

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

 كاو به پا بر میزند ،آن گره دان كندآن نظرها كه به دانه می  26.9

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

 پس مدان از خویشتن غافل مرا چون گشایند آن نظر این سو تو را 26.11

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

 

از آن گل هنگام  ،لخواردزدیدن مشتری گِ  ل سر شوی بود وعطاری كه سنگ ترازوی او گِ ۀ قص. 27

 و دیدن عطار و نادیده کردن مر ورا سنجیدن شكر

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



 ل موضع سنگ ترازو بود گِ  ار دو دلطرّ  ،عطار ر ِپس بَ  27.2

 هست نیکو بی تکلف بی سخن ای جوان، ابلوج من * گفت عطار: 27.3

 را میل شكر بخریدن است و گر ت ترازوی من است  سنگِ ،لگِ  لیک 27.4

 باش گو ،دهر چه خواه ،میزان سنگِ هستم در مهمی قند جو :گفت 27.5

 ل نكوتر از زر است گِ  ؟سنگ چه بود لخور استپیش آنكه گِ  :گفت با خود 27.6

 نو عروسی یافتم بس خوب فر ای پسر :گفت اوهمچو آن دالله ك 27.7

 دختر حلواگر است  ،هكان ستیر لیك هم یك چیز هست ،سخت زیبا 27.8

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

 دل است   قوتِ  ،گل مرا ِبه  ،این به و ل استسنگت از گِ  ،گر نداری سنگ و 27.10

 ل را نهاداو بجای سنگ آن گِ  ترازو ز اعتدادۀ اندر آن كف 27.11

 هم به قدر آن شكر را می شكست  دیگر به دستۀ پس برای كف 27.12

 مشتری را منتظر آنجا نشاند او دیر ماند ،ن نبودش تیشه ایچو 27.13

 گل از او پوشیده دزدیدن گرفت ِِ  فتگخور ناشگل ِرویش آن سو بود،  27.14

 چشم او بر من فتد از امتحان  كه نیاید ناگهان ،ترس ترسان 27.15

 ای روی زرد از این،كه فزون تر دزد  دید عطار آن و خود مشغول كرد 27.16

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

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

 احمق و غافل كه بودکپس بدانی  ز آزمود ،شكر را توچون ببینی  27.19

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

 اهش میزندر ،دانه هم از دور ز آن دانه نظر خوش میكندامرغ  27.21

 ؟كباب از پهلوی خود میخوری  ین بریچشم حظی می راه ز گر 27.22



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

 دام مرغان شریف  ،لك عقبیمُ  دام مرغان ضعیف ،مال دنیا 27.24

 د مرغان شگرف یندر شكار آ لكی كه او دامیست ژرفتا بدین مُ  27.25

 لكتان برهانم از هر هَ  ِبلكه من  لكتانمی نخواهم م ،من سلیمان 27.26

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

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

 ؟جهان ۀ ی خویش را خواجئچند گو محبوس جان ،این جهانۀ ای تو بند 27.29

 

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

 و عذر قبول ناكردن هدیه شرح كردن با ایشان

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

 ید از بیابان ذهب ئباز گو چه دیدید از عجبپیش بلقیس آن 28.2

 دیدوز چنین هدیه خجل چون میش * که چهل منزل به روی زر بُدید 28.3

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

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

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

 خاكیان را سر به سر زرین كنیم  ر فنیمفارغیم از زر كه ما بس پُ  28.7

 ما شما را كیمیاگر میكنیم  ؟ زر میكنیم ۀاز شما كی كدی 28.8

 بس ملكهاست  ،لآب و گِ  كه برون ِ گر ملك سباست ،ترك آن گیرید 28.9

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

 پادشاهی چون كنی بر نیك و بد ودپادشاهی نیستت بر ریش خَ  28.11



 ای كژ امید ،ودشرم دار از ریش خ بی مراد تو شود ریشت سپید 28.12

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

 راو خوشتر آید از دو صد دولت ت لیك ذوق سجده ای پیش خدا 28.14

 ملك آن سجده مسلم كن مرا پس بنالی كه نخواهم ملكها 28.15

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

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

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

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

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

 سرمه ستان بهر نظر ،زر بده همره جانت نگردد ملك و زر 28.21

 یوسفانه آن رسن آری به چنگ  ی كاین جهان چاهیست تنگتا ببین 28.22

  "هذا غالملی  ،یا بشری" :جان كه ی به بامئچون ز چاه آ ،تا بگوید 28.23

 كمترین آنكه نماید سنگ زر هست در چاه انعكاسات نظر 28.24

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

 ایشان نژند ر ِنها بَ تا كه شد كا كیمیاگر گشته اند ،عارفانش 28.26

 

بی مشغول شدن به  ،جماعت مشایخ را در خواب و در خواست كردن روزی حالل یدیدن درویش. 29

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

 داد آن مشایخ

 درخواب  ،خضریان را من بدیدم آن یكی درویش گفت اندر سمر 29.1

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



 میوه ها ز آن بیشه می افشاندند مر مرا سوی كهستان راندند 29.3

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

 بی صداع و نقل و باال و نشیب  بیهین بخور پاك و حالل و بی حس 29.5

 خردها میربود ،من گفتِ  ذوق ِ نطقی رو نمود ،پس مرا ز آن رزق 29.6

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

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

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

 نیشكر خوردزین نپردازم به  هیچ نعمت آرزو ناید دگر 29.10

 به ام جُ  دوخته در آستین ِ یك دو حبه ام ،بود از كسبمانده  29.11

 

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

 آن هیزم كش از ضمیر و نیت او

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

 از بهر رزقم نیست غم زین سپس  من ز روزی فارغم :پس بگفتم 30.2

 رزق خاصی جسم را آمد به دست  مكروه بر من خوش شدستۀ میو 30.3

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

 وش تا دو سه روزك شود از قوت خَ  بدهم این زر را بدین تكلیف كش 30.5

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

 چون چراغی در درون شیشه ای  هر اندیشه ای سرّ بود پیشش  30.7

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

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



 ؟ان لم یرزقوك  ،كیف تلقی الرزق ؟ بهر ملوك ه اتاندیشاین بود ك 30.10

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

 زیراز پشت تنگ هیزم را نهاد  سوی من آمد به هیبت همچو شیر 30.12

 بر هر هفت عضو من فتادای لرزه  پرتو حالی كه او هیزم نهاد 30.13

 خ پی اندكه مبارك دعوت و فرّ  گر ترا خاصان هی اند ،یا رب :گفت 30.14

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

 وش همچو آتش بر زمین می تافت خَ  ه زر شد هیزمشدر زمان دیدم ك 30.16

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

 بس غیورند و گریزان ز اشتهار گر آن كبار ،ای خدا :بعد از آن گفت 30.18

 هم بر آن حالی كه بود ،بی توقف هیزم ساز زود باز این را بندِ  30.19

 ت شد در كار او عقل و نظرمس در زمان هیزم شد آن اغصان زر 30.20

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

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

 ره نباشد عامه را ،پیش خاصان بسته كرد آن هیبت او مر مرا 30.23

  كان بود از رحمت و از جذبشان سر فشان :گو ،ور كسی را ره شود 30.24

 چون بیابی صحبت صدیق را پس غنیمت دار آن توفیق را 30.25

 سهل و آسان در فتد آن دم ز راه  كه یابد قرب شاه ،چو آن ابله ین 30.26

 ؟ گاو است این مگر ران ِ :پس بگوید چون ز قربانی دهندش بیشتر 30.27

 ران گاوت می نماید از خری  ای مفتری ،نیست این از ران گاو 30.28

 از رحمتی  ،خشش محض است اینب بی رشوتی ،بذل شاهانه ست این 30.29

 



 هجرت بلقیس بهر ایمانبتعجیل مر رسوالن را بتحریض سلیمان . 31

 جذب خیل و لشكر بلقیس كرد همچنان كه شه سلیمان در نبرد 31.1

 جود كه بر آمد موجها از بحر ِ ید ای عزیزان زود زودئكه بیا 31.2
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 شت و سوی خانه رفت بازوبر ن در ثنای او یكی شعری دراز 48.9

 و خلعتهای شاه  گفتمدح شه می بی زبان و لب همان نعمای شاه 48.10

 

خویش و ۀ بر قاعداه شباز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمودن . 49

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

 خشنود كنماین زر و من او را به ده یك 

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

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

 جانب برم  همانحاجت نو را  كرم ازرگهی را كازمودم د 49.3



 یولهون فی الحوائج هم لدیه   گفت آن سیبویهمعنی هللا 49.4

 و التمسناها وجدناها لدیك  الهنا فی حوایجنا الیك :گفت 49.5

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

 ؟ تند بر بخیلی عاجزی كدیه ؟ فلیوی این كندۀ هیچ دیوان 49.7

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

 ندگان بر اوجهاپرّ ۀ جمل ماهیان در موجهاۀ بلكه جمل 49.9

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

 اژدهای زفت و مور و مار نیز اشكار نیزو پیل و گرگ و حیدر  49.11

 هم دی هم بهار ،یه زو یابندما شرارباد و هم بلكه خاك و آب و  49.12

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

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

 واراست یای كه بر آبم تو كرد دارم برقرار :وین زمین گوید كه 49.15

 دادن حاجت از او آموختند جملگان كیسه از او بر دوختند 49.16

 استعینوا منه صبرا او صالت  و بر آورده براتهر نبیی ز 49.17

 مجو در خشك جو ،آب در یم جو از غیر او ین ،هین از او خواهید 49.18

 او نهد ،بر كف میلش سخا هم او دهد ،ور بخواهی از دگر هم 49.19

 ؟ چون كند ،رو بدو آری به طاعت عرض را ز زر قارون كندآنكه مُ  49.20

 حسن نهادسوی آن شه مب رو بار دیگر شاعر از سودای داد 49.21

 پیش محسن آرد و بنهد گرو شعر نو ؟شاعر چه باشدۀ هدی 49.22

 زر نهاده شاعران را منتظر محسنان با صد عطا و جود و برّ  49.23

 خاصه شاعر كاو گهر آرد ز قعر عرشَ  تنگِ ُپیششان شعری به از صد  49.24



 نان ستون جان بود زانكه قوتِ  می اول حریص نان بودآد 49.25

 نهاده بر كف از حرص و امل  جان صد حیل ،سوی غصب و ،سوی كسب و 49.26

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

 در بیان فضل او منبر نهند ر دهندبَ   ل او رانستا كه اصل و  49.28

 همچو عنبر بو دهد در گفت وگو و زر بخشی او و فرّ  تا كه كرّ  49.29

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

 ی نیز خوست ئمدح جو ،آدمی را شكر و حمد جوست ،ونكه آن خالقچ 49.31

 درست  مشکچون  ،ر شود ز آن بادپُ  ستكه در فضل است چُ  ،خاصه مرد حق 49.32

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

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

 ؟كه چرا فربه شود احمد به مدح  بشنید قدح چون ،این پیمبر گفت 49.35
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 ماند از او فعل نكو ،اشد ز دنی خنك آن را كه او ُ: گفت پیغمبر 49.39

 پس نمرده است او یقین، بنگر عیان * نام نیک او ز فعل نیک دان 49.40

 خرد ُنزد یزدان دین و احسان نیست  لیك احسانش نمرد ،رد محسنمُ  49.41

 تا نپنداری به مرگ او جان ببرد رد و عصیانش نمردوای آن كاو مُ  49.42
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 محتاج زر ،وام دار است و قوی نكه شاعر بر گذرآز ،این رها كن 50.1



 بر امید بخشش و احسان یار برد شاعر شعر سوی شهریار 50.2

 بر امید و بوی اكرام نخست  درست رّ ر از دُ پُ  ،نازنین شعری 50.3

 د عادت آن شهریارچون چنین بُ  شه بر خوی خود گفتش هزارباز  50.4

 یا رفته بودز دن ،راق عزبر بُ  ر ز جودلیك این بار آن وزیر پُ  50.5

 لیكن سخت بی رحم و خسیس  ،گشته بر مقام او وزیر نو رئیس 50.6

 زاسشاعری را نبود این بخشش  خرجها داریم ما ،ای شه :گفت 50.7

 مرد شاعر را خوش و راضی كنم  ای مغتنم ،نآمن به ربع عشر  50.8

 رده است زین دالور بُ  یده هزار پیش دست ازاو  :خلق گفتندش كه 50.9

 ؟ ی چون كندئگدا ،بعد سلطانی  ؟ كند ی چونائكلك خ ،كربعد شِ  50.10

 تا شود زار و نزار از انتظار اندر فشار ،بفشارم و را :گفت 50.11

 در رباید همچو گلبرگ از چمن  آنگه ار خاكش دهم از راه من 50.12

 گر تقاضاگر بود هم آتشین  این بمن بگذار كه استادم در این 50.13

 نرم گردد چون ببیند او مرا  د تا ثریاز ثریا گر بپرّ  50.14

 كه نیكو گوی ماست  ،لیك شادش كن راستو برو فرمان ت :ت سلطانشگف 50.15

  فارغ شو شهاتو به من بگذار و  چون او گدااو را و دو صد  :گفت 50.16

 تو رها کن بر من و با من گذار جنس او و همچو او سیصد هزار 50.17

 شد زمستان و دی و آمد بهار ندش صاحب اندر انتظارکپس ف 50.18

 احبش در وعده حیلت میفزودص * شاعرش چندانکه حاجت مینمود 50.19

 س زبون این غم و تدبیر شدب شاعر اندر انتظارش پیر شد 50.20

 را باشم رهی و ت ،تا رهد جانم كه دشنامم دهی ،نه ،اگر زر :گفت 50.21

 تا رهد این جان مسكین از گرو برو :باری گو ،كشت ُانتظارم  50.22



 گران ۀ ماند شاعر اندر اندیش آن عشر ِ بعد از آنش داد ربع ِ 50.23

 خار بودۀ دست ،این كه دیر اشكفت ان نقد و چنان بسیار بودكان چن 50.24

 خدا مزدت دهاد ،رفت از دنیا آن دستور راد :پس بگفتندش كه 50.25

 كم همی افتاد بخشش را خطا عطا گشتیكه مضاعف زو همی  50.26

 لی احسان بمردو ،او نمرد الحق این زمان او رفت و احسان را ببرد 50.27

 درویشان رسید صاحب سالخ رشید  رفت از ما صاحب رادِ  50.28

 تا نگیرد با تو این صاحب ستیز رو بگیر این را و ز اینجا شب گریز 50.29

 اهجهد با ،ای بی خبر ،بستدیم این هدیه را ،ما به صد حیلت از او 50.30

 این عوان  ،یدئبگو ؟از كجا آمد ای مشفقان :رو به ایشان كرد و گفت 50.31

 نامش هم حسن  :قوم گفتندش كه ؟ چیست نام این وزیر جامه كن 50.32

 دین  دریغ ای ربّ  ؟چون یكی آمد نام آن و نام این ،یا رب :گفت 50.33

 وجد جود مصد وزیر و صاحب آ ه از یك كلك اوآن حسن نامی ك 50.34

 می توان بافید ای جان صد رسن  این حسن ،كز ریش زشت ،این حسن 50.35

 شاه و ملكش را ابد رسوا كند بر چنین صاحب چو شه اصغا كند 50.36

 

شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت  تِ ون در افساد مرو  ی این وزیر دئمانستن بد را. 51

 فرعون

 چون شنیدی او ز موسی آن كالم  چند آن فرعون می شد نرم و رام 51.1

 آن كالم بی نظیر از خوشیّ  شیر ،آن كالمی كه بدادی سنگ 51.2

 مانعش گشتی مدام آن سخت جان چون به هامان مشورت کردی در آن 51.3

 كه كینش بود خو ،مشورت كردی رش بود اوچون به هامان كه وزی 51.4



 ؟ژنده پوشی را به ریو ،بنده گردی تا كنون بودی خدیو :پس بگفتی 51.5

 او زدی ۀ بر شیشه خان ،آن سخن همچو سنگ منجنیقی آمدی 51.6

 در یك دم او كردی خراب  ،ساختی هر چه صد روز آن كلیم خوش خطاب 51.7

 ست در وجودت ره زن راه خدا واستهَ  دستور عقل تو مغلوب 51.8

 آن سخن را او به فن طرحی نهد پندت دهد ،یئربان ،ناصحی 51.9

 شیدا مشو ،با خود آ ،نیست چندان هین از جا مشو ،كاین نه بر جای است 51.10

 دوزخ پر كین بود ،جای هر دو وای آن شه كه وزیرش این بود 51.11

 چون آصف وزیر ،باشد اندر كار شاد آن شاهی كه او را دست گیر 51.12

 نام آن نُوٌر َعلی  نُوٍر بود دعادل چون قرین او شو شاهِ  51.13

 عنبر بر عبیر ،نور بر نور است و چون آصف وزیر ،چون سلیمان شاه و 51.14

 هر دو را نبود ز بد بختی گزیر چو هامانش وزیر ،شاه فرعون و 51.15

 خرد یار و نه دولت روز عرض  ین پس بود ظلمات بعض فوق بعض 51.16

 ن سالم رسان از م ،گر تو دیده ستی من ندیدم جز شقاوت در لئام 51.17

 فاسد روح را آرد به نقل  عقل ِ صاحب چو عقل ،همچو جان باشد شه و 51.18

 دو صد طاغوت شد سحر آموز ِ عقل چون هاروت شدۀ آن فرشت 51.19

 وزیر ،كل را ساز ای سلطان عقل ِ عقل جزوی را وزیر خود مگیر 51.20

 كه بر آید جان پاكت از نماز مر هوا را تو وزیر خود مساز 51.21

 دین بودالیوم  ،عقل را اندیشه بین بودكاین هوا پر حرص و حالی  51.22

 خار گل میكشد او رنج ِ ُبهر آن  عقل را دو دیده در پایان كار 51.23

 باد هر خرطوم اخشم دور از آن  ر خزانهكه نفرساید نریزد  51.24

 یار باش و مشورت كن ای پدر با عقل دگر ،ور چه عقلت هست 51.25



 هی پای خود بر اوج گردونها ن از بس بالها وارهی ،با دو عقل 51.26

 

و فرق علیه السالم نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السالم و تشبه كردن او به كارهای سلیمان . 52

 ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام كردن

 مملكت را رام كرد ،لك برد ومُ  دیو گر خود را سلیمان نام كرد 52.1

 دیوی مینمود صورت اندر سرّ  كار سلیمان دیده بود صورتِ  52.2

 از سلیمان تا سلیمان فرقهاست  این سلیمان بی صفاست :خلق گفتند 52.3

 با این حسن  ،همچنانكه آن حسن نسَ این همچون وَ  ،او چو بیداریست 52.4

 صورتی كردست خوش بر اهرمن  كه حق بر شكل من :گفتیدیو می 52.5

 یندازد شما را او به شست بتا  دیو را حق صورت من داده است 52.6

 صورت او را مدارید اعتبار به دعوی زینهارگر پدید آید  52.7

 ر دلهای نیك ب ،مینمود این عكس لیك ،دیوشان از مكر این میگفت 52.8

 كه بود تمییز و عقلش غیب گو خاصه او ،نیست بازی با ممیز 52.9

 می نبندد پرده بر اهل دول  دغل بیسهیچ سحر و هیچ تل 52.10

  ای كج خطاب ،باژگونه میروی پس همی گفتند با خود در جواب 52.11

 اسفل اندر سافلین  ،سوی دوزخ باژگونه رفت خواهی همچنین 52.12

 هست در پیشانی اش بدر منیر او اگر معزول گشته است و فقیر 52.13

 چون زمهریر افسرده ای  ،دوزخی تو اگر انگشتری را برده ای 52.14

 كه خود همی ننهیم سنب  ،سر كجا ما به بوش و عارض و طاق و طرنب 52.15

 ی مانع بر آید از زمین انجه پ ور به غفلت ما نهیم او را جبین 52.16

 ر رایمر این ادب ،هین مكن سجده را " سر زیر" مر این  ،ن سرایكه منه  52.17



 گر نبودی غیرت و رشك خدا كردمی من شرح این بس جان فزا 52.18

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

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

 از لقب و ز نام در معنی گریز خیز ،ذر از صورت و از نامدر گ 52.21

 و فعل او را بجو در میان حدّ  و ز فعل او ،او پس بپرس از حدّ  52.22

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

 بُد سلیمان زائر و مسجد مزور * شد تمام القصه مسجد نی فتور 52.24

 

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

 عابدان و معتكفان و رستن عقاقیر در مسجد

 ساخت مسجد را و فارغ شد تمام چون سلیمان نبی شاه انام 53.1

 کامدی در مسجد اقصی شدی هر صباح او را وظیفه این بُدی 53.2

 نام و نفع خود بگو :پس بگفتی دی اندر اوبوسته نو گیاهی رُ  53.3

  ؟بر كی است گو ،سود توزیان و  ،تو ؟نامت چی است ؟یه اچ ؟یئچه دارو تو 53.4

 این را حمام  ،كه من آن را جانم و گفتی هر گیاهی فعل و ناممی ب 53.5

 نام من این است بر لوح قدر را شكر این ،ن را زهرم وآمن مر  53.6

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

 مقتدا و عالم و دانا شدند زآن گیا ،لیمانطبیبان از س آن 53.8

 جسم را از رنج میپرداختند كتبهای طبیبی ساختند ُتا  53.9

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

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



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

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

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

 ستا نشد ُهیچ پیشه رام بی ا دموی اشكاف بُ  ،گر چه اندر مكر 53.15

 بی اوستا حاصل شدی ۀ پیش دیدانش پیشه از این عقل ار بُ  53.16

 

 گوركنی و گور بود حرفهابیل از زاغ پیش از آنكه در عالم گوركنی قۀ آموختن پیش. 54

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

 ؟ كی نهادی بر سر او هابیل را دی این فهم مر قابیل راگر بُ  54.2

 ؟ این به خون و خاك در آغشته را ؟ ب كنم این كشته رائكجا غاكه  54.3

  در هوا گشته پرانبر گرفته  هانمرده در د زاغ ِ ،دید زاغی 54.4

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

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

 د علمناك زاغ از الهام حق بُ  دفن كردش پس بپوشیدش به خاك 54.7
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 ؟در درخشی كی توان شد سوی وخش  همچو برق است و درخش ،عقل جزوی 140.10

 می گری  :بلكه امر است ابر را كه برق بهر رهبری نیست نور ِ 140.11

 هست  در شوق ِ ،تا بگرید نیستی عقل ما برای گریه است برق ِ 140.12

 لیك نتواند بخود آموختن  بر كتاب تن :كودك گفت عقل ِ 140.13

 لیك نبود در دوا عقلش مصیب  عقل رنجور آردش سوی طبیب 140.14

 گوش بر اسرار باال میزدند نك شیاطین سوی گردون میشدند 140.15

 یراندشان زود از سماشهب م ُتا  ربودند اندكی ز آن رازها می 140.16

 از او آید به دست  ،هر چه میخواهید رسولی آمده ست ،روید آنجا :كه 140.17

 ن ابوابهاادخلوا االبیات مِ  بی بها رّ ید دُ ئگر همی جو 140.18

 فلكتان راه نیست  ز سوی بام ِک یستابر باب  ،در وۀ میزن آن حلق 140.19

 راز ی را داده ایم اسرار ِ ئخاك دراز نیست حاجت تان بدین راه ِ 140.20

 یدئگر چه ن ،نیشكر گردید از او ن نه ایدئاگر خا ،یدئاو آ شپی 140.21

 جبرئیل  اسب ِ  ِنیست كم از سمّ  آن دلیل ،سبزه رویاند ز خاكت 140.22

 گر تو خاك اسب جبریلی شوی  تازه گردی در نوی ،سبزه گردی 140.23

 تا شد گوهری  ،كرد در گوساله كان را سامری ،ی جان بخشاسبزه  140.24

 عدوۀ آن چنان بانگی كه شد فتن زه اوجان گرفت و بانگ زد ز آن سب 140.25

 مانند باز ،كلهوارهید از سر ُ ید سوی اهل رازئگر امین آ 140.26



 كه از او باز است مسكین و نژند گوش بند چشم بند ِ كاله ِسر ُ 140.27

 خود است  كه همه میلش سوی جنس ِ ست هداول ش باز ر چشم ِبكله  ُ ز آن 140.28

 باز دار چشم او را بر گشاید  با شه گشت یارو رید از جنس چون بُ  140.29

 عقل جزوی را ز استبداد خویش  راند دیوان را حق از مرصاد خویش 140.30

 ستعدمُ   ولیّ بلكه شاگرد  نه ای تو مستبد ،سری كم كن :كه 140.31

 پادشاه عادلی ۀ هین كه بند بر دل رو كه تو جزو دلی ،رو 140.32

 شیطانی است  م ِدَ " ،  أَنَا َخیٌر "كه  بندگی او به از سلطانی است 140.33

 از كبر بلیس  ،بندگی آدم ای حبیس ،بر گزین تو ،ن وفرق بی 140.34

  حرف طوبی هر كه ذلت نفسهُ  ره او  هست خورشیدِ  هآنك ،گفت 140.35

 بی سركش بخسب  ،سر بنه در سایه سبطوبی ببین و خوش بخُ ۀ سای 140.36

 ن صفا را مهجعی است امستعدّ  خوش مضجعی ست "ذلت نفسه" ظلّ  140.37

 ره گم كنی  ،و زود طاغی گردی گر از این سایه روی سوی منی 140.38

 

ُموا بَیَن یَدی  ،یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُواآیه کریمه "بیان . 141  صلی هللا علیه و آله َو َرُسوِلهِ  هللاال تُقَد ِ

 رعیت باش  ،چون كه سلطان نه ای --- ت باشز ام   ،چون نبی نیستی

 و از خودی رای زحمتی متراش ---ان خامش باش پس رو خاموش
 اوستادامر شیخ و ۀ سایزیر  ادباش از انقیپس برو خاموش  141.1

 از وجود خویش والی کم تراش خاموش باش ،صامت شو و ،* پس رو و 141.2

 كاملی  ز الفِ  ،مسخ گردی تو د و قابلیگرچه مستع ،ورنه 141.3

 با خبر دِ را سركشی ز استاد ِ مانی اگر هم ز استعداد وا 141.4

 وزپاره د مانی ،بی صبر شویور  زبسوصبر كن در موزه دوزی و  141.5



 جمله نو دوزان شدندی هم به علم  دیشان صبر و حلمگر بُ  ،كهنه دوزان 141.6

  "عقال لعقلُ که: "ای ئگو خود به خود به آخر از كالل ،و بس بكوشیّ  141.7

 عقل را میدید بس بی بال و برگ  مرگ مفلسف روز ِ همچو آن مردِ  141.8

 اسب از گزاف  ،مراندی   ،كز ذكاوت بی غرض می كرد آن دم اعتراف 141.9

 خیال  شنا كردیم در بحر ِ  ِآ سر كشیدیم از رجال از غروری 141.10

 نیست اینجا چاره جز كشتی نوح  شنا هیچ است اندر بحر روح   ِآ 141.11

 تا طمع در نوح و کشتی دوختی کاشکی کاو آ  ِشنا ناموختی 141.12

 كل  ُمنم كشتی در این دریای  :كه لرسُ   ُاین چنین فرمود آن شاه ِ 141.13

 بر جای من  نراستیۀ شد خلیف یا كسی كاو در بصیرتهای من 141.14

 رو نگردانی ز كشتی ای فتی  كه تا ،كشتی نوحیم در دریا 141.15

َم ال عاِصَم ال"نبی از ُ سوی هر كوهی مرو ،همچو كنعان 141.16  شنو" یو 

 بس بلند ،می نماید كوه فكرت می نماید پست این كشتی ز بند 141.17

 پیوست را  خدابنگر آن فضل ِ این پست را ،هان و هان ،پست منگر 141.18

 كه یكی موجش كند زیر و زبر فكرت كم نگر كوه ِ بلندی ِدر  141.19

 گر دو صد چندین نصیحت پرورم  نداری باورم ،گر تو كنعانی 141.20

 هر خدای است و ختام كه بر او مُ  ؟ گوش كنعان كی پذیرد این كالم 141.21

 ؟ق بَ كی بگرداند حدث حكم سَ  ؟ هر حقكی گذارد موعظه بر مُ  141.22

 كنعان نه ای بر امید آنكه تو  لیك میگویم حدیث خوش پیی 141.23

 روز آخر را ببین  ،هم ز اول هین ،این اقرار خواهی كرد ،آخر 141.24

 ن كهُ و ُچشم آخر بینت را كور  مكن ،می توانی دید آخر را 141.25

 رفتن عثاره رَ به ر دم هنبودش  وار هر كه آخر بین بود مسعود 141.26



 چشم تیز ،كن ز خاك پای مردیُِ  گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز 141.27

 اوباش را تا بیندازی سر ِ پاش را اكِ خ ،كحل دیده سازُِ  141.28

 شوی تو ذو الفقار ،سوزنی باشی كه از این شاگردی و زین افتقار 141.29

 هم بسازد دیده را ،هم بسوزد بگزیده را اینخاك  ،رمه كن توسُ  141.30

 تا ببینی ز ابتدا تا انتها * چشم روشن کن ز خاک اولیا 141.31

 

 ،یئتو كم در روی می آو فتم در راه رفتن من بسیار در رو می ا :شكایت استر با شتر كهۀ قص. 142

 شتر او را ، و جواب گفتن ِ؟ستیاین چحکمت 

 خار ،چشم كاو خورد از بهر نور ِ چشم اشتر ز آن بود بس نور بار 142.1

 چشم تو روشن شود، جان با صفا * خار خور، تا  ُگل برویاند تو را 142.2

 چشم جان را حق ببخشد روشنی * خار را از چشم دل گر بَرکنی 142.3

 چونكه با او جمع شد در آخوری  اشتریفت روزی استری با گ 142.4

 در بازار و كو ،در گریوه و راه و من بسیار می افتم به رو :گفت*  142.5

 ؟ در ره هموار و ناهموار، من کز چه در رو می فتم بسیار من؟ 142.6

 هر زمانی از شكوه  ،در سر آیم تا زیر كوه ،كه ُخاصه از باالی  142.7

 یا مگر خود جان پاكت دولتیست  ؟ چیست بهر ،كم همی افتی تو در رو 142.8

 ر خون كنم پوز و زانو ز آن خطا پُ  در سر آیم هر دم و زانو زنم 142.9

 و ز مكاری هر زمان زخمی خورم  كژ شود پاالن و رختم بر سرم 142.10

 در گناه  ،بشكند توبه به هر دم تباه كه از عقل ِ ،همچو كم عقلی 142.11

 توبه شكن آن  ،از ضعیفی رای نمَ ابلیس گردد در زَ ۀ سخر 142.12

 سنگ  ،راه ،كه بود بارش گران و لنگ در سر آید هر زمان چون اسبِ  142.13



 آن ادبار خو ،از شكست توبه او ،بر سر زخم ،میخورد از غیب 142.14

 ش را سكست اتوبه  در دم، بازدیو  ستباز توبه میكند با رای سُ  142.15

 كه به خواری بنگرد در واصالن  كبرش آنچنان ،ضعف اندر ضعف و 142.16

 بینی زنی   كم ،تی در رو وكم فِ  منیؤمثال مكه تو  ،ای شتر 142.17

 كم اندر رو فتی  ،ثاری وبی عِ  ؟ تو چه داری كه چنین بی آفتی 142.18

 هاست بس فرق ،در میان ما و تو گر چه هر سعادت از خداست :گفت 142.19

 امان است از گزند ،بینش عالی دو چشم من بلند ،سربلندم من 142.20

  ینم عیانبگو و هموار را  من تا پایان آنه وكهر از سر  142.21

 پیش كار خویش تا روز اجل  همچنان كه دید آن صدر اجل 142.22

 آن نیكو خصال  ،اندر حال داند آنچه خواهد بود بعد بیست سال 142.23

 مشرقیمغربی و بلكه حال  خود تنها ندید آن متقی حال ِ 142.24

 ب الوطن پی حُ  ؟بهر چه سازد كننور در چشم و دلش سازد سَ  142.25

 سجودش كرد ماه و آفتاب  كه كاو بدید اول به خواب ،همچو یوسف 142.26

 بر كرد سر ،دآنچه یوسف دیده بُ  بلكه بیشتر ،از پس ده سال 142.27

 ربانی بود گردون شكاف  نور ِ گزاف " هللاینظر بنور "نیست آن  142.28

 گرو "حیوانی حس ِ"هستی اندر  رو ،نیست اندر چشم تو آن نور 142.29

 پیشوا ،هم ضعیفت ،تو ضعیف و پا بینی پیش ِ ،تو ز ضعف چشم 142.30

 ناجای را ،كاو ببیند جای را دست و پای را ،شم استپیشوا چ 142.31

 خلقت من اطهر است  ،دیگر آنكه چشم من روشن تر است ،دیگر آنكه 142.32

 و اهل ضالل  ،زنا ز اوالدِ  ین نكه هستم من ز اوالد حاللآز 142.33

 باشد كمان کژچو  ،تیر كژ پرد بی گمان ،یئتو ز اوالد زنا 142.34



 کآمد ز فرعون ِ عنود همچنان د در وجودبَ  ،* بَد بیاید جمله را 142.35

  فایده نبود چو بَد اصل است و حیز * گر چه صد طاعت کند ابلیس نیز 142.36

 

و از او استعانت خواستن  ،و اقرار آوردن به فضل او بر خود ،شتر راا تصدیق كردن استر جواب. 143

 انهه نمودن و یاری دادن پدرانه و شاهاو ر ،و نواختن شتر او را ،و بدو پناه گرفتن به صدق

 رچشم كرد از اشك پُ  ،این بگفت و راست گفتی ای شتر :گفت استر 143.1

 العباد ربّ ۀ گزیدای بُ  :گفت در پایش فتاد ،ساعتی بگریست 143.2

 ؟در پذیری تو مرا در بندگی  ؟ گر از فرخندگی ،چه زیان دارد 143.3

 هم به فضل خود مرا معذور دار * فضل تو بر من فزون است از شمار 143.4

 ن مَ زَ  از بالهایرو كه رستی  من چون اقرار كردی پیش :گفت 143.5

 شدی ز اهل وال ،تو عدو بودی رهیدی از بال چون شدی منصف، 143.6

 نیاید جز جحود ،كز بد اصلی اصلی نبود ،تو در ذاتِ  ،دخوی بَ  143.7

 آرد اقرار و شود او توبه جو د عاریتی باشد كه اوآن بَ  143.8

 ال جرم اندر زمان توبه نمود ه بودلتش عاریّ ذ ،همچو آدم 143.9

 نفیس ۀ ره نبودش جانب توب لی بود جرم آن بلیسچونكه اص 143.10

 ددَ  از دندان ِ ،نار وۀ وز زبان دستی از خود و از خوی بَ رو كه رَ  143.11

 ندی خود به بخت سرمدی کدر ف رو كه اكنون دست در دولت زدی 143.12

 دریافتی  "ادخلی فی جنتی" یافتی "فی عبادی" ،تو "ادخلی" 143.13

 از راه خفا ،رفتی اندر خلد راه كردی خویش را ،در عبادش 143.14

 ردت تا نعیم دست تو بگرفت و بُ  "صراط مستقیم"گفتی  "هدنااِ " 143.15

 گشتی انگور و مویز ،غوره بودی نور گشتی ای عزیز ،نار بودی 143.16



 اعلم بالصواب  هللا ،شاد باش شدی تو آفتاب ،اختری بودی 143.17

 شیر ن در حوض ِکخویش اندر ف شهدِ  ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر 143.18

 تكثیر طعم  ،مزه یابد از بحر ِ طعم از تغییر ِ ،تا رهد آن شیر 143.19

 ست ز هر تغییر رَ  ،چونكه شد دریا "لَس ت أ "متصل گردد بدان بحر ِ 143.20

 آفتی را نبود اندر وی عمل  عسل منفذی یابد در آن بحر ِ 143.21

 ره بر هفتم طبق تا رود آن غُ  ای شیر حق ،ره ای كن شیروارغُ  143.22

 ؟ شیر راۀ موش غركی شناسد  ؟ سیر را ملول ِ چه خبر جان ِ 143.23

 بهر هر دریا دلی نیكو گهر خود با آب زر بر نویس احوال ِ 143.24

 در چشم قبطی خون نما ،بشیا رَ  نیل است این حدیث جان فزا آب ِ 143.25

 

تا بخورم به  ،ر كن و بر لب من نهقبطی سبطی را كه یك سبو به نیت خویش از نیل پُ  البه كردن ِ. 144

آب صاف است و سبو كه  ،سبطیان بهر خود پر می كنید از نیل كه شما ئیدوستی و برادری، سبو حق  

 ما قبطیان پر می كنیم خون صاف است

 سبطیی  از عطش اندر وثاق ِ  شنیدم كه در آمد قبطیی یم 144.1

 تو گشته ام امروز حاجتمندِ  تو هستم یار و خویشاوندِ  :گفت 144.2

 ما را كرد خون  نیل ِ تا كه آبِ  ی كرد و فسونئنكه موسی جادوآز 144.3

 از چشم بند ،خون شد آب ،پیش قبطی صافی میخورند آبِ آن، طیان زسب 144.4

 د رگی یا بَ  ،از پی ادبار خود نك میمرند از تشنگی یانقبط 144.5

 تا خورد از آبت این یار كهن  ر آب كنیك طاس را پُ  ،بهر خود 144.6

 رآب باشد پاك و حُ  ،خون نباشد رن طاس پُ ایچون برای خود كنی  144.7

 ه طفیلی در تبع بجهد ز غم ك بنوشم آب هم ،تو من طفیل ِ 144.8



 روشنم  ای دو چشم ِ ،پاس دارم خدمت كنم ،جهان ای جان ِ :گفت 144.9

 آزادی كنم  ،تو باشمۀ بند بر مراد تو روم شادی كنم 144.10

 بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد ر آب كردطاس را از نیل او پُ  144.11

 سیاه  بخور تو هم، شد آن خون ِ :كه طاس را كژ كرد سوی آب خواه 144.12

 قبطی اندر خشم و اندر تاب شد خون آب شد ،ن سو كرد كژآباز  144.13

 ای صمصام زفت  :بعد از آن گفتش كه ساعتی بنشست تا خشمش برفت 144.14

 كاو متقی است  ،خورد آناین را  :گفت ؟ این گره را چاره چیست ،ای برادر 144.15

 موسی وار شد ،از ره فرعون و متقی آن است كاو بیزار شد 144.16

 ببین مهتاب را ،صلح كن با مه بخور این آب را ،قوم موسی شو 144.17

 تو اندر چشم ِ ،هللابر عباد  تو صد هزاران ظلمت است از خشم ِ 144.18

 استاد شو، عبرت از یاران بگیر شاد شو ،چشم بگشا ،خشم بنشان 144.19

 قاف  را كفری است همچون كوه ِو چون ت ؟ كی طفیل من شوی در اغتراف 144.20

 شودکه  َبرگ  ،کوهن آجز مگر  ؟ سوزن كی رود كوه در سوراخ ِ 144.21

 جام مغفوران بگیر و خوش بكش  خوش كه كن به استغفار ِ َكوه را  144.22

 چون حرامش كرد حق بر كافران  ؟ چون نوشی از آن ،تو بدین تزویر 144.23

 مفترا ای مفتریّ  ؟كی خرد راو تزویر ت ،خالق تزویر 144.24

 نیست  حیله ات باد تهی پیمود كه حیلت سود نیست ،موسی شو آل ِ 144.25

 ؟ كند ُبا كافران آبی  ،گردد و ؟ صمد هره دارد آب كز امرزَ  144.26

 بگذرد، کفار را بخشد صفا ؟ َزهره دارد آب کز امر خدا ؟ 144.27
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 دلبری  ،رو نهان كرده ز چشمت رو كشیده چادری در در سر و 144.33

 از عتو ،همچنان باشد كه قرآن پیش تو ،شاهنامه یا كلیله 144.34

 چشم باز ،كه كند كحل عنایت مجازاز حق و  ،فرق آنگه باشد 144.35

 چون نبود شمی  ،هر دو یكسان است پیش اخشمی ،ور نه پشك و مشك 144.36

 از كالم ذو الجالل  ،باشدش قصد از مالل ،خویشتن مشغول كردن 144.37

 ز آن سخن بنشاند و سازد دوا كاتش وسواس را و غصه را 144.38

 یكسان شد به فن  ،آب پاك و بول آتش شاندن ،بهر این مقدار 144.39

 خواب  خمر وهمچون  ،هر دو بنشانند این بول و آب ،سواس راآتش و 144.40

 كه كالم ایزد است و روحناك  پاك گر واقف شوی زین آبِ  ،لیك 144.41

 ستان  گل ُ دل بیابد ره به سوی كلی ز جانۀ نیست گردد وسوس 144.42

 ی بردئف بوحَ صَ  رّ سِ  هر كه از  ی پردئنكه در باغی و در جوآز 144.43

 ؟ می بینیم ما ،نان كه هستآنچ ؟ یا تو پنداری كه روی اولیا 144.44

 ؟چون نمی بینند رویم مومنان  در تعجب مانده پیغمبر از آن 144.45

 شرق  ق برده ست بر خورشیدِ بَ كه سَ  ؟ وم خلقچون نمی بینند نور رُ  144.46

 آن رو در خفاست  :تا كه وحی آمد كه ؟ این حیرت چراست ،ور همی بینند 144.47

 گبر َی تو تا نبیند رایگان رو سوی خلق ابر ،سوی تو ماه است و 144.48

 عام  ،خاص تا ننوشد زین شرابِ  سوی خلق دام ،سوی تو دانه است و 144.49

  "ُهم  ال یبصرون" ،نقش حمامند "راُهم  ینظرونت" َ :گفت یزدان كه 144.50



 او ناظر است ۀ كان دو چشم مرد ای صورت پرست ،می نماید صورت 144.51

  !عجب ؟كاو چرا پاسم نمی دارد نقش می آری ادب چشم ِ پیش ِ 144.52

  ی نیستشكه سالمم را علیك قل ِ َخوش ؟این ن بی پاسخ استاز چه بس  144.53

 آنكه كردمش من صد سجود پاس ِ می نجنباند سر و سبلت ز جود 144.54

 ذوقی دهد در اندرون  ،آن پاس ِ رونحق اگر چه سر نجنباند بُ  144.55

 سر چنین جنباند آخر عقل و جان  كه دو صد جنبیدن سر ارزد آن 144.56

 قل آن است كافزاید رشادع پاس ِ عقل را خدمت كنی در اجتهاد 144.57

 راو لیك سازد بر سران سرور ت راو حق نجنباند به ظاهر سر ت 144.58

 كه سجود تو كنند اهل جهان  را چیزی دهد یزدان نهانو مر ت 144.59

 یعنی كه زر ،تا عزیز خلق شد آنچنان كه داد سنگی را هنر 144.60

 د از زر سبق رَ بَ  ،گوهری گردد آبی بیابد لطف حقۀ قطر 144.61

 در جهان گیری چو مه شد اوستاد ق تابیش دادجسم خاك است و چو ح 144.62

 چشمش از ره برده است  ،احمقان را هین طلسم است این و نقش مرده است 144.63

 سند از جان کرده اند شابلهان كه چشمی میزندآنمی نماید  144.64
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را كه چنین و ن می نماید تبُ  آن خیاالت از سر امرود :حكایت آن زن پلید كار كه شوهر را گفت. 146

آنچه آن  :برود، و اگر كسی گوید كه تفرود آ تا آن خیاال درختبن، از سر  سر امروداز نماید چشم را 

این مثال است نه مثل، در مثال همین قدر بس بود كه اگر بر آن است که جواب  ،ودمرد میدید خیال نب

 و همین کافی است خواه حقیقت ،بن نرفتی هرگز آنها ندیدی خواه خیال سر امرود
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 ش رَ زن كشید آن مول را اندر بَ  بر آمد شوهرش ،چون فرود آمد 146.9
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 آنچنان كه پیش تو آن جزو هست  بنما جزو جزو از فوق و پست :گفت 146.24

 راو راست بینی بخشد آن چشم ت خدا ،یئفرود آ گر ،زین تواضع 146.25

 كن از امر ُ ،كه مبدل گشت و سبز بن بر آن امرود ،بعد از آن بر رو 146.26

 چون سوی موسی كشانیدی تو رخت  ن درختآچون درخت موسوی شد  146.27

 میزند "هللاإِنِّی أَنَا "شاخ او  آتش او را سبز و خرم میكند 146.28

 الهی كیمیا ،شداین چنین با جمله حاجاتت روا ،زیر ظلش 146.29

 كه در او بینی صفات ذو الجالل  آن منی و هستی ات باشد حالل 146.30
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 موسی علیه السالمۀ باقی قص. 147
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 دست  بیندازش ز :كامرش آمد كه عصای موسی است ،این درخت تن 147.2

 ز امر هو ،بعد از آن بر گیر او را او شرّ  ،تا ببینی خیر او و 147.3
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 ه راگشت معجز آن گروه غرّ  ه رابرگ افشان برّ بود اول  147.5

 آبشان خون كرد و كف بر سر زنان  گشت حاكم بر سر فرعونیان 147.6

 ی كه میخوردند برگ ئاز ملخها مرگ ع شان بر آمد قحط واز مزار 147.7

 چون نظر افتادش اندر منتها تا بر آمد بیخود از موسی دعا 147.8

 چون نخواهند این جماعت گشت راست  ؟ كاین همه اعجاز و كوشیدن چراست 147.9
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 هدایت می كند الحاح ِ ،شیخ غوایت می كند الحاح ِ ،دیو 147.15

 زود شو ،گرِد کفر از باطن خودَِ  قبطی بگوۀ * باز گرد و قص 147.16

 

 . * سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون148

 نیل می آمد سراسر جمله خون  ونخچون پیاپی گشت آن امر ش 148.1



 دو تا گشته قدش  و البه می كرد تا به نفس خویش فرعون آمدش 148.2

 نیست ما را روی ایراد سخن  ای سلطان مكن ،كانچه ما كردیم 148.3

 سختم مگیر ،ت خو گرممن به عزّ  فرمان پذیر ،ره پاره گردمتپا 148.4

 تا ببندد این دهان آتشین  ای امین ،هین بجنبان لب به رحمت 148.5

 راو تۀ می فریبد او فریبید می فریبد او مرا ،یا رب :گفت 148.6

 آن فرع كش  ،تا بداند اصل را یا من دهم هم خدعه اش ،بشنوم 148.7

 سماست  براصلش  ،بر خاك استهر چه  پیش ماست تكاصل هر مكری و حیل 148.8

 پیش سگ انداز از دور استخوان  بدان ،آن سگ نیرزد هم :گفت حق 148.9

 اهبوا دهد هر چه ملخ كردش  ا خاكهاهین بجنبان آن عصا ت 148.10

 تا ببیند خلق تبدیل اله  و آن ملخها در زمان گردد سیاه 148.11

 طاآن سبب بهر حجاب است و غِ  كه سببها نیست حاجت مر مرا 148.12

 تا منجم رو به استاره كند ش بر دارو زندتا طبیعی خوی 148.13

 سوی بازار آید از بیم كساد تا منافق از حریصی بامداد 148.14

 دوزخ بگشته لقمه جوی ۀ لقم بندگی ناكرده و ناشسته روی 148.15

 طام چرنده از حُ ۀ همچو آن بر آكل و مأكول آمد جان عام 148.16

 مراد كاو برای ما چرد برگِ د آن بره و قصاب شادمی چرَ  148.17

 بهر او خود را تو فربه می كنی  ی كنی در خوردنیكار دوزخ م 148.18
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