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 شد در زمان او در آتش یافت می هر كه سوی آب میرفت از میان 22.8

 سر ز آتش بر زد از سوی شمال  و آب زالل ،هر كه سوی راست شد 22.9

 ون میكرد از سوی یمین سر بر نكه شد سوی شمال آتشینآو 22.10

  زدی الجرم كم كس در آن آذر ن مضمر زدیای ر  كم كسی بر سِ  22.11

 گریخت  آذردر  ،كاو رها كرد آب و جز كسی كه بر سرش اقبال ریخت 22.12

 مغبون بود خلق  ،الجرم زین لعب نقد را معبود خلق كرده ذوق ِ 22.13

 ز آتش گریزان سوی آب  ،محترز از حرص و شتاب ،صف صف، جوق جوق و 22.14

 ای بی خبر ،اعتبار االعتبار جرم ز آتش بر آوردند سرال 22.15

 قبول  آِب منم  ،من نی ام آتش ای گیجان گول :بانگ می زد آتش 22.16

 هیچ مگریز از شرر ،در من آی و چشم بندی كرده اند ای بی نظر 22.17

 جز كه سحر و خدعه نمرود نیست  اینجا شرار و دود نیست ،ای خلیل 22.18

 تو پروانه ای  ،ست ووتش آب تآ اگر فرزانه ای ،حق چون خلیل ِ  22.19

 دی ر بُ صد هزارم پ   ،كای دریغا جان پروانه همی دارد ندی 22.20

 كوری چشم و دل نامحرمان  تا همی سوزید ز آتش بی امان 22.21

 وری دانشمن بر او رحم آرم از  بر من آرد رحم جاهل از خری 22.22

 كار ماست  عكس ِه كار پروانه ب كه جان آبهاست ،خاصه این آتش 22.23

 دل ببیند نار و در نوری شود ور و در ناری روداو ببیند ن 22.24

  ؟خلیل تا ببینی كیست از آل ِ جلیل این چنین لعب آمد از رب   22.25

 و اندر آتش چشمه ای بگشاده اند آتشی را شكل آبی داده اند 22.26



 انجمن ِکرمش میان میكند  ساحری صحن برنجی را به فن 22.27

 ژدم نبودخود آن ك ،از دم سحر و ر ز كژدمها نمودخانه را او پُ  22.28

 ؟جادو آفرین  چون بود دستان ِ می نماید صد چنین ،چونكه جادو 22.29

 وزن زیر پهن جاندر افتادند  قرن قرن ،از سحر یزدان ،الجرم*  22.30

 رفته اندر چاِه جاهی بی رسن الجرم از سحر یزدان مرد و زن 22.31

 اندر افتادند چون صعوه به دام  بنده بودند و غالم ساحرانش 22.32

 سر نگونی مكرهای كالجبال  سحر حالل ببین ،هین بخوان قرآن 22.33

 چون خلیل همسوی آتش میروم  من نی ام فرعون كایم سوی نیل 22.34

 آتشین  آب ِ ،و آن دگر از مكر هست آن ماء معین ،نیست آتش 22.35

 به از صوم و نماز ،ذره ای عقلت آن رسول خوش جواز ،بس نكو گفت 22.36

 مفترض  این دو در تكمیل آن شد این دو عرض ،نكه عقلت جوهر استآز 22.37

 ید ز طاعت سینه رازآكه صفا  ینه راتا جال باشد مر آن آئ 22.38

 صیقل او را دیر باز آرد به دست  ن فاسد استینه از بُ لیك گر آئ 22.39

 اندكی صیقل گری آن را بس است  است ای کان اکیس و آن گزین آئینه 22.40

 

رابرند این تفاوت عقول در اصل فطرت خالف معتزله كه ایشان گویند در اصل عقول جزوی ب. 23

 فزونی و تفاوت از تعلم است و ریاضت و تجربه
 از زمین تا آسمان  ،در مراتب نیك دان ،عقلها را این تفاوتِ  23.1

 هره و شهاب هست عقلی كمتر از زُ  هست عقلی همچو قرص آفتاب 23.2

 سر خوشی  هست عقلی چون چراغ آتشی ۀ هست عقلی چون ستار 23.3

 خردها بر دهد ،زدان بینی  نور ِ نكه ابر از پیش آن چون وا جهدآز 23.4



 عقل او ُمشک است و، عقل خلق بو عقلهای خلق، عکس عقل او 23.5

 عرش و کرسی را مدان کز وی جداست کل مرِد خداست کل  و نفس ِ عقل ِ 23.6

 زو بجو حق را، و از دیگر مجو مظهر حق است ذاِت پاک او 23.7

 دنیا مرد را بی كام كرد كام ِ د نام كردعقل را ب   ،عقل جزوی 23.8

 غم صیدی كشید ،وین ز صیادی سن صیادی بدیدحُ  ،دیآن ز صی 23.9

 ز راه عز بتافت  ،وین ز مخدومی مخدومی بیافت ناز ِ ،آن ز خدمت 23.10

 شد ی از اربابسبط ،وز اسیری آن ز فرعونی اسیر آب شد 23.11

 كار اقبال است و بخت  ،حیله كم كن سخت لعب معكوس است و فرزین بندِ  23.12

 ره كم دهد مكار را ،كه غنی كم تن تار را ،حیله  ِبر خیال 23.13

 امتی  ُ ت یابی اندرتا نبو   نیكو خدمتی  مكر كن در راهِ  23.14

 گردی از جسد دورمكر كن تا  ودمكر كن تا وارهی از مكر خ   23.15

 خداونده شوی  ،فتیادر كمی  مكر كن تا كمترین بنده شوی 23.16

 خداوندی مكن هیچ بر قصدِ  ای گرگ كهن ،روبهی و خدمت 23.17

 پاك باز ،كیسه ای زآن بر مدوز و ر آتش بتاز، چون پروانه بلیك 23.18

 رحم سوی زاری آید ای فقیر زور را بگذار و زاری را بگیر 23.19

 حم او در زاری خود باز جور * گر گنی زاری بیابی رحم او 23.20

 آن غویست  دروغ ِ   سرد زاری ِ تشنه معنویست ،زاری مضطر 23.21

 ر ز رشك و علت است كه درونشان پُ  اخوان یوسف حیلت استۀ گری 23.22

 

ود و بر سگ نوحه می كرد و یت آن اعرابی كه سگ او از گرسنگی میمرد و انبان او پر نان بحكا. 24

 زد و دریغش می آمد لقمه ای از انبان به سگ دادنشعر میگفت و میگریست و بر سر و رو می



 كرب زاشك می بارید و می گفت ا گریان آن عرب ،آن سگی میمرد 24.1

  سپس من چون توانم بی تو زیست؟ زین مرا تربیر چیست؟مر * هیچ چه سازم؟  24.2

  ؟نوحه و زاری تو از بهر كیست ؟این گریه چیست :سائلی بگذشت و گفت 24.3

 او  نك همی میرد میان راه د نیك خودر ملكم سگی بُ  :گفت 24.4

 نه سگ، ای پهلوان ،شیر ِ نر بود او شب پاسبان ،د وصیادم بُ  ،روز 24.5

 و مهرباننیک خو و با وفا  ران  گیر و دزد خصمتیز چشم و *  24.6

 دزد را نزدیک من نگذاشتی * صید میکردی و پاسم داشتی 24.7

 جوع الكلب زارش كرده است  :گفت ؟زخمی خورده است ؟رنجش چیست :گفت 24.8

 حق بخشد عوض  صابران را فضل ِ رضمصبری كن بر این رنج و  :گفت 24.9

 رپُ  تت این انبان ِپشچیست اندر  ر  ای ساالر حُ  :بعد از آن گفتش كه 24.10

 بدن  این بهر قوتِ از م می كش  دوش مناد و لوتِ نان و ز :گفت 24.11

 تا این حد ندارم مهر و داد :گفت ؟ن سگ نان و زادیچون ندهی بد :گفت 24.12

 دو دیده رایگان  لیك هست آبِ  نان  راه  در  دست ناید بی درم 24.13

 كه لب نان پیش تو بهتر ز اشك  شكم   ر بادِ ای پُ  ،خاكت بر سر :گفت 24.14

 بیهده  می نیرزد خاك خون ِ دهبه غم آبی ش ،اشك خون است و 24.15

 این كل نباشد جز خسیس ۀ پار خود را خوار كرد او چون بلیس  ِكل   24.16

 فضال و جوداِ  با  جز بدان سلطان ِ آنكه نفروشد وجود من غالم ِ 24.17

 یارب خوان شود  چرخ ،چون بنالد آسمان گریان شود ،چون بگرید 24.18

 ست كاو به غیر كیمیا نارد شك همت پرست من غالم آن مس ِ 24.19

 د فضل خدار  سوی اشكسته پ   اشكسته بر آور در دعا دستِ  24.20

 رو بر آذر بی درنگ  ،ای برادر تنگ ی بایدت زین چاهِ گر رهائ 24.21



 مكاران خجل  ای ز مكرش مكر ِ مكر حق را بین و مكر خود بهل 24.22

 ی یك كمینی بو العجب ائبر گش چونكه مكرت شد فنای مكر رب 24.23

 اندر عروج و ارتقاتا ابد  ن كمین باشد بقاایۀ كه كمین 24.24

 من لدن تا بری بوئی ز علم ِ * از برای این کمین، سعیی بکن 24.25

 نیک دانی، نیک باشد مر تو را * گر تو احوال عروج خویش را 24.26

 

كه چشم پسند خویشتن مگر كه چشم او مبدل  زیان ندارددر بیان آنكه هیچ چشم بد آدمی را چنان . 25

باشد در معنی آیه کریمه  خویشتن بیخویشتن شدهاز بصر و شده باشد به نور حق كه بی یسمع و بی ی

 و ان یکاد الذین کفروا الخ

 تا كه سوء العین نگشاید كمین  طاوست مبین و پای بین  ر  پ   25.1

 یزلقونك از نبی بر خوان بدان  كه به لغزد كوه از چشم بدان 25.2

 بی مطر ،لدر میان راه بی گِ  ؟چون كوه لغزید از نظر ا،احمد 25.3

 ست من نپندارم كه این حالت تهی ؟اند كاین لغزش ز چیستدر عجب درم 25.4

 د رسیدت وز نبردكان ز چشم ب   تا بیامد آیت و آگاه كرد 25.5

 افنا شدی ۀ صید چشم و سخر ال شدی م در د   ،دی غیر توگر بُ  25.6

 د، نیکو بخوان"ان یکاد" از چشم ب   د آخر باز دان* معنی چشم ب   25.7

 نشان  د از بهر ِبُ  ،یوین كه لغزید لیك آمد عصمتی دامن كشان 25.8

 ای كم ز كاه  ،خود عرضه مكن برگِ كن نگاه  كه ُاندر آن  ،عبرتی گیر 25.9

 د بر كركسان می زنند از چشم ب   ادی كسانودر آن  ،یا رسول هللا 25.10

 تا كند آن شیر انین  ،واشكافد رینغشیر ۀ از نظرشان كل 25.11

  و آنگهان بفرستد اندر پی غالم مامبر شتر چشم افكند همچون حِ  25.12



 رد راه در اشتر سقط او بیند  كه برو از پیه این اشتر بخر 25.13

 كاو بتك با اسب میكردی مری  آن اشتری ،سر بریده از مرض 25.14

 سیر و گردش را بگرداند فلك  بی هیچ شك ،دوز چشم ب   ،كز حسد 25.15

 لیك در گردش بود آب اصل كار آب پنهان است و دوالب آشكار 25.16

 را ال كند زیر لگدد چشم ب   دنیكو شد دوای چشم ب   چشم ِ 25.17

 قهر و لعنت است  د محصول ِچشم ب   از رحمت است ینو ،رحمت راست ،سبق 25.18

 ودخ   چیره زین شد هر نبی بر خصم الب شودرحمتش بر نقمتش غ 25.19

 زشت رو باشدقهر ۀ از نتیج رحمت است و ضد اوۀ كاو نتیج 25.20

 شهوت مار و منصب اژدهاست و حرص  پنجاه تاست وآن ،حرص بط یك تاست 25.21

 در ریاست بیست چندان است درج  حلق است و فرج بط از شهوتِ  حرص ِ 25.22

  ؟كجا باشد معاف ،طامع شركت از الوهیت زند در جاه الف 25.23

 ابلیس از تكبر بود و جاه  و آن ِ زلت آدم ز اشكم بود و باه 25.24

 و آن لعین از توبه استكبار كرد ال جرم او زود استغفار كرد 25.25

 آن اشكستگی است  ،لیك منصب نیست د رگی استحلق و فرج هم خود ب   حرص ِ 25.26

 دفتری باید دگر ،باز گویم بیخ و شاخ این ریاست را اگر 25.27

 نی ستوری را كه در مرعی بماند سركش را عرب شیطانش خواند اسبِ  25.28

 مستحق لعنت آمد این صفت  د در لغتشی بُ گردن ك   ،شیطنت 25.29

 دو ریاست جو نگنجد در جهان  خوان گنجد اندر گردِ  ُصد خورنده  25.30

 ز اشتراك كشد پدر اتا ملك بُ  نخواهد كاین بود بر پشت خاكآن  25.31

 ز بیم  ،خویشی كرد ملكت جوترِک  ؟آن شنیدستی كه الملك عقیم 25.32

 با كسش پیوند نیست  ،همچو آتش ورا فرزند نیست ،كه عقیم است و 25.33



 خود را میخورد ،چون نیابد هیچ در  بر د   ،بسوزد ،هر چه یابد او 25.34

 او سندان ِ رحم كم جو از دل ِ اوواره تو از دندان  ،هیچ شو 25.35

 مطلق گیر درس  هر صباح از فقر ِ از سندان مترس ،چونكه گشتی هیچ 25.36

 بر او گردد وبال  ،هر كه در پوشد هست الوهیت ردای ذو الجالل 25.37

 خود دارد گذر  ِد  وای او كز ح   ما كمر آن ِ ،اوست تاج از آن ِ 25.38

 وسیت كه اشتراكت باید و قد   ست این پر طاوسیتوتۀ فتن 25.39

 

و تن خود را  ،زیبای خود را می كند به منقار و می انداخت آن حكیم كه دید طاوسی را كه پر  ۀ قص. 26

جان از پر  ،اما پیش من ،می آید :گفت ؟دریغت نمی آید :از تعجب پرسید كه ،كل و زشت می كرد

 عزیزتر است و این عدوی جان من است

 رفته بود آنجا به گشت  یك حكیمی كند طاوسی به دشتخود می   ر  پ   26.1

  ؟بی دریغ از بیخ چون بر می كنی سنی  ِچنین پر   ،طاوسا :گفت 26.2

  ؟اندازی اش اندر وحلوبر كنی  تا این حلل ،خود دلت چون می دهد 26.3

 حافظان در طی مصحف می نهند ت را از عزیزی و پسندر  هر پ   26.4

 باد بیزن میكنند  تو ر ِاز پ   تحریك هوای سودمند بهر ِ 26.5

  ؟كی است تو نمیدانی كه نقاشت ؟چه بی باكی است ،اشكری واین چه ن 26.6

 قلع طرازی میكنی  ،قاصدا نازی می كنی ،یا همی دانی و 26.7

 شاه  افكند مر بنده را از چشم ِ  كه گردد آن گناه ،نازا ،ای بسا 26.8

 كه دارد صد خطر ،لیك كم خایش ناز كردن خوشتر آید از شكر 26.9

 بساز با آن ره  ،ش گیر وناز تركِ  نیاز ایمن آباد است آن راه ِ 26.10

 بر آن كس شد وبال  ،آن ،آخر االمر و بال زد پر   ،ناز آوری ،ای بسا 26.11



 بیم و ترس مضمرش بگدازدت  دمی بفرازدت  ار ،ی نازبخو 26.12

 چون بدر انور می كند ،صدر را ار چه كه الغر می كند ،وین نیاز 26.13

 دش  او دارد ر   ،هر كه مرده گشت زنده بیرون میكشد ،ردهچون ز مُ  26.14

 رده بیرون آوردزنده ای زین مُ  رده شو تا مخرج الحی الصمدمُ  26.15

 نفس زنده سوی مرگی می تند رده بیرون می كندچون ز زنده مُ  26.16

 بینی ایالج نهار ،لیل گردی بهار بینی تو اخراج ِ ،دی شوی 26.17

 ای خوب رو ،روی مخراش از عزا كه نپذیرد رفو ،رپ   كن اینبر م   26.18

 خ را خراشیدن خطاست آن چنان رُ  استضح ی كه چون شمس ِآن چنان روئ 26.19

 او گریست  ه در فراق ِخ م  كه رُ  كافریست ،خن رُ  ناخن بر چنیزخم ِ 26.20

 ترك كن خوی لجاج اندیش را یا نمی بینی تو روی خویش را 26.21

 

ینه چیزی یشود چنانكه بر روی آمیاز فكرت ها مشوش  ،مطمئنه در بیان آنكه صفا و سادگی نفس ِ. 27

 داغی بماند و نقصانی ،اگر چه پاك كنی ،نویسی یا نقش كنی

 زخم ناخنهای فكرت می كشد جسد درمطمئنه  روی نفس ِ 27.1

 می خراشد در تعمق روی جان  ر زهر دانناخن پُ  ،دب   فكرتِ  27.2

 ل رااین بدر حدث كردست زر   اشكال راۀ قدتا گشاید عُ  27.3

 تهی ۀ سخت است بر كیسۀ قدعُ  قده را بگشاده گیر ای منتهیعُ  27.4

 چندی دگر بگشاده گیرۀ قدعُ  قده ها گشتی تو پیرعُ  در گشادِ  27.5

 یا نیك بخت  ،كه خسی ،دانینكه  قده ای كان بر گلوی ماست سختعُ  27.6
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 كه خزانش میكند زیر و زبر بی ثمر ش نیست باغ ِنوروانكه  46.4

 كاه  زرد و بی مغز آمده چون تل   خارها ماند سیاه ،گل نماندُِ  46.5

 ه ها گردد جداـ  حل آنكه از او  ای خدا ،تا چه زلت كرد آن باغ 46.6

 ای ممتحن  ،زهر قتال است هین خویشتن دیدِ  ،خویشتن را دید و 46.7

 ؟جرم چیست  ،عالمش میراند از خود ستشاهدی كز عشق او عالم گری 46.8

 ملك من است  ،للكاین حُ  ،كرد دعوی كه زیور عاریه بستش آنجرم 46.9



 خوبان دانه چین  ،خرمن آن ماست كه تا داند یقین، واستانیم آن 46.10

 پرتوی بود آن ز خورشید وجود لل عاریه بودتا بداند كان حُ  46.11

 سو سفرسن كرد این حُ  ز آفتابِ  آن جمال و قدرت و فضل و هنر 46.12

 زین دیوارها ،نور آن خورشید باز میگردند چون استارها 46.13

 تاریك و سیاه  ماند هر دیوار  پرتو خورشید شد وا جایگاه 46.14

 سه رنگ ۀ خورشید است از شیش نور ِ خ خوبانت دنگر رُ بآنكه كرد او *  46.15

 مینمایند این چنین رنگین به ما شیشه های رنگ رنگ آن نور را*  46.16

 بی رنگت كند آنگاه دنگ  نور ِ نگ رنگچون نماند شیشه های ر 46.17

 نبود عمی  ،تا چو شیشه بشكند كن بی شیشه دیدن نور را ُ خوی 46.18

 چشم افروخته  ،غیر در چراغ ِ آموخته قانعی با دانش ِ 46.19

 فتا ای ،تو بدانی مستعیری او چراغ خویش برباید كه تا 46.20

 غم مخور كه صد چنان بازت دهد دگر تو كردی شكر و سعی مجته   46.21

 كه شدست آن حسن از كافر بری  ریگِ  اكنون خون  ،ردی شكرور نك 46.22

 أمة االیمان أ ْصل ح  بالهم  أمة الكفران أ ض لَّ أعمالهم 46.23

 كه دگر هرگز نبیند ز آن اثر شكر خوبی و هنر ُگم شد از بی  46.24

 نسان كه نیاردشان به یادارفت ز  وداد  خویشی و بی خویشی و شكر و 46.25

لَّ أ ْعمال ُهمْ "كه  46.26  جستن كام است از هر كامران  كافران ای "،أ ض 

 كه مر ایشان راست دولت در قفا وفا اهل شكر و اصحابِ  غیر 46.27

 هدخاصیت ددولت آینده  ؟ ت دهددولت رفته كجا قو   46.28

 رو تا كه صد دولت ببینی پیش ِ قرض ده زین دولت اندر اقرضوا 46.29

 تا كه حوض كوثری یابی به پیش  شرب كم كن بهر خویش ُاندكی زین  46.30



 ؟دولت زو گریخت  كی تواند صیدِ  وفا آنكس كه ریخت بر خاكِ  جرعه 46.31

 وی انزالهم  من بعد الترد   كه أ ْصل ح  بالهم آن دلخوش كند  46.32

 ردی زین شكوران باز ده هر چه بُ  غارت ساز ده ،ترك ُوی  ،ای اجل 46.33

 جان  نكه منعم گشته اند از رختِ آز بپذیرند آننه ایشان و ،وا دهد 46.34

 باز نستانیم چون درباختیم  داختیمصوفییم و خرقه ها ان 46.35

 رفت از ما حاجت و حرص و غرض  ! چون عوض ،ما عوض دیدیم آنگه 46.36

 كوثر زدیم ۀ بر رحیق و چشم هلكی بیرون شدیمشور و مُ  ز آبِ  46.37

 گران  ناز ِ ،فن و ،ی وبی وفائ ، با دیگرانای جهان ،آنچه كردی 46.38

 آمده اندر غزا ،كه شهیدیم بهر جزا  بر سرت ریزیم ما 46.39

 بندگان هستند پر حمله و مری  تا بدانی كه خدای پاك را 46.40

 خیمه را بر باروی نصرت زنند تزویر دنیا بر كنند سبلتِ  46.41

 وین اسیران باز بر نصرت زدند این شهیدان باز نو غازی شدند 46.42

 نفس کافر ناگهان بسمل شده مشکلها ز لطفش حل شده ل ِف* ق 46.43

 ن، این بتکدهگشته مسجد ناگها * نا امیدی رفته، امید آمده 46.44

 گر اكمه نیستی  ،كه ببین ما را سر بر آوردند باز از نیستی 46.45

 آن جا سهاست  ،نچه اینجا آفتابآو  تا بدانی در عدم خورشیدهاست 46.46

 ؟ چون مكنون بود ،اندر ضد ،ضد ؟ برادر چون بود در عدم، هست، ای 46.47

یِت بدان 46.48 ی ِمن  اْلم   عابدان  كه عدم آمد امیدِ  یْخِرُج اْلح 

 نیستیست  بر امیدِ  شاد و خوش نی ، كه انبارش تهی استرندهكا مردِ  46.49

 فهم كن گر واقف معنیستی  كه بروید آن ز سوی نیستی 46.50

 آرام و بر ،كه بیابی فهم و ذوق تو منتظر ،از نیستی ،دم به دم 46.51



 ور نه بغدادی كنم ابخاز را نیست دستوری گشاد این راز را 46.52

 طاها دم به دم كه بر آرد زو ع عدم صنع حق باشد ۀ پس خزان 46.53

 كه بر آرد فرع بی اصل و سند مبدع آن بود ،مبدع آمد حق و 46.54

 

 ینمانیست  ستِ هنما و عالم هست  نیستِ  مثال عالم ِ. در 47

 م د  هست را بنمود بر شكل ع   محتشم ، آننیست را بنمود هست 47.1

 بنمودت غبار ،باد را پوشید و كف كرد آشكار ،بحر را پوشید و 47.2

 ؟ خاك از خود چون بر آید بر عال در هوا خاك پیچانۀ چون منار 47.3

 دلیل  و جز به تعریف باد را نه، ، ای علیلخاك را بینی به باال 47.4

 صرف ، بی دریا ندارد متكف   كف همی بینی روانه هر طرف 47.5

 قال و قیل  آشكارا  ،فكر پنهان دریا از دلیل ،كف به حس بینی و 47.6

 تیم داش  معدوم بینی ۀ دید نفی را اثبات می پنداشتیم 47.7

 ؟ كی تواند جز خیال و نیست دید نعاسی شد پدیدوی دیده كاندر  47.8

 پیدا خیال  ،چون حقیقت شد نهان الجرم سر گشته گشتیم از ضالل 47.9

 ؟ رص  چون نهان كرد آن حقیقت از ب   ؟ این عدم را چون نشاند اندر نظر 47.10

 رد صاف كه نمودی معرضان را دُ  سحر باف ای اوستادِ  ،آفرین 47.11

 زر گیرند سود ،پیش بازرگان و مایند زودساحران مهتاب پی 47.12

 كرباس هیچ  ،سیم از كف رفته و پیچ پیچ ،بایند زین گونبرُ  سیم  47.13

 پیموده خریم  كه از او مهتابِ  ما آن تاجریم ،این جهان جادوست 47.14

 ماهتاب  ساحرانه او ز نور ِ  كند كرباس پانصد گز شتاب گر 47.15

 كیسه تهی  سیم شد، كرباس نی، ای رهی ،چون ستد او سیم عمرت 47.16



 وز عقد  هین ز نفاثات افغان كای احد ،قل اعوذت خواند باید 47.17

 رد و مات از بُ  ،الغیاث المستغاث میدمند اندر گره آن ساحرات 47.18

 ست است ای عزیزكه زبان قول سُ  فعل نیز لیك بر خوان از زبان ِ 47.19

 این دو غدرمند ،آن یكی وافی وز  را سه همرهندو در زمانه مر ت 47.20

 و آن سوم وافیست آن حسن الفعال  دیگر رخت و مال ،وآن یكی یاران  47.21

 گور  ِبالینلیك تا  ،یار آید مال ناید با تو بیرون از قصور 47.22

 خویش  حال ِ یار گوید از زبان ِ د پیشنرا روز اجل آیو چون ت 47.23

 بر سر گورت زمانی بیستم  تا بدین جا بیش همره نیستم 47.24

 دلح     با تو در قعر ِ آید اندرك دكن ملتح  آن ز ،تو وافی است فعل ِ 47.25

 

ال بد من قرین یدفن معك و هو حی و تدفن معه و أنت میت، ان كان  بیان معنی حدیث شریفدر . 48

صلی هللا كریما اكرمك و ان كان لئیما اسلمك، و ذلك القرین عملك فاصلحه ما استطعت، صدق رسول َّللاَّ 

 علیه و آله

 نبود رفیق  مل با وفاتر از ع پس پیمبر گفت بهر این طریق 48.1

 در لحد مارت شود ،دور بود ب   ابد یارت شود ،گر بود نیكو 48.2

 ؟ بی اوستاد ،ای پدر ،كی توان كرد داددر راه سِ  ،وین كسب ،این عمل 48.3

 ؟ استادی بود هیچ بی ارشادِ  دون ترین كسبی كه در عالم رود 48.4

 ا اجل تا دهد بر بعد مهلت ت ، آنگاهی عملاولش علم است 48.5

 من اهلها صالح ِ من كریم ٍ رف یا ذا النهیاستعینوا فی الح 48.6

 ف من ارباب الحر   اطلب الفن   و   صدفاخی وسط ال اطلب الدر   48.7

 بادروا التعلیم ال تستنكفوا ان رایتم ناصحین انصفوا 48.8



 خواجگی خواجه را آن كم نكرد ردگر خلق پوشید م   ،در دباغی 48.9

 احتشام او نشد كم پیش خلق  آهنگر ار پوشید دلق ،وقت دم 48.10

 در آموختن  ،ذل پوش ملبس ِ س لباس كبر بیرون كن ز تنپ 48.11

 طریقش فعلی است  ،وزیاندحرفت  طریقش قولی است ،علم آموزی 48.12

 نه دست  ،زبانت كار می آید نی فقر خواهی، آن به صحبت قایم است 48.13

 نی قیل و قال ،نی ز راه دفتر و * دانش، انوار است در جان رجال 48.14

 از زبان  نی ،نی ز راه دفتر و نز جا  آن را ستاند جان دانش ِ*  48.15

 را هنوز رمز دانی نیست سالک ر هست آن رموزدر دل سالك اگ 48.16

حْ "پس  تا دلش را شرح آن سازد ضیا 48.17  بفرماید خدا "أ  ل ْم ن ْشر 

 اندر سینه ات بنهاده ایم  شرح  درون سینه شرحت داده ایمكان 48.18

 محلبی از دیگران چون حالبی  تو هنوز از خارج آن را طالبی 48.19

 ؟ ی از تغارتو چرا می شیر جوئ در تو بی كنارشیر است ۀ چشم 48.20

 ستن از غدیرننگ دار از آب جُ  ای آبگیر ،منفذی داری به بحر 48.21

ْح نه شرحت هست باز 48.22  ؟ چون شدی تو شرح جو و كدیه ساز ؟ كه أ  ل ْم ن ْشر 

  "بصرونیال "ۀ تا نیاید طعن در اندرون  دل درنگر در شرح ِ  48.23

 

 اینما کنتم  هَُو َمعَُكمْ وَ . در معنی آیه 49

 دره در ب  نان تو همی خواهی لبِ  سر را بر فرق ِو ر نان تیك سبد پُ  49.1

 ؟چرا بر هر دری  ،دل زن رو در ِ خیره سری لهِ و، در سر خود پیچ  49.2

 تو آب جو غافل از خود زین و آن  جو آبِ  ی میان ِئتا به زانو 49.3

 گشتستی خرابوز عطش وز جوع  * بر سرت نان است و پایت اندر آب 49.4



 چشمها را پیش سد و خلف سد با مدد پس هم آبِ  ،پیش آب و 49.5

 ؟ لیكن اسب كو ،اسب :گفت ؟چیست این اسب جو اسب زیر ران و فارس  49.6

 ؟ لیك خود اسبی كه دید ،آری :گفت ؟ هی نه اسب است این به زیر تو پدید 49.7

 روان  بی خبر ز آبِ  ،اندر آب و آنروی اوست  پیش ِ  و   آنمستِ  49.8

 بیخبر زآنچیز و شرح خویش نیز چیز و پیش روی اوست چیز * مست 49.9

 او ن خیال چون صدف دیوار ِآو  ؟ گوید بحر كوو، چون گهر در بحر  49.10

 آفتابش میشود تابِ  ابر ِ حجابش میشود ؟"آن كو "گفتن ِ 49.11

 او گشته سدش  عین رفع سد   شد  اوست هم چشم ب   چشم ِ بندِ  49.12

 او ای مدهوش ِ ،دار خودهوش با  وش اوگگوش او شده هم  بندِ  49.13

 

ت به الهموم ال  سائر همومه و من تفرقجعل الهموم هما واحدا كفاه هللا منمعنی حدیث شریف "در . 50

 "هلكه امنه فی ای واد یبالی هللا

 هات تر   ُه ای آن می نیرزد تر   هوش را توزیع كردی بر جهات 50.1

 آب هوشت چون رسد سوی ثمار ش را می كشد هر بیخ خارآب هُ  50.2

 آب هوشت کی رسد سوی اله ؟ بها را میکشد آن خس گیاه* آ 50.3

 نو كنش  ،ه این شاخ خوش راآب دِ  خو كنش ،د راهین بزن آن شاخ ب   50.4

 ز آن روید ثمرو ،كاین شود باطل آخر نگر ،هر دو سبزند این زمان 50.5

 السالم ، وفرق را آخر ببینی آن را حرام ،این را حالل ،باغ آبِ  50.6

 آب دادن خار را ؟ظلم چه بود آب ده اشجار را ؟عدل چه بود 50.7

 كش نی به هر بیخی كه باشد آب بر موضعشنعمتی  وضع ِ ،عدل 50.8

 كه نباشد جز بال را منبعی  وضع در ناموضعی ؟ظلم چه بود 50.9



 ره ر گِ زحیر پُ  ِر به طبع پُ  نی نعمت حق را به جان و عقل ده 50.10

 ن جان كندنت ایبر دل و جان كم نه  غم را بر تنت ار ِپیکبار كن  50.11

 خر سكیزه میزند در مرغزار تنگ بار ُسر عیسی نهاده  بر 50.12

 ستن از تن شرط نیست دل را جُ  كار ِ سرمه را در گوش كردن شرط نیست 50.13

 زهر چش  ،ر منوش وـ  كشِ  ،ور تنی خواری مكش ،رو ناز كن ،گر دلی 50.14

 تن همان بهتر كه باشد بی مدد دقند ب   ،تن را نافعست و ،زهر 50.15

 ركنش ب   ن تو از بُنهی ،ور بروید كنش ُكم  آمد،هیزم دوزخ تن  50.16

 بولهب  در دو عالم همچو جفتِ  حطب ،ور نه حمال حطب باشی 50.17

 ای فتی  ،گر چه هر دو سبز باشد دره راسِ  از حطب بشناس شاخ ِ 50.18

 اصل آن شاخ است هفتم آسمان  اصل این شاخ است از نار و دخان 50.19

 حس  كیش ِ كه غلط بین است چشم ِ حس هست مانندا به صورت پیش ِ 50.20

 جهد المقل  ،دل آ پیش ،جهد كن به پیش چشم دلآن هست پیدا  50.21

 تا ببینی هر كم و هر بیش را بجنبان خویش را ،ور نداری پا 50.22

ک را کلید 50.23 ک شد تبر  ک گردی ای دل مستفید * کاین تحر   و از تحر 

 

 رباعیدر معنی این . 51

 دبه هستیت بگراین ،ور نیست شوی --- راه برت بگشایند ،گر راه روی

 وانگاه تو را بی تو به تو بنمایند ---* ور پست شوی نگنجی اندر عالم 

 یافت یوسف هم ز جنبش منصرف  گر زلیخا بست درها هر طرف 51.1

 شد پدیدره باز شد قفل  در و  چون توكل كرد یوسف برجهید  51.2

 می باید دوید ،یوسف وار ،خیره ه نیست عالم را پدیدگر چه رخن 51.3



 شما را جا شود ،یئسوی بی جا ودپیدا ش رهتا گشاید قفل و  51.4

 ؟آمدن  هیچ می بینی طریق ِ ای ممتحن ،آمدی اندر جهان 51.5

 نی ؟  آمدن را راه دانی هیچ  وز موطنی ،ی آمدیئتو ز جا 51.6

 زین ره بیراهه ما را رفتنیست  ی راه نیستئگر ندانی تا نگو 51.7

 ؟هیچ دانی راه آن میدان كجاست  و راست میروی در خواب شادان چپ   51.8

 خویش را بینی در آن شهر كهن  خود تسلیم كن ،ند آن چشم وتو بب 51.9

 ست این سو از غراروت چشم ِ بندِ  كه صد چشم خمار ؟چشم چون بندی 51.10

 مهتری و سروری  بر امیدِ  مشتری چار چشمی تو ز عشق ِ 51.11

 ؟خواب بیند جز خراب در جغد كی  مشتری بینی به خواب ،ور بخسبی 51.12

 هیچ  ،هیچ ؟چه داری كه فروشیتو  پیچ پیچ ،مشتری خواهی به هر دم 51.13

 از خریداران فراغت داشتی  دی یا چاشتیبُ  یرا نان توگر  51.14

 از خریداران دلت فارغ شدی گر در انبان مر تو را نانی بُدی 51.15

 

اگر  :گفت ؟چه خورده ای كه گیج شده ای :گفتندش ،آن شخص كه دعوی پیغمبری می كردۀ قص. 52
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یافته یا از خدا  اگر شوق ِ ؟نده چه دیده استتا آن گریَ  ،است "دیده آبِ "آن  نام ِ :جواب گفت كه

 از، و اگر "ال صالة اال بحضور القلب"كه  یابدبلكه كمال  ،نمازش تباه نشود گرید، پشیمانی گناه

ابراهیم  ،فرزند ست و تركِ تن ا نماز تركِ  اصل ِ ،نمازش تباه شود كه گرید،یا فراق فرزند  ،رنجوری تن

وار كه فرزند را قربان میكرد از بهر تكمیل نماز و تن را به آتش نمرود میسپرد، و امر آمد مصطفی را 

 "ةَ إِْبراِهیَم و قَْد كانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِی إِْبراِهیمَ لَ بََع مِ تا"فبدین خصال كه  السالم علیه

 ؟ گر كسی گرید به نوحه در نماز آن یكی پرسید از مفتی به راز 58.1

 ؟ یا نمازش جایز و كامل بود ؟ آن نماز او عجب باطل شود 58.2

  ؟ گریست ه کهچه دید اوبنگری تا  ؟ نامش بهر چیست ،دیده آبِ  :گفت 58.3

 روان شد خود ۀ چشم چنین ازتا  از نهان ستتا چه دید ،دیده آبِ  58.4



 ازیا ندامت از گناهی در نم درازۀ * گر ز شوق حق کند گری 58.5

 زآنکه آن آِب تو دفع آتش است * یا ز خوف حق بود گریه، خوش است 58.6

 قرب یابد در ره حق ال محال * بی شکی گیرد نماز او کمال 58.7

 نماز اوۀ رونقی یابد ز نوح ر نیازآن جهان گر دیده است آن پُ  58.8

 گسست و هم بشكست دوك ریسمان بُ  گسودرِد و ز  بودتن  ور ز رنج ِ 58.9

 که دل و جانش ز ماتم، کرد درد ند کرد* ور فغان از ماتم فرز 58.10

 زآنکه با اغیار دارد دل گرو * می نیرزد آن نماز او دو جو 58.11

 او نیز بی حاصل شودۀ گری * پس نمازش بی شکی باطل شود 58.12

 ترک خویش و ترک فرزندان نیاز * زآنکه ترک تن بُود اصل نماز 58.13

 تن بنه بر آتش ِ نمروِد رد * از خلیل آموز و قربان کن ولد 58.14

 کز بُکا فرق است بی حد تا بُکا حاصل آنکه تا بدانی ای کیا * 58.15

 

اگر  ،عقل و معرفتسن نمی خواهم بلكه پیر ِ در مریدی در آمد به خدمت شیخ و از این شیخ پیر . 59

به او نیز  .مرید شیخ را گریان دیدو كودكان،  و یحیی است در مكتبِ  ،چه عیسی است در گهواره

از سر  ،كه از حال شیخ واقف تر بود ،مریدی دیگر ،شد و به در آمد چون فارغ .گریستت بموافق

ی ، هللا هللا تا نیندیشی و نگوئرا گفته باشمو من ت ،ای برادر :گفتش .او تیز بیرون آمد غیرت در عقبِ 

ر كه سی سال ریاضت بی ریا باید كرد و از عقبات و دریاهای پُ  ،شیخ میگریست و من نیز گریستم :كه
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داستان آن كنیزك كه با خر خاتون شهوت میراند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت . 61

ۀ ی در قضیب خر میكرد تا از اندازه نگذرد، خاتون بر آن وقوف یافت لكن دقیقئو كدو ،راندن آدمیانه

 .هالك شدو بفضیحت ا خر جمع شد بی كدو ی دور و بئبه راه كرد جاای كنیزك را به بهانه  .كدو را ندید

ذكر دیدی آن  ،كیر دیدی كدو ندیدی ،و ای چشم روشنم ،ای جانم :كنیزك بیگاه باز آمد و نوحه كرد كه

ظاهر مرحومند، گر نه ناقصان ِاناقص ملعون و  و فهم ٍ یعنی كل نظر ٍ "كل ناقص ملعون"دگر ندیدی، 

 می  َحَرٌج، نفی حرج و نفی لعنت و نفی عتاب و غضب كردملعون، بر خوان لَیَس َعلَی اْْلَعْ نه 
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و نیز  ،مادر پاسبانی نیست ندرون شكم ِبانگ در ا ،سگ پاسبانی است تعجب ماند كه حكمت بانگِ
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 رزق جوست  وجوید آنك از ویتا هم  رزق اوست اصل ِ اصل ِکتا بدانی  64.25

 مجو از بنگ و خمر ،مستی از وی جو مجو از زید و عمر ،رزق از وی جو 64.26

 و خال  از عم   ین ،نصرت از وی خواه نه از گنج و مال ،زو خواه ،یمنعم 64.27

 ؟هین كه را خواهی در آن دم خواندن  عاقبت زینها بخواهی ماندن 64.28

 جهان  ملكِ  تا تو باشی وارثِ  باقی را بمان ،این دم او را خوان و 64.29

ْرُء آید ِمْن أخیه 64.30  یهرب المولود یوما من ابیه  چون یِفرُّ اْلم 

 اومانع  ،از ره ،كه بت تو بود و ز آن شود هر دوست آن ساعت عدو 64.31

 دل می یافتی  انس ِ ُچون ز نقشی  ر میتافتیبروی از نقاش  64.32

 در خصمی روند ،وز تو بر گردند و ار یارانت با تو ضد شوند ،این دم 64.33

 امروز شد ،آنچه فردا خواست شد من پیروز شد نك روز ِ :بگو تو 64.34

 تا قیامت عین شد پیشین مرا این سرا من گشتند اهل ِ  ِضد   64.35

 عمر با ایشان به پایان آورم  مر  ب   پیش از آنكه روزگار خود 64.36

 شكر كز عیبش پگه واقف شدم  دمبخریده بُ  معیوبِ ۀ كال 64.37

 معیوب بیرون آمدی  ،عاقبت سرمایه شدی ،كز دست ،پیش از آن 64.38



 معیب ۀ مال و جان داده پی كال ای نسیب ،عمر رفته ،مال رفته 64.39

 شاد شادان سوی خانه میشدم  قلبی بستدم زر   ،رخت دادم 64.40

 گذشتی فزون پیش از آنكه عمر بُ  پیدا شد كنون یشقلب شكر كاین 64.41

 حیف بودی عمر ضایع كردنم  در گردنم کنونقلب ماندی تا  64.42

 واكشم من زود زودرا پای خود  چون پگه تر قلبی او رو نمود 64.43

 او بیرون زندو حقِد رشك  گر   چون دشمنی پیدا كند ،یار تو 64.44

 ه و نادان مكن خویشتن را ابل افغان مكن  او تو از آن اعراض ِ 64.45

 او كهن  كه نگشتی در جوال ِ نان بخش كن ،بلكه شكر حق كن و 64.46

 سرمدی  صدق ِ ی یار ِئتا بجو از جوالش زود بیرون آمدی 64.47

 یاری او گردد سه توۀ رشت تو كه بعد از مرگِ ،نازنین یاری 64.48

 سلطان و شفیع  یا بود مقبول ِ رفیع شاهِ  ،آن مگر سلطان بود 64.49

 او دیدی عیان پیش از اجل  عز   دغل ه باشی تو ز آشوب ورست 64.50

 زر آمد نهان  گنج ِ ،گر بدانی این جفای خلق با تو در جهان 64.51

 آن سو كندزرا ناچار رو و تا ت د خو كندخلق را با تو چنین ب   64.52

 خصم گردند و عدو و سركشان  در آخر جمله شانانك ،این یقین دان 64.53

 احدان از نال تذرنی فرد خوا تو بمانی با فغان اندر لحد 64.54

 یان عهد باقست وهم ز داد ت وافیان  ای جفایت به ز عهدِ  64.55

  سپارگندم خود را به ارض هللا بار داربشنو از عقل خود ای ان 64.56

 دیو را با دیوچه زوتر بكش  تا شود ایمن ز دزد و از شپش 64.57

 ه صقرهمچو كبكش صید كن ای نر   كاو همی ترساندت هر دم ز فقر 64.58

 شكار تكند كبك گرباشد ننگ  كامیارو عزیز  یسلطان باز ِ 64.59



 د سودی نداشت چون زمینشان شوره بُ  بس وصیت كرد و تخم وعظ كاشت 64.60

 پند را اذنی بباید واعیه  گر چه ناصح را بود صد داعیه 64.61

 تهی  ُاو ز پندت میكند پهلو  تو به صد تلطیف پندش میدهی 64.62

 صد كس گوینده را عاجز كند در   یك كس نامستمع ز استیز و  64.63

 رفت دمشان در حجرگكه  ؟كی بود ر و خوش لهجه ترز انبیا ناصح ت 64.64

 می نشد بد بخت را بگشاده بند در كار آمدندو کوه نچه سنگ آز 64.65

 نعتشان شد بل أ ش دُّ قسوةً  دشان ما و منآنچنان دلها كه بُ  64.66

 

 ،كه آن را قابلیت باید ،خلقان قابلیت نیست همچون دادِ بر موقوف او عطای حق و قدرت  بیان آنكه . 65

عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق، و قدیم  .قدیم است و قابلیت حادثحق  یعطاکه را زی

 موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد

 قابلیت شرط نیست  ،او را دادِ  عطای مبدلیست ،آن دلۀ چار 65.1

 قابلیت هست پوست  ،و لب   ُ،داد اوست بلكه شرط قابلیت دادِ  65.2

 ههمچو خورشیدی كفش رخشان شد هداینكه موسی را عصا ثعبان ش 65.3

 ما كان نگنجد در ضمیر و عقل ِ انبیا صد هزاران معجزاتِ  65.4

  ؟ نیستها را قابلیت از كجاست خداست تصریفِ  ،نیست از اسباب 65.5

 هیچ معدومی به هستی نامدی  دیحق بُ  فعل ِ گر شرطِ  ،قابلی 65.6

 زیر این ازرق تتق  ،طالبان را قسنتی بنهاد و اسباب و طرُ  65.7

 گاه قدرت خارق سنت شود احوال بر سنت رودبیشتر  65.8

 باز كرده خرق عادت معجزه  سنت و عادت نهاده با مزه 65.9

 قدرت از عزل سبب معزول نیست  به ما موصول نیست گر عز   ،بی سبب 65.10



 ظن مبر ،لیك عزل آن مسبب رپ  بیرون م   ،ای گرفتار سبب 65.11

 دسببها بر در   ،قدرت مطلق آورد  هر چه خواهد آن مسبب 65.12

 ستن مرادتا بداند طالبی جُ  دلب بر سبب راند نفالیك اغ 65.13

 ید پدیدآ پس سبب در راه می ؟ چه ره جوید مرید ،چون سبب نبود 65.14

 صنعش را سزاست   كه نه هر دیدار این سببها بر نظرها پرده هاست 65.15

 ن د از بیخ و بُ كن ر  تا حجب را ب   كن ُسبب سوراخ   دیده ای باید 65.16

 دكان  ند جهد و اكسابِ بی هرزه تا مسبب بیند اندر المكان 65.17

 را اثرنیست اسباب و وسایط  از مسبب میرسد هر خیر و شر 65.18

 تا بماند دور غفلت چند گاه  جز خیال منعقد بر شاهراه 65.19

 

اشارت كرد كه برو از این زمین را جسم آدم علیه السالم كه جبرئیل علیه السالم  در ابتدای خلقتِ . 66

 نواحی مشت مشت برگیرمشتی خاك برگیر و به روایتی از هر 

 از برای ابتالی خیر و شر بشر چونكه صانع خواست ایجادِ  66.1

 مشت خاكی از زمین بستان گرو رو :جبرئیل صدق را فرمود 66.2

 العالمین  ب  ر   تا گزارد امر ِ زمین بربیامد   او میان بست و 66.3

 خاك خود را در كشید و شد حذر رد آن موتمردست سوی خاك بُ  66.4

 فرد كز برای حرمت خالق ِ البه كردپس زبان بگشاد خاك و  66.5

 تاب از من عنان خنگ رخش زود  جانم ببخش ،روبُ  ،من گو و تركِ ِ   66.6

 مبربا خود  ،ل مرا هِ بهر هللا ر كشاكشهای تكلیف و خطرد 66.7

 پدید كل   لوح ِ كرد بر تو علم ِ بهر آن لطفی كه حقت برگزید 66.8

 ما با حق مكلم آمدی دائ تا مالیك را معلم آمدی 66.9



 ن د  نی ب   ،جان وحیی تو حیاتِ  دنانبیا خواهی بُ  كه سفیر ِ 66.10

 جان  تو آن ِ ،تن بود كاو حیاتِ  بر سرافیلت فضیلت بود از آن 66.11

 یكتا بود تو نشو دل ِ نفخ ِ ت تنها بودبانگ صورش نشأ 66.12

 تو فاضل بود دادِ  ،پس ز دادش دل بود تن حیاتِ  جان ِ مغز 66.13

 دهدروشن  دل ِ سعی تو رزق ِ یل رزق تن دهدئباز میكا 66.14

 تو نمی گنجد به كیل  رزق ِ  دادِ  یلدر كردست كیل پُ  او به دادِ  66.15

 رحمت بر غضب  چون سبق  ،بهی ِتو  با قهر و عطب یل ِهم ز عزرائ 66.16

 بهترین هر چهاری ز انتباه  حامل عرش این چهارند و تو شاه 66.17

 هشت آن زمانش  هم تو باشی افضل ِ روز محشر هشت بینی حامالنش 66.18

 كز این مقصود چیست   ،بوی میبرد او میگریستهمچنین بر میشمرد و  66.19

 بست آن سوگندها بر وی سبیل  د جبرئیلمعدن شرم و حیا بُ  66.20

 یا رب العباد :باز گشت و گفت بس كه البه كردش و سوگند داد 66.21

 تو داناتری   ،نچه رفتآلیك ز به كارت سرسری ستمنبود من 66.22

 یرهفت گردون باز ماند از مس ای بصیر ،گفت نامی كه ز هولش 66.23

 رحمتت عامست و احسان و  وداد * چون به نام تو مرا سوگند داد 66.24

 ل گِ  مشتِ  ور نه آسان است نقل ِ گشتم از نامت خجل ،شرمم آمد 66.25

 انند این افالك راكه بدر   كه تو زوری داده ای امالك را 66.26

ت است * مشتِ  66.27  لیک غالب رحمت است ؟برگرفتن خاکی را چه قدر و قو 
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 مسجود الملك و معلمهم آدم علیه السالم حقالبشر خلیفه ال



 دلیربا از وی مشت خاكی در رُ  به زیرتو رو : گفت میكاییل را 67.1

 باید از آن دست كرد او تا كه برُ  یل شد تا خاكدانئچونكه میكا 67.2

 او البه كنان و اشك ریز گشت گریز خاك لرزید و در آمد در 67.3

 سوگند داد خونیشبا سرشك  البه كرد و اجتهاد ،سینه سوزان 67.4

 عرش مجید كه بكردت حامل ِ بی ندید  لطیفِ  كه به یزدان ِ 67.5

 تشنگان فضل را تو مغرفی  جهان را مشرفی كیل ارزاق ِ  67.6

 دارد و كیال شد در ارتزاق  یل از كیل اشتقاقئنكه میكاآز 67.7

 ن بین كه خون آلود میگویم سخُ  مرا آزاد كن ،كه امانم ده 67.8

 ؟نمك  او ریش ِچون ریزم ب :گفت اله آمد ملك رحم ِ معدن ِ 67.9

 كه بر آورد از بنی آدم غریو همچنانكه معدن قهر است دیو 67.10

 خدا غالب بود در وصفِ  ،لطف ای فتا ،رحمت بر غضب هست ،سبق 67.11

 وجوی ا ر ز آبِ مشكهاشان پُ  د خوی اوبُ بندگان دارند ال 67.12

 الناس علی دین الملوك  :گفت آن رسول حق قالوز سلوك 67.13

 دست و آستین از غرض خالی دو  دین رب   پیشیل ئرفت میكا 67.14

 از زاری و گریه بسته كرد خاك   فردو شاهِ  ای دانای سر   :گفت 67.15

 بسیار کرد آن روی زردۀ گری * خاکم از زاری و نوحه پست کرد 67.16

 ه آرم ناشنودمن نتانستم ك دیده پیش تو با قدر بود آبِ  67.17

 آن گذاشت  من نتانستم حقوق ِ تو بس قدر داشت آه و زاری پیش ِ 67.18

 من چگونه گشتمی استیزه گر تر بس قدر دارد چشم ِ  پیش تو 67.19

 بزار ،و  آ در نماز  :بنده را كه دعوت زاریست روزی پنج بار 67.20

 آن فالح این زاری است و اقتراح  "حی علی الفالح"موذن كه ۀ نعر 67.21



 زاری بر دلش بسته كنی  راهِ  غمش خسته كنی آنكه خواهی كز 67.22

 شافعی  ع چون نباشد از تضر   آید بال بی دافعی دتا فرو 67.23

 جان او را در تضرع آوری  كه خواهی كز بالیش واخریآنو 67.24

 كه بر ایشان آمد آن قهر گران  گفته ای اندر نبی كان امتان 67.25

 تا بال زیشان بگشتی باز پس  ؟ چون تضرع می نكردند آن نفس 67.26

 آن گنه هاشان عبادت مینمود دلهاشان چو قاسی گشته بود ،یكل 67.27

 ؟ اند دویدتآب از چشمش كجا  تا نداند خویش را مجرم عنید 67.28

 

قوم یونس علیه السالم بیان و برهان آنست كه تضرع و زاری دفع بالی آسمانیست، و حق ۀ قص. 68

فاعل به طبع است و  :سفه گویندپس تضرع و تعظیم پیش او مفید باشد، و فال .تعالی فاعل مختار است

 پس تضرع طبع را نگرداند ،نه مختار  به علت

 ر آتش جدا شد از سماپُ  ابر ِ قوم یونس را چو پیدا شد بال 68.1

 میریخت رنگ  ،خرُ  ،یدابر میغر   میسوزید سنگ ،برق می انداخت 68.2

 كه پدید آمد ز باال آن كرب  جملگان بر بامها بودند شب 68.3

 عنود آن قوم ِ حقدِ  از جحودِ  ان رفته بود* چونکه یونس از میانش 68.4

 در تضرع آمدند و البه ها * لیک چون دیدند آثار بال 68.5

 سر برهنه جانب صحرا شدند جملگان از بامها زیر آمدند 68.6

 تا همه ناله و نفیر افراختند بچگان برون انداختند ،مادران 68.7

 خاك میكردند بر سر آن نفر سحر تا وقتِ   شام از نماز ِ 68.8

 لد ُرحم آمد بر سر آن قوم  زها بگرفته شدجملگی آوا 68.9

 ابر واگشتن گرفت  ،اندك اندك فت  ناشگنومیدی و آهِ  بعدِ  68.10



 خاك است و حدیث مستفیض  وقتِ  یونس دراز است و عریضۀ قص 68.11

 ؟زاری را كجاست  ،آن بها كانجاست حق قدرهاست چون تضرع را بر ِ 68.12

 م بخندئاد ،خیز ای گرینده و هین امید اكنون میان را چست بند 68.13

ع باش تا شادان شوی 68.14  گریه کن تا بی دهان خندان شوی * با تضر 

 شهید اشك را در فضل با خون ِ مجید كه برابر مینهد شاهِ  68.15

ع  کان بود باسوز و درد 68.16  آن تضرع را اثر باشد به مرد * هر تضر 

 رحمت آمد آن غضب را وانشاند * البه کرد و اشک چشم خویش راند 68.17
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 السالم

 بیا ،ر كن كفكه برو ز آن خاك پُ  ما گفت اسرافیل را یزدان ِ 69.1

 باز آغازید خاكستان حنین  آمد اسرافیل هم سوی زمین 69.2

 كه ز دمهای تو جان یابد موات  حیات صور و ای بحر ِۀ كای فرشت 69.3

 ر شود محشر خالیق از رمیم پُ  عظیم ر یك بانگِصو درمی د   در  69.4

 بر جهید ای كشتگان كربال الصال :یئمی در صور گود   در  69.5

 چون شاخ و برگ  ،رس    بر زنید از خاك مرگ ای هالكت دیده گان از تیغ ِ 69.6

 ر شود این عالم از احیای توپُ  گیرای تو و آن دم ِ ،رحمت تو 69.7

 دادهاۀ قبل حامل عرشی و رحمت نما ،رحمتیۀ تو فرشت 69.8

 ر مغفرت پُ   در زیر او  چارجو داد و معدلت معدن گاهِ   عرش 69.9

 روان  آبِ ۀ جوی خمر و دجل جاودان جوی شیر و جوی شهدِ  69.10

 كی ظاهر شوددر جهان هم چیز   پس ز عرش اندر بهشتستان رود 69.11



 ناگوار یفنا از زهر ِ ؟ از چه  گر چه آلوده ست اینجا آن چهار 69.12

 و فتنه ای انگیختند جهانز آن  ندتیره ریخت جرعه ای بر خاكِ  69.13

 ن ناكسان آخود بر این قانع شدند  آن را این خسان تا بجویند اصل ِ 69.14

 هر زال راۀ چشمه كرده سین پرورش اطفال را هشیر داد 69.15

 چشمه كرده از عنب در اجترا دفع غصه و اندیشه را ،خمر 69.16

 زنبور را چشمه كرده باطن ِ رنجور را ،داروی تن ،انگبین 69.17

 از برای طهر و بهر كرع را عام اصل و فرع راآب دادی  69.18

 ای بو الفضول  ،ین قانع شدیدتو ب ری سوی اصولتا از اینها پی ب   69.19

 كه چه می گوید فسون محراك را بشنو اكنون ماجرای خاك را 69.20
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 را بر من حالل كه مدار این قهر  ذو الجالل پاكِ  ذاتِ  كه به حق ِ 69.22

 ود اندر سرم رد گمانی میب   ی میبرمئمن از این تقلیب بو 69.23
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و برداشتن عزرائیل باذن  . فرمان آمدن بعزرائیل به برداشتن خاک و تضرع کردن خاک و ناشنودن70

 هللا تعالی

 ر تخییل راكه ببین آن خاك پُ  یل رائگفت یزدان زود عزرا 70.1
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 آنكه با تو لطف كرد رو به حق ِ فرد رحمان ِ رحمتِ  رو به حق ِ 70.6

 كس مردود نیست  پیش او زاری   شاهی كه جز او معبود نیست حق ِ 70.7

 ای تو را از حق فضیلت بی شمار که دست از من بدار * حق ِ حق ِ حق  70.8

 و علن  سر  او ز آمر  رو بتابم  ه منك ،نتوانم بدین افسون :گفت 70.9
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 دردناك  به تو ایاستم رحم بیش   بل ز آن هر سه پاك ،نیستم بی رحم 70.14

 ور دهد حلوا به دستش آن حلیم  گر طپانچه میزنم من بر یتیم 70.15

 وای او ،ه به حلواور شود غر   این طپانچه خوشتر از حلوای او 70.16

 حق لطفی همی آموزدم  ،لیك بر نفیر تو جگر میسوزدم 70.17

 بی بها در حدث پنهان عقیق ِ هالطف مخفی در میان قهر 70.18

 جان كندن است  ،جان ز حق منع كردن ِ من است لطفِ حق بهتر ز صد  قهر ِ 70.19



 عون  العالمین و نعم ِ رب   نعم ِ دو كون بدترین قهرش به از حلم ِ 70.20

 جان فزاید بهر او ،جان سپردن او لطفهای مضمر اندر قهر ِ 70.21

 ه فرمودت تعال ر قدم كن چونكس   د گمانی و ضاللهین رها كن ب   70.22

 مستی و جفت و نهالیها دهد او تعالیها دهد آن تعال ِ 70.23

 هن و پیچ پیچ و   من نیارم كرد  نی را هیچ هیچآن امر س  خود من  70.24

 دش در گوش بندد بُ ز آن گمان ب   نژند این همه بشنید آن خاكِ  70.25
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 من سر و جان مینهم رهن و ضمان  بود زین زیانن ،برخیز ی،ن :گفت 70.27

 دادگر رحیم ِ جز بدان شاهِ  و مكن البه دگرکژ میندیش  70.28

 گرد  كز بحر انگیزید  ،امر او نیارم ترك كرد ،بنده فرمانم 70.29

 خود هم خیر و شر نشنوم از جان ِ رگوش و چشم و س   جز از آن خالق ِ 70.30

 شیرین تر است  من ان ِاو مرا از ج است  او كر من از غیر گفتِ  گوش ِ 70.31

 صد هزاران جان دهد او رایگان  نیامد او ز جان ،جان از او آمد 70.32

 ؟بسوزم زو گلیم  تاكیك چه بود  ؟ گزینم بر كریم تاه باشد چجان  70.33

 من از غیر او و بكم و عمی، صم   او اال خیر ِ ،من ندانم خیر 70.34

 او چون سنان  در كفِ انكه منم  است از زاری كنان گوش من كر   70.35

 * در دهان اژدها رو بهر او احمقانه از سنان رحمت مجو 70.36

 ز آن شهی جو، كان بود در دسِت او از دم شمشیر تو رحمت مجو * 70.37

 او اسیر آمد به دست آن سنی  با سنان و تیغ البه چون كنی ؟ 70.38

 



به حقیقت او همچون آلتی است، عارف آن بود  ،را از او ظلمی رسدو بیان آنكه مخلوقی كه ت. در 71

بلكه برای  .نه از جهل كند ،به ظاهر ،و اگر به آلت رجوع كند ،ه به حق رجوع كند نه به آلتك

چندین سال است كه من با مخلوق سخن نگفته ام و از  :ه گفت كه سر  كه بایزید قدس هللاچنان .مصلحتی

 ،شنوم لیكن خلق چنین پندارند كه با ایشان سخن می گویم و از ایشان می ،مخلوق سخن نشنیده ام

 التفاتِ  .زیرا ایشان مخاطب اكبر را نمی بینند كه ایشان چون صدایند او را نسبت به حال من

است معروف: قال الجدار للوتد لم تشقنی قال الوتد انظر الی  یعاقل به صدا نباشد چنان كه مثلمستمع ِ

 من یدقنی

 من آن شوم  ،آلتی كاو سازدم او به صنعت آزر است و من صنم 71.1

 خنجر شوم  ،ور مرا خنجر كند ساغر شوم ،ساغر كند گر مرا 71.2

 تابی دهم  ،ور مرا آتش كند آبی دهم ،گر مرا چشمه كند 71.3

 در تن جهم  ،ور مرا ناوك كند خرمن دهم ،گر مرا باران كند 71.4

 كنم مهر آ ،ور مرا یاری كند زهر افكنم ،گر مرا ماری كند 71.5

 کین شوم ور مرا حنظل کند، پُر کر کند، شیرین شوم* گر مرا شِ  71.6

 ور مرا سوران کند، آتش شوم * گر مرا شیطان کند، سرکش شوم 71.7

 طاعت بین بین  نیستم در صف   من چو كلكم در میان اصبعین 71.8

 ود از آن خاك كهن یك كفی بربُ  در سخنانخاك را مشغول كرد  71.9

 چون بیخودان  ،خاك مشغول سخن در ربود از خاكداناش ساحرانه  71.10

 آن گریزان پای را ،تا به مكتب رابی رای  تِ ترب   ُرد تا حق بُ  71.11

 را جالد این خلقان كنم و كه ت به علم روشنم :گفت یزدان كه 71.12

 حلق  چون فشارم خلق را در مرگ  دشمنم گیرند خلق ،یا رب :گفت 71.13

 ؟كه مرا مبغوض و دشمن رو كنی  ؟ سنی خداوندِ   تو روا داری 71.14



 نان س ،سرسام و ،قولنج و ،از تب و اسبابی پدید آرم عیان :گفت 71.15

 وز زکام و از جذام و از فواق * از صداع و ماشرا و از خناق 71.16

 کسر و ذات الصدر و لذغ و درِد دل * سد ه و دیدان و استسقا و سل 71.17

 در مرضها و سببهای سه تو شان ز توهابگردانم نظر تا 71.18

 ای عزیزای سببها، ند كه بدر   بندگان هستند نیز ،یا رب :گفت 71.19

 رب  از فضل ِ  ذشته از حجبرگب چشمشان باشد گذاره از سبب 71.20

 سته ز علت و اعتالل ر   ،یافته حال ال ِتوحید از كح  ۀ سرم 71.21

 راه ندهند این سببها را به دل  لننگرند اندر تب و قولنج و سِ  71.22

 قضاست  آن فعل ِ ،چون دوا نپذیرد دواست نكه هر یك زین مرضها را آز 71.23

 تین پوس ،سرما چون دوای رنج ِ میدان یقین ،هر مرض دارد دوا 71.24

 سردی از صد پوستین هم بگذرد چون خدا خواهد كه مردی بفسرد 71.25

  ز آتش کم شود، نه از دخاننه  در وجودش لرزه ای بنهد كه آن 71.26

 آشیان به نگردد و ِکان به جامه  چنان د* بر تن او سردئی بنه 71.27

 گمره شود  و آن دوا در نفع هم چون قضا آید طبیب ابله شود 71.28

 گول گیر زین سببهای حجابِ  ؟ بصیر ادراكِ  كی شود محجوبِ  71.29

 چونكه مرد احول بود ،فرع بیند چون اكمل بود ،اصل بیند دیده 71.30

 

كه  ،یل هم نیایدئعزرابر كار تو ِ  ،آنكه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تیغ نیاید :جواب آمدن كه. 72

هو أَْقَرُب إِلَیِه  اگر چه مخفی تری از آن سببها، و بود كه بر آن رنجور مخفی نباشد كه و ،تو هم سببی

 ِمْنُكْم َو لِكْن ال تُْبِصُرونَ 

 را كی بیند او اندر میان و پس ت اصل دان كه باشد  هر :گفت یزدان 72.1



 پرده ای   پیش روشن دیده گان هم گر چه خویش از عامه پنهان كرده ای 72.2

 چون نظرشان مست باشد در دول  كر باشد اجلدان كه ایشان را شِ  72.3

 در چمن  چون روند از چاه و زندان  تن مرگِ تلخ نبود پیش ایشان 72.4

 هیچ هیچ  كس نگرید بر فواتِ  پیچ پیچ وا رهیدند از جهان ِ 72.5

  ؟ یئهیچ از او رنجد دل زندان یئزندان را شكست اركان رج ِبُ  72.6

 ست ما از حبس ر   روان و جان ِ تا  ر را شكسترم  م   ن سنگِآ ،كای دریغ 72.7

 ندان را بهی بود و الیف رج زبُ  لطیف خوب و آن سنگِ آن رخام ِ 72.8

 او در جرم این باید شكست  دستِ  ستبر   ِچون شكستش تا كه زندانی  72.9

 كز حبس آرندش به دار  جز كسی هیچ زندانی نگوید این فشار 72.10

 ؟ سوی قند ،ماران از میان زهر ِ ؟ ندر  تلخ كی باشد كسی را كش ب   72.11

 ی پای تن ن ،دل ر  میپرد با پ   د گشته از غوغای تنجان مجر   72.12

 تان گلسِ خسبد و بیند به خواب او ُ كاندر شبان ،ههمچو زندانی چ   72.13

 و فر تا در این گلشن كنم من كر   رب  م   ، مرا ز اینجاای یزدان :گوید 72.14

 و هللا اعلم بالصواب  ،مرو  وا دعا شد مستجاب :گویدش یزدان 72.15

 مرگ نادیده به جنت در رود چون خوش بود ،این چنین خوابی ببین 72.16

 ؟در قعر چاه  ،با سلسله بر تن ِ ؟ رد بر انتباههیچ او حسرت خو 72.17

 بزم  را بر آسمان بوده ست و كه ت رزم  در صف   آخر در آ  ،منیمؤ 72.18

 ای غالم  ،همچو شمعی پیش محراب كن قیام  باال بر امید راهِ  72.19

 جمله شب   ریدههمچو شمع سر بُ  همی سوز از طلب  اشك می بار و 72.20

 آسمانی كن شتاب  وان ِسوی خ لب فرو بند از طعام و از شراب 72.21

 رقصان چو بید ،در هوای آسمان آسمان میدار امید ازدم به دم  72.22



 رزق می افزایدت  ،آب و آتش دم به دم از آسمان می آیدت 72.23

 منگر اندر عجز و بنگر در طلب  نبود عجب  دکش را آن جا و گر ت 72.24

 نكه هر طالب به مطلوبی سزاست آز خداست كاین طلب در تو گروگان ِ 72.25

 تن بیرون شود تا دلت زین چاهِ  ن تا این طلب افزون شودجهد ك 72.26

 ای غافالن   زنده ام :یئتو بگو آن فالن  رد مسكینمُ  :خلق گوید 72.27

 هشت جنت در دلم بشكفته است  گر تن من همچو تنها خفته است 72.28

 ؟ چه غم است ار تن در آن سرگین بود گل و نسرین بود ُ جان چو خفته در 72.29

 یا در گولخن  ،كاو به گلشن خفت ؟ ز تن چه خبر دارد  خفته جان ِ 72.30

  "یعلمون  یا ل یت  ق ْوِمی" ۀ نعر آبگون میزند جان در جهان ِ 72.31

 ؟ن د  خواهد بُ  پس فلك ایوان كه ت جان بی این بدنگر نخواهد زیس 72.32

 ؟روزی كیست " ْزقُُكْم ر ِفِی السَّماِء " تو زیست گر نخواهد بی بدن جان ِ*  72.33

 

 كه فرمود الجوع طعام هللاچنان .دنیا و مانع شدن او از طعام هللاب و شیرین چر وخامتِ  در بیان ِ. 73

 و قوله ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله الصدیقین ای فی الجوع طعام هللا یحیی به ابدان

 یْرَزقُوَن فَِرِحینَ 

 شریف  در فتی در لوت و در قوتِ  كثیفۀ رهی زین روزی ریز وا 73.1

 ری همچون پ   ،میروی پاك و سبك میخوریگر هزاران رطل لوتش  73.2

 معده آهنجت كند چار میخ ِ باد و قولنجت كند كه نه حبس ِ 73.3

 گیرد آروغت دماغ  ر،ور خوری پُ  گرسنه مانی چو زاغ ،گر خوری كم 73.4

 شد تخمه را تن مستحق  ،ر خوریپُ  د و خشكی و دقخوی ب   ،كم خوری 73.5

 شتی شو سوارر چنان دریا چو كد خوش گوار  و قوتِ از طعام هللا 73.6



 خدا را منتظر دم به دم قوتِ  صرباش در روزه شكیبا و مُ  73.7

 هدیه ها را میدهد در انتظار ردباربُ   خوب كار ِ كان خدای  73.8

 یا كه دیر ،كه سبك آید وظیفه سیر انتظار نان ندارد مردِ  73.9

 ماند اودر مجاعت منتظر در  ؟ كو :هر دم همی گوید كه  بی نوا 73.10

 هفتاد تو دولتِ ۀ آن نوال تو ناید به ،چون نباشی منتظر 73.11

 وار مرد ،از برای خوان باال االنتظار ،االنتظار ،ای پدر 73.12

 دولتی بر وی بتافت  آفتابِ  هر گرسنه عاقبت قوتی بیافت 73.13

 بهتر آورد آش ِ ،صاحب خوان چو آشی كم خورد  ضیف با همت 73.14

 اق كریم ز  ر به ركم ب   د ب   ظن   لئیم ضیف درویشجز كه صاحب  73.15

 ور بر تو زندخُ  تا نخستین نور ِ ای سند ،چو كوهیسر بر آور هم 73.16

 خورشید سحر را منتظر هست  ستقرمُ  بلندِ  كوهِ  كان سر ِ 73.17

 

 این جهان را زوال نبودی نبودی و در جهان مرگ  کهخوش بودی  . جواب آن مغفل كه گفت:چه74

 گر نبودی پای مرگ اندر میان  خوش بودی جهان :آن یكی میگفت 74.1

 پیچ پیچ  كه نیرزیدی جهان ِ   ودی مرگ هیچار نب :آن دگر گفت 74.2

 ناكوفته بگذاشته  ،مهمل و خرمنی بودی به دشت افراشته 74.3

 تخم را در شوره خاكی كاشتی  مرگ را تو زندگی پنداشتی 74.4

 ین پندارد یقزندگی را مرگ  كاذب هست خود معكوس بین عقل ِ 74.5

 خدعه سرا  آنچنان كه هست در بنمای تو هر چیز را ،ای خدا 74.6

 كش كم بود برگ    ،حسرتش آن است ر حسرت ز مرگمرده نیست پُ هیچ  74.7

 دولت و عیش و گشاد در میان ِ ور نه از چاهی به صحرا اوفتاد 74.8



 نقل افتادش به صحرای فراخ  ماتم و تنگین مناخ زین مقام ِ 74.9
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ُل اْلغَیَث ِمْن بَْعِد ما قَنَطُوا،  تعالی معطی النعم قبل استحقاقها َو هَُو الَِّذی یُ رجی من رحمة هللافیما یُ . 75 نَز ِ
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و آن نفرت دلیل آن بود كه  ،بلكه هر دم نفرتش افزون باشد ،هرگز از آن گناه یاد نكند به طریق رغبت

نشست چنانكه فرموده  اوبجای لذت توبه و قبولش این  ،آن شهوت اول بی لذت شد و قبول یافت لذتِ 

و آنكه دلش باز بدان گناه رغبت ،  چرا یاری نگیری زو نكوتر --- رد عشق را جز عشق دیگربَ نَ  اند:

ُرهُ  میكند عالمت آنست كه لذت قبول نیافته است و لذت قبول به جای آن لذت گناه ننشسته است، فََسنُیس ِ

ُرهُ ِلْلعُْسری  باقیست بر ویِلْلیْسری نشده است   لذت فََسنُیس ِ

 هم به تن  ،هم به جان و ،كوششی كن بر توبۀ نصوحی خوش بتن ،خواجه 91.1



 روولی از نو گِ  ،بگرویدستی شرح این توبۀ نصوح از من شنو 91.2
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 لیك شهوت كامل و بیدار بود خش زن وار بودنكه آواز و رُ آز 91.7
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َ َرمی ، و آیات و تعالی له سمعا و بصرا و لسانا و یدا، قوله  كه كنتُ  َو ما َرَمیَت إِْذ َرَمیَت َو لِكنَّ َّللاَّ

 ح آوردنصوۀ اخبار و آثار در این بسیار است، و شرح سبب سازی حق تا مجرم را گوش گرفته به توب

 خداست  او گفتِ  فانی است و گفتِ  چون هر دعاست كان دعای شیخ، نی 92.1
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علیه و آله و  قال رسول هللا صلی هللانصوح از آن هیبت و گشاده شدن كار بعد از نهایت بستگی كما 

 او هم اشتدی أزمة تنفرجی إذا اصابه مرضٌ  سلم
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 جانش را خدا در پیش خواند باز ِ او نماند خودی  چون تهی گشت و  93.5

 در كنار رحمت دریا فتاد چون شكست آن كشتی او بی مراد 93.6
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 ر شكسته بنده ای پ   ،پای بسته كنده ای ُن مر او را ت ،جان چو باز و 93.9
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 حیوان نوش كرد سنگها هم آبِ  چونكه دریاهای رحمت جوش كرد 93.11
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 حور رشكِ ملعون شد بخوبی  دیو ِ صد ساله بیرون شد ز گورۀ مرد 93.13
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 یتیم  ر  ه دُ دگمشپدید آن شد  كه رفت بیم ،بانگ آمد ناگهان 94.1
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 كه گوهر یافتیم  ،همژدگانی دِ  واندر فرح دریافتیم ،یافت شد 94.3
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 دید چشمش تابش صد روز بیش  باز آمد به خویش ،رفته آن نصوح ِ 94.5

 بر دستش بسی  بوسه میدادند می حاللی خواست از وی هر كسی 94.6
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 یك گشته روح  ،بلكه همچون دو تنی حرم نصوحد و م  خاص دالكش بُ  94.9

 كس  نیست ،زو مالزم تر به خاتون رده ست و بساو بُ  ،رده ستگوهر ار بُ  94.10

 بهر حرمت داشتش تاخیر كرد ستن در نبرداول او را خواست جُ  94.11

 اندر این مهلت رهاند خویش را تا بود كان را بیندازد به جا 94.12

 و ز برای عذر برمیخاستند حاللیها از او میخواستند بس 94.13

 هستم بتر  ور نه ز آنچم گفته شد د فضل خدای دادگربُ  :گفت 94.14



 ن اهل زم   نم مجرم تر ِكه م ؟ چه حاللی خواست می باید ز من 94.15

ر كس را ا ،بر من این كشف است از صد یكیست ،دآنچه گفتندم ز ب   94.16

 شكیست 

 یكی  ی،د فعلاز هزاران جرم و ب   جز اندكی ؟كس چه میداند ز من 94.17
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 بعد از آن ابلیس پیشم باد بود ابلیسی مرا استاد بود ،لاو   94.19

 تا نگردم در فضیحت روی زرد حق بدید آن جمله را نادیده كرد 94.20

 روزیم كرد شیرین چو جان ۀ توب باز رحمت پوستین دوزیم كرد 94.21

 آورده گرفت  ،ردهوطاعت نا جمله ناكرده گرفت  هر چه كردم 94.22

 دل شاد كرد ،همچو بخت و دولتم آزاد كرد ،همچو سرو و سوسنم 94.23

 ببخشیدم بهشت  ،ودمدوزخی ب پاكان نوشتۀ من در نام نام ِ 94.24

 شد سفید آن نامه و روی سیاه * عفو کرد آنجملگی ُجرم و گناه 94.25

 من  ن در چاهِ س  گشت آویزان ر   من ن شد آهِ س  چون ر   ،آه كردم 94.26
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كی بعد از استحكام توبه و قبول توبه و بهانه كردن او و ه زاده نصوح را از بهر دالاباز خواندن ش. 95

 و نرفتن دفع گفتن

 ما میخواندت  دختر سلطان ِ كز مرحمت ،بعد از آن آمد كسی 95.1

 ای پارسا ،ی كنونئتا سرش شو بیا ،دختر شاهت همی خواند 95.2

 با گلش  یا بشوید   كه بمالد جز تو دالكی نمی خواهد دلش 95.3
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  ؟ از دل من كی رود آن ترس و گرم د رفت جرمكز ح   :با دل خود گفت 95.6

 من چشیدم تلخی مرگ و عدم  ردم یك ره و باز آمدممن بمُ  95.7

 اد از تن جدوتا جان ش ،نشكنم توبه ای كردم حقیقت با خدا 95.8

 اال كه خر ؟پا رود سوی خطر دگر بعد آن محنت كه را بار ِ 95.9

 

ازماید یدر بیان آنكه كسی توبه كند و پشیمان شود و باز آن پشیمانی را فراموش كند و آزموده را ب. 96

ب حلت به الندامة در خسارت ابد افتد،  ب المجر  او را ثباتی و قوتی و حالوتی و ۀ چون توبکه من جر 

 د، نعوذ باهللچون درخت بی بیخ هر روز زردتر و خشك تر بوَ  ،نرسدحق  ازقبولی مدد 

 

 الغری  تن ،شكم تهیاِ  ،شت ریشپُ  مر او را یك خری ،گازری بود و 96.1

 روز تا شب بی نوا و بی پناه  بی گیاه یدر میان سنگالخ 96.2

 در آن كور و كبودبُد روز و شب خر  آب آنجا نبود  ِغیربهر خوردن  96.3

 صیدش پیشه بودبود و، آنجا  یشیر و بیشه بودآن حوالی نیستان  96.4

 خسته شد آن شیر و ماند از اصطیاد فتاد ینر جنگ شیر را با پیل ِ 96.5



 د از چاشت خوارد   ،بی نوا ماندند مدتی واماند ز آن ضعف از شكار 96.6

 شیر چون رنجور شد تنگ آمدند دندشیر ایشان بُ  باقی خوار ِ ،زانكه 96.7

 ی را بهر من صیاد شومر خر شیر یك روباه را فرمود رو 96.8

 بیار ،فریبانش ،رو فسونش خوان رغزارگر خری یابی به گرد م   96.9

 ز آن فسون هایی كه میدانی بگو  یا خری، یا گاو بهر من بجو 96.10

 پس بگیرم بعد از آن صیدی دگر  خر لحم ِتی از چون بیابم قو   96.11

 من سبب باشم شما را در نوا باقی شما ،اندكی من میخورم 96.12

 شش اینجا كِ  نرم گردان، زودتر نهای خوششاز فسون و از سخ 96.13

 

مغفرت بر مراتبی رحمت و  واصل است در اجری دادن خلق از قوتِ  كه عارفِ  ،تشبیه كردن قطب. 97

نه  ،ایشان به شیر باقی خوار ویند بر مراتب قربِ  که ددان ِكه حقش الهام دهد و تمثیل اجری خوار 

  الهادی، و هللاین بسیار استقرب صفتی، و تفاصیل ا ُقرب مكانی بلكه  ُ

 او باقی خوار ِ ،این خلق ،باقیان او صید كردن كار ِ ،شیر و ،قطب 97.1

 وحوش  كند صیدِ  ُ ،تا قوی گردد تا توانی در رضای قطب كوش 97.2

 حلق  رزق ِ  چندین ،است قطب كز كفِ  بی نوا مانند خلق ،چون برنجد 97.3

 تو صید جوست  این نگهدار ار دل ِ اوست ر ِاباقی خو خلق  زانكه وجدِ  97.4

 بدن  عقل است تدبیر ِۀ بست خلق چون اعضای تن ،او چو عقل و 97.5

 در نوح نی  ،ضعف در كشتی بود از روح نی ،قطب از تن بود ضعفِ  97.6

 گرد او بود گردش افالك  قطب آن باشد كه گرد خود تند 97.7

 گشتی اش   خاص و بنده  گر غالم ِ كشتی اشۀ می ده در مر  ئیار 97.8

 نصروای  : ان تنصروا هللاگفت حق در او ین ،یاریت در تو فزاید 97.9



 بیش  توعوض گیری هزاران در تا  شیهمچو روبه صید گیر و كن فد 97.10

 ریدكفتار مُ  ،مرده گیرد صید ریدمُ  روبهانه باشد آن صیدِ  97.11

 چرك در پالیز روینده شود زنده شود ،رده پیش او كشیمُ  97.12

 م ر كنز عقلش ب   ،حیله ها سازم شیر را خدمت كنم :گفت روبه 97.13

 كار من دستان و از ره بردن است  من است حیله و افسونگری كار ِ 97.14

 الغر را بیافت  مسكین ِ آن خر ِ كه جانب جو می شتافت ُ از سر 97.15

 درویش رفت  پیش آن ساده دل ِ گرم كرد و پیش رفت پس سالم ِ 97.16

  ؟ در میان سنگ الخ و جای خشك ؟ چونی اندر این صحرای خشك :گفت 97.17

 من زآن شاكرم  و قسمتم حق كرد مار   ِگر در  ،گر در غمم :گفت خر 97.18

 ترب   د از ب   ،زانكه هست اندر قضا شكر گویم دوست را در خیر و شر 97.19

 صبر مفتاح الصله  ،صبر باید لهكفر آمد گِ  ،چونكه قسام اوست 97.20

 صابران را کی رسد جوز و حرج ؟ الصبر مفتاح الفرج :* باز گفت 97.21

 است، خاص و عام راکو خداوند  * راضیم من قسمِت قس ام را 97.22

 میرساند روزی وحش و هوام * بهر مور از نعمت او خاص و عام 97.23

 مور و مار از نعمت او میچرند * مرغ و ماهی قسمت خود میخورند 97.24

 بر سر خوانش خالیق در شگفت * خوان او سرتاسر ِ عالم گرفت 97.25

 کیست بی روزی؟ بگو اندر جهان ناید از آن م* میخورند و هیچ ک 97.26

 و رساند روزی هر بنده ایاک ر توئی دل زنده ای* باش راضی گ 97.27

  ؟ كی نكوست هبا عدو از دوست شكو اوست دوستو،  جمله عدو ،غیر حق 97.28

 زانكه هر نعمت غمی دارد قرین  نخواهم انگبین ،تا دهد دوغم 97.29

 ورنه مانی ناگهان در ِگل چو خر * شکر کن تا نایدت از ب د ب تر 97.30



 شادی بی غم در این بازار نیست تبی مار و، ُگل ِ بی خار نیس * گنج ِ 97.31

 

آنكه ۀ خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظ ر ِبر آخُ را تازی بانوای ی اسبان ئدیدن خر سقا. 98

همه شیرین  ،چون لذت مغفرت بود ،رنجی گونهردن اال مغفرت و عنایت كه اگر در صد تمنا نباید بُ 

با آن رنجی قرین است كه آن را نمی بینی،  ،بریمی  اشود، باقی هر دولتی كه آن را ناآزموده تمن

چنانكه از هر دامی دانه پیدا بود و فخ پنهان، تو در این یك دام مانده ای تمنی میبری كه كاشكی با آن 

 دانه ها رفتمی، پنداری كه آن دانه ها بی دام است

 در نصیحت گفت روزی: کای پسر * یک حکایت یاد دارم از پدر 98.1

 چون چنبری  ،گشته از محنت دو تا او را یك خریر م   ،یئبود سقا 98.2

 خویش  روز مرگِ عاشق و جویان ِ جای ریش هگران د پشتش از بار ِ 98.3

 آهنی  ز سیخدر عقب زخمی  خشك او سیر نی از كاهِ  ؟و كجاجُ  98.4

 خر بود مرد كاشنای صاحبِ  آخور دید او را رحم كرد میر ِ 98.5

  ؟لن هالدو تا همچو شدكز چه این خر  پس سالمش كرد و پرسیدش ز حال 98.6

 كه نمی یابد خود این بسته دهن ِ   من ز درویشی و تقصیر ِک :گفت 98.7

 شه زورمند تا شود در آخور ِ تو روز چند  بسپارش به من :گفت 98.8

 آخور سلطانش بست  در میان ِ ستر  بحمت از زخر بدو بسپرد و  98.9

 با نوا و فربه و خوب و جدید تازی بدید خر ز هر سو مركبِ  98.10

 جو به هنگام آمده  ،كه به وقت وِ   آبی زده و وفتهزیر پاشان رُ  98.11

 مجید باال كرد كای رب    پوز خارش و مالش مر اسبان را بدید 98.12

 ؟پشت ریش و الغرم  ،از چه زار و گیرم خرم ؟كه مخلوق توام ین 98.13

 ردن دم به دم آرزومندم به مُ  شكم شب ز درد پشت و از جوع ِ 98.14



 ؟ مخصوصم به تعذیب و بالمن چه  این اسبان چنین خوش با نوا حال ِ 98.15

 زین و كار شد تازیان را وقتِ  پیكار شدۀ ناگهان آواز 98.16

 سو به سو ،رفت پیكانها در ایشان زخمهای تیر خوردند از عدو 98.17

 ر جمله افتاده ستان اندر آخُ  از غزا باز آمدند آن تازیان 98.18

 نعل بندان ایستاده بر قطار پایهاشان بسته محكم با نوار 98.19

 تا برون آرند پیكانها ز ریش  ن به نیشمی شكافیدند تنهاشا 98.20

 من به فقر و عافیت دادم رضا ای خدا :گفت پس ،آن خر آن را دید 98.21

 شت ـِ به ِدنیا  ،هر كه خواهد عافیت زشت ن زخم ِیبیزارم و ز  زان نوا 98.22
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 فرض باشد از برای امتثال  ستن رزق حاللجُ  :گفته روبه 99.1

 پس مهم باشد طلب  ،می نیاید بی سبب  ِرزق ،اسباب و عالم ِ 99.2

 تا نباید غصب كردن همچو نمر است امر و  اْبت غُوا ِمْن ف ْضل ِ هللا 99.3

 بر در قفلها ،در فرو بسته ست و ای فتا ،كه بر رزق :گفت پیغمبر 99.4

 هست مفتاحی بر آن قفل و حجاب  و اكتساب ،ما آمد شدِ  ،جنبش و 99.5

 نان سنت هللا نیست  ،طلب بی بی كلید این در گشادن راه نیست 99.6

 رزق کی آید برت؟ ای ذوفنون * گر تو بنشینی به چاهی اندرون 99.7

 

 که امر است به اکتساب و رضا به قسمت ترک کسب نیست خر روباه را دادنجواب . 100

 داد جان  اوكسی ك ،ور نه بدهد نان توكل باشد آن ضعفِ  خر:گفت  100.1

 ای پسر ،اننۀ كم نیاید لقم هر كه جوید پادشاهی و ظفر 100.2



 رزق  حمال ِ و نینه پی كسب اند  اكال رزق شدهد جمله دام و د   100.3

 قسمت هر یك به پیشش می نهد اق روزی میدهدجمله را رز   100.4

 ست وكوششها ز بی صبری ت رنج ِ ستصبر جُ  هرزق آید پیش هر ك 100.5

 

 جواب گفتن روباه خر را. 101

 ت كم كسی اندر توكل ماهر اس آن توكل نادر است :گفت روبه 101.1

 ؟هر كسی را كی ره سلطانی است  رد نادر گشتن از نادانی استگِ  101.2

 ؟نهفت  هر كسی را كی رسد گنج ِ چون قناعت را پیمبر گنج گفت 101.3

 شر  شور و  تا نیفتی در نشیبِ  خود بشناس و بر باال مپر  ِحد   101.4

 چون نداری در توکل صبرها * جهد کن واندر طلب سعیی نما 101.5

 

 جواب خر روباه را. باز 102

 از طمع آید سوی جان  ،شور و شر بدان ،یگوئاین معكوس می :گفت 102.1

 ز حریصی هیچ كس سلطان نشدو از قناعت هیچ كس بیجان نشد 102.2

 مردم نیست این باران و میغ  كسبِ  نان ز خوكان و سگان نبود دریغ 102.3

 رزق هم بر رزق خوار ،هست عاشق آنچنانكه عاشقی بر رزق زارو 102.4

ت 102.5  ر تو بشتابی دهد درِد سرتو گر تو نشتابی، بیاید بر در 

 

شهر از و منقطع شد از اسباب و حكایت آن زاهد كه توكل را امتحان میكرد  ،در تقریر معنی توكل. 103

سر بر سر سنگی نهاد و گفت توكل كردم بر سبب  ،كوهی مهجور ن ِبُ در وارع دور و شبیرون آمد و از 

 توكل را بیتِ سازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا ببینم سب



 كه یقین آید به جان رزق از خدا د از مصطفییآن یكی زاهد شن 103.1

 تو پیش تو آید دوان از عشق ِ تو خواهی ور نخواهی رزق ِتو گر  103.2

 فت تفت در بیابان نزد كوهی خُ  رد رفتن م  ایاز برای امتحان  103.3

 ظن  ،تا قوی گردد مرا در رزق آید به منچون كه ببینم رزق  103.4

 آن ممتحن را خفته دید ،سوی كوه رد و كشیدكاروانی راه گم ك 103.5

 دور  از ره و از شهر ،در بیابان ن طرف چون است عورآاین مرد  :گفت 103.6

 می نترسد هیچ از گرگ و عدو او استرده است یا زنده مُ  !ای عجب 103.7

 چیزی نگفت آن ارجمند ،قاصدا آمدند و دست بر وی میزدند 103.8

 او بصر یچوانكرد از امتحان ه هم نجنبید و نجنبانید سر 103.9

 فتادوی از مجاعت سكته اندر  بی مراد این ضعیفِ  :پس بگفتند 103.10

 تا بریزندش به حلقوم و به كام  نان بیاوردند و در دیگی طعام 103.11

 مرد ،آن میعاد صدق ِ بداندتا  رد دندان سخت كردم   ،پس به قاصد*  103.12

 مرگ و فناست  وز مجاعت هالكِ  بس بینواست اورحمشان آمد كه *  103.13

 بسته دندانهاش را بشكافتند شتافتندقوم اِ و كارد آوردند  103.14

 نان پاره ها  آنمیفشردند اندر  ریختند اندر دهانش شوربا 103.15

 راز میدانی و نازی میكنی  گر چه خود تن میزنی ،ای دل :گفت 103.16

  بر جان و تنم رازق است هللا كنمقاصد میبه  ،دانم  :گفت دل 103.17

 میرود دورزق سوی صابران خ ؟ امتحان زین بیشتر خود چون بود 103.18

 حرص آوردن چه باشد؟ از خری * تا بدانی واز توکل نگذری 103.19

 گفت: کردم امتحان ِ رزق، من * بعد از آن بگشاد آن مسکین دهن 103.20

 هست حق  و نیست در وی هیچ ریب * هر چه گفتست آن رسول پاک جیب 103.21



 

 كسب به و تحریض كردن ،خر را ،جواب روباه. باز 104

 جهد المقل  ،ر كسب زندها دست این حكایتها بهل :گفت روبه 104.1

 ن ـُ یاری یاری بك ،مكسبی كن نـُ كاری بك ،دست دادستت خدا 104.2

 یاری یاران دیگر میكند در مكسبی پا مینهد که اوهر  104.3

 هم حایكی  ،هم سقا ،روگرهم دِ  كسب ناید از یكیۀ زانكه جمل 104.4

 هر كسی كاری گزیند ز افتقار نبازی است عالم برقرارابه  چون 104.5

 كار و مكسب كردنیست  ،سنت راهِ  یانه شرط نیستدر م طبل خواری  104.6

 

كه ای خدا  ،كسبهاست كه هر كسی محتاجست به توكل جواب گفتن خر روباه را كه توكل بهترین ِ. 105

و توكل كسبی است كه به هیچ كسبی دیگر محتاج  ،ر و دعا متضمن توكل استدااین كار مرا راست 

 نیست الی آخره

 می ندانم در دو عالم مكسبی  بیر   به از توكل بر ِ خر:گفت  105.1

 شد شكر خدا رزق و مزیدتا كِ  شكرش را نمی دانم ندید كسبِ  105.2

 زآنکه در هر کسب دستت بر خداست * خود توکل بهترین ِ کسبهاست 105.3

 وین دعا هست از توکل در سرآر * کای خدا کار ِ مرا تو راست آر 105.4

 اجفارغی از نقص ِ ریع و از خر * در توکل هیچ نبود احتیاج 105.5

 مانده گشتند از سؤال و از جواب  بخششان بسیار شد اندر خطاب 105.6

 نهی ال تلقوا بایدی تهلكه  لكههبدان در م :بعد از آن گفتش 105.7

 فراخ  ،حق جهان ِ ،احمقی باشد صبر در صحرای خشك و سنگ الخ 105.8

 جویبار سبزه گردِ  ،میچر آنجا نقل كن ز ینجا به سوی مرغزار 105.9



 رسته اندر آنجا تا میان سبزه  مرغزاری سبز مانند جنان 105.10

 ودباشتر اندر سبزه ناپیدا ُِ  رودم آن حیوان كه او آنجا خر  ُِ  105.11

 فه در امان ر  حیوان مُ  آناندر  هر طرف در وی یكی چشمه روان 105.12

  ؟چرا زاری چنین ،یئتو زآنجاچون  ای لعین :از خری او را نمی گفت 105.13

 ؟ مضطر تو چیست این الغر تن ِ ؟ تو  ِكو نشاط و فربهی و فر   105.14

  ؟ پس چرا چشمت از او مخمور نیست روضه گر دروغ و زور نیست شرح ِ 105.15

 گلربگی یست نز بوی تئاز گدا این گدا چشمی و این نادیدگی 105.16

 ؟كو بوی مشك  ،یئآهو ر تو نافِ گ ؟ چونی تو خشك ،چون ز چشمه آمدی 105.17

 دسته  ُگل کو از برای ارمغان ؟ * گر تو میآئی ز گلزار جنان 105.18

 ای سنی  ماند؟در تو  ه نشانهچ میكنی میگویی و شرحش چهنآز 105.19
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الحمد  :لوطی بر سر او آمد و شد میكرد و می گفت .شكمش بشكافم ،د اندیشدبا من بَ  اگر کسیآنكه  بهر

إِنَّ  . هزل من هزل نیست تعلیم است --- بیت من بیت نیست اقلیم است. بد نمی اندیشمبا تو كه من  هلل

َ ال یْستَْحیی أَْن یْضِرَب َمثاًَل ما بَعُوَضةً فَما فَْوقَها، ای فما فوقها فی تغییر النفوس باالنكار، ما ذا أَراَد  َّللاَّ

ُ بِهذا َمثاًَل، و آنگه جواب فرماید  ، كه هر فتنه َكثِیراً َو یْهِدی بِِه َكثِیرا ً"یِضلُّ بِِه "كه این خواستم َّللاَّ

وجدت  ملت فیه قلیال ً  ً، و لو تاگردندهمچون میزانست بسیار از او سرخ رو شوند و بسیار بی مراد 

 فهم من فهم وهللا الملهم و السالممن نتایجه الشریفة كثیرا 
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بیابان جبر كه خود را اختیار نبیند و امر و نهی را به بر یمین آن راه  و اقدام انبیا علیهم السالمۀ وفتك
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و  ،و مشك از سرگین ،رد از بزرگ و تلخ از شیرینو خُ  ،ندناست كه زرد از سرخ بدان فرق ك حس  
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نخواهد حس را توان بستن و منع كردن از احساس و بستن راه و مدخل وجدانیات را ممكن که زیرا 
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 سعید گفت او را یك مسلمان ِ بایزید گبری در زمان ِ بود  146.1
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 خود بیامد كافری با جامه ای  عامه ایۀ ف  ز فتنئخا جمله گان 147.15

 هدیه آورد و بیامد چون الیف  فلطیۀ جام و یکیشمع و حلوا  147.16
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 ن اذان ای ذن ؤتا فرو خواند این م هیچ چاره میندانستم در آن 147.23

 كه به گوشم آمد این دو چار دانگ  ؟ چیست این مكروه بانگ :گفت دختر 147.24

 هیچ نشنیدم در این دیر و كنشت  زشت مر این چنین آواز ِمن همه ع 147.25

 مومنان  هست اعالم و شعار ِ این بانگ اذان :كه اخواهرش گفت 147.26

 رقمآری ای  :آن دگر هم گفت بپرسید از دگر ،باورش نامد 147.27

 او سرد شد از مسلمانی دل ِ خ او زرد شدرُ  ،چون یقین گشتش 147.28

 در آن بی خوف خواب  دوش خوش خفتم باز رستم من ز تشویش و عذاب 147.29

 ؟آن مرد كو ،شكر ُ هدیه آوردم به  او راحتم این بود از آواز ِ 147.30



 مرا گشتی مجیر و دستگیر چون یربگاین هدیه  :چون بدیدش گفت 147.31

 تو گشته ام من مستمرۀ بند رآنچه كردی با من از احسان و ب   147.32

 ر از زر كردمی من دهانت را پُ  گر به مال و ملك و ثروت فردمی 147.33

 نماز همچونكه آن بانگِ ،راهزن ان شما زرق و مجازهست ایم 147.34

 چند حسرت در دل و جانم رسید لیك از ایمان و صدق بایزید 147.35

 فرید فحل ِ  ِآن خر ز ،آوه :گفت خر بدید كاو جماع ِ ،همچو آن زن 147.36

 این شوهران   كس ما میریند ُر د خران از کآیدگر جماع این است  147.37

 فرید شاهِ بر چنین آفرینها  داد ایمان بایزیدۀ داد جمل 147.38

 بحر اندر قطره اش غرقه شود ایمانش در بحر ار رود ۀقطر 147.39

 ن ذره شود بیشه فناااندرک ذره ای در بیشه ها ،همچو آتش 147.40

 در جنگ خصمان را تباه میکند  در دل شه یا سپاه ،چون خیالی 147.41

 گبر و جهود هر ر ِکفتا فنا شد  نمود ود ریك ستاره در محم   147.42

 تا فنا شد کفر ِ جمله شرق و غرب سطرب * یک ستاره در محمد شد 147.43

 گمان  ركفرهای باقیان شد د رفت اندر امان ،آنكه ایمان یافت 147.44

 یا مسلمانی و یا بیمی نشاند اولین باری نماند صرفِ  كفر ِ 147.45

 نور نیست  هاین مثلها كفو ذر   ستیآب و روغن كردنت این به حیل 147.46

 ذره نبود شارق ال ینقسم  منجسم ز چیزیذره نبود جز  147.47

 كفی   ماین د   ،حرم دریا نه ایم   دان خفی مرادمُ  "،ذره"گفتن  147.48

 شیخ  جان ِ خ ز شرق ِگر نماید رُ  شیخ ایمان ِ ر ِنی   آفتابِ  147.49

 د اخضری دلد گرجمله باال خُ  ثری  گیرد تا نورجمله پستی  147.50

 حقیر او یكی تن دارد از خاكِ  منیر او یكی جان دارد از نور ِ 147.51



 و جست و جول اكه بماندم در شك بگو ؟یا آن ،این است او ،ای عجب 147.52

 او هفت آسمان  ر شده از نور ِپُ  ؟ چیست آن ،ای برادر ،گر وی این است 147.53

زین دو كدامین است و كیست  ،ای عجب ؟ای دوست چیست ،این بدن ،وی آن است  ور 147.54

 ؟

 

 ،یدشوهر گربه را به ترازو بر كش ،گوشت را گربه خورد :حكایت آن زن كه گفت شوهر را كه. 148

و اگر  ؟گربه كو ،اگر این گوشت است ،گوشت نیم من بود و افزون ،ای زن :گفت ،گربه نیم من بر آمد

 ؟گوشت كو ،این گربه است

 سخت طناز و پلید و رهزنی  او را زنی ،بود مردی كدخدا 148.1

 اندر تن زدن  گشتهمرد مضطر  تلف كردیش زن ،هر چه آوردی 148.2

 طویل  با دو صد جهدِ  ،انهسوی خ مهمان گوشت آورد آن معیل بهر ِ 148.3

 مرد آمد گفت دفع ناصواب  و با رباب وردش با شرابزن بخُ  148.4

 مهمان لوت میباید كشید پیش ِ مهمان رسید ؟گوشت كو :مرد گفتش 148.5

 هال  دیبا تگر ،دیگر خر گوشتِ  این گربه خورد آن گوشت را :گفت زن 148.6

 عیار گیرمشم گربه بر كِ تا که  ترازو را بیار  ای ایبك :گفت 148.7

 زن  هكای محتال :مرد شپس بگفت نیم من  بود گربه ،ر كشیدشب 148.8

 ای ستیر ،نیم من هم هست گربه  نیم من بود افزون یك ستیر ،گوشت*  148.9

 ؟وتگربه  ابنم ،ور بود این گوشت ؟پس آن گوشت كو ،سته این اگر گرب 148.10

این تصویر كیست  ،وی آن روح است ور ؟آن روح چیست ،ار این بود ،بایزید 148.11

 ؟

 من  هم كار ِ ین ،ستواین نه كار ت من ر حیرت است ای یار ِحیرت اند 148.12



 فرع   اوستهِ اك ،دانه باشد اصل و زرعو ولیك از ریع  ،هر دو او باشد 148.13

 گردن است   با  ،ران ردِ این گِ  ،ای قصاب حكمت این اضداد را با هم ببست 148.14

 و سردبیکار بی جان بود  قالبِ  اند كار كردتروح بی قالب ن 148.15

 روح چون مغز است، قالب همچو پوست ان کم از خاکست دوست* قالبت بی ج 148.16

 سعی کن جانی به دست آر، ای عیار * قالب بی جان نمیآید به کار 148.17

 جهان  راست شد زین هر دو اسبابِ  نهان بس قالبت پیدا و آن جان 148.18

ر زنی، ب   ر نشكندس   ،ر زنیخاك را بر س   148.19  ِ  ر نشكندآب را بر ب 

 آب را و خاك را بر هم زنی  یر را بشكنگر تو میخواهی كه س   148.20

 فصل  خاك سوی خاك آید روز ِ رود آبش به اصل ،چون شكستی سر 148.21

 گشت حاصل از نیاز و از لجاج  ز ازدواجا نمودحكمتی كه حق  148.22

 بصر و ال عین   ال سمع اذن   دگر باشد آنگه ازدواجاتِ  148.23

  ؟ سخن یا كجا كردی دگر ضبطِ  ؟ كی ماندی اذن ،اذن گر شنیدی 148.24

 ید رااز یخی برداشتی ام   خورشید را ،رف و یخگر بدیدی ب 148.25

 زره  که ز لطف از باد میگشتی آب گشتی بی عروق و بی گره 148.26

 هر درختی از قدومش نیك بخت  هر درخت جان ِ پس شدی درمان ِ 148.27

  ای درختان خوانده رب "المساسی" ای آن یخی بفسرده در خود مانده 148.28

  نفس قسمه لیس اال شح   لیس یالف لیس یولف جسمه 148.29

 خضر لیك نبود پیك سلطان ِ نیست ضایع زو شود تازه جگر 148.30

 نیست هر برجی عبورش را پسند تو بس بلندۀ استار ،ای ایاز 148.31

 ؟هر صفا را كی گزیند صفوتت  ؟هر وفا را كی پسندد همتت 148.32

 



در راه زاهدی بود  ،دغالم رفت و سبوی می  آورَ  ،می بیار :حكایت آن امیر كه غالم را گفت كه. 149

ن ایگوشمال زاهد كرد،  قصدِ  ،امیر بشنید ،را بشكستاو  یو سبوزد سنگی  ،كردمیر معروف امکه 

 میكردمنع لذ  ت و تنعم حرام نشده بود لیكن زاهد  ه در عهد عیسی علیه السالم بود كه هنوز می ضیق

 هر مخمور و هر بی چاره ای  كهفِ  اره ایخو می  ،خوش دلی ،بود امیری 149.1

 دریا دلی و، زر بخشی  مکرمی، عادلی ،مسكین نوازی ،مشفقی 149.2

 بین  راه بان و راز دان و دور لمؤمنینمردان و امیر ا شاهِ  149.3

 دل دار و كم آزار و ملیح  ،خلق مسیح عیسی بود و ایام ِ دور ِ 149.4

 خوش مذهبی  ،او جنس ِ ،امیری هم آمدش مهمان به ناگاهان شبی 149.5

 ون و حالل باده بود آن وقت مأذ حال باده می بایستشان در نظم ِ 149.6

 به ما آور مدام  ،ر كنرو سبو پُ  غالم و باا گفت ،باده شان كم بود 149.7

 خالص یابد جان  ،تا ز خاص و عام خاص از فالن راهب كه دارد خمر ِ 149.8

 مدان كندكه هزاران جره و خُ  كند ُراهب آن  جرعه ای ز آن جام ِ 149.9

 سلطانی است   عبااندر ك انآنچن پنهانی استۀ مای  اندر آن می 149.10

 زر  كه سیه كردند از بیرون پاره پاره كم نگر به دلق ِ تو 149.11

 دود آلود شد  وز برون آن لعل د مردود شدب   از برای چشم ِ 149.12

 گنجها پیوسته در ویرانه هاست  ؟خانه هاست گنج و گوهر كی میان ِ 149.13

 آن لعین  گشت طینش چشم بندِ  د دفینچون به ویران بُ  ،آدم گنج ِ 149.14

 ست وت  ِد  طینم س   :جان همی گفتش كه ستست سُ او نظر میكرد در طین سُ  149.15

 هبانان رسیدرُ  دیر ِ تا ،در زمان دو سبو بستد غالم و خوش دوید 149.16

 گوهر خرید  سنگ داد و در عوض چون زر خریدۀ زر بداد و باد 149.17

 زر بر تارك ساقی نهد تاج ِ شاهان جهد باده ای كان بر سر ِ 149.18



 بندگان و خسروان آمیخته  فتنه ها و شورها انگیخته 149.19

 تخت و تخته آن زمان یكسان شده  جمله جان شده ،استخوانها رفته 149.20

 همچو جان اندر تنند  وقت مستی چو آب و روغنند هشیاری  وقتِ  149.21

 هیچ سبقی نی در ایشان فرق هم * چون هریسه لحم و گندم عرق هم 149.22

 كاندر آنجا غرق نی  ،نیست فرقی آنجا فرق نی ،چون هریسه گشته 149.23

 نیك نام  آن امیر ِ سوی قصر ِ ن غالمرد آاینچنین باده همی بُ  149.24

 ه ای چسبیددر بال  ،خشك مغزی غم دیده ای ،پیشش آمد زاهدی 149.25

 خدا پرداخته  خانه از غیر ِ تن ز آتشهای دل بگداخته 149.26

 چندین هزار ،بر داغها ،داغها بی زینهار محنتِ  گوشمال ِ 149.27

 یده او بر اجتهادبروز و شب چس لش در اجتهادخدیده هر ساعت  149.28

 صبر و حلمش نیم شب بگریخته  خون آمیختهخاک و مه در سال و  149.29

 در شتابش او زمین میکرد طی * دید در شب او غالمی نیک پی 149.30

 ؟كیست آن  بهر :گفت ،باده :گفت ؟ در سبوها چیست آن :گفت زاهد 149.31

 ؟طالب را چنین باشد عمل  :گفت اجل فالن میر ِ آن ِزن ای :گفت 149.32

 ؟آنگه نیم هوش  ،شیطان و ۀباد ؟آنگه عیش و نوش ،طالب یزدان و 149.33

 ست تو ب   هوشها باید بر آن هوش ِ هوش تو بی می چنین پژمرده است 149.34

 كرسُ  دام ِ ای چو مرغی گشته صیدِ  ؟كرتا چه باشد هوش تو هنگام سُ  149.35

 

 لطیفه گفتن ضیاء شیخ اسالم تاج بلخ وبلخ و ضیاء  . در بیان حکایت150

 شیخ اسالم بود آن تاج ر ِدادِ  خوش الهام بود بلخ آن ضیاء  150.1

 گشته دائم در مالزم درس جو * از برای علم خلقی پیش او 150.2



 همچو فرخ  ،بود كوته قد و كوچك بلخ شیخ اسالم دار الملكِ  تاج ِ 150.3

 د فزون این ضیا اندر ظرافت بُ  گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون 150.4

 بود شیخ اسالم را صد كبر و ناز دراز ضیا بی حد   ،او بسی كوته 150.5

 د با هدی ن ضیا هم واعظی بُ وی آمدی و عارش ننگ زین برادر 150.6

 ر قاضیان و اصفیاپُ  ،بارگه اندر آمد آن ضیا جلسم روز ِ 150.7

 نصف القیام  ضیت برادر را  مر  تمامكرد شیخ اسالم از كبر ِ 150.8

 انفعالی داد حالی در خورش * پس ضیا چون دید کبر اندر سرش 150.9

 زدبدُ  ِروت هم س   ز آن قدِ ااندكی  زدمُ  بس درازی بهر ِ : آری،گفت 150.10

 ای تو دانش را عدو ،تا خوری می ؟هوش كوعقل کو یا خود  ،راو پس ت 150.11

 ضحكه باشد نیل بر روی حبش  نیلی هم بكش ،روت بس زیباست 150.12

 وشی و ظلمت جو شوی نی متا تو  ای غوی ؟در تو نوری كی در آمد 150.13

 ابری تو سایه جو شده  در شبِ  ستن قاعدهسایه در روز است جُ  150.14

 آمد حرام   دوست را طالبان ِ عوام مد پی قوتِ گر حالل آ 150.15

 چشمشان بر راه و بر منزل بود دل بود خون ِ  عاشقان را باده 150.16

 با صد كسوف   خرد ز ِاین قالوُ   مخوفبیابان ِ در چنین راهِ  150.17

 كنی و هالک  كاروان را گمره  زان زنیقالوُ خاك در چشم ِ 150.18

 سبوس  نان ِ ،هش نِ در پی ،نفس را حرام است و فسوس حقا ً ،جو نان ِ 150.19

 دار  بر دار ،دزد را منبر منه خدا را خوار دار راهِ  دشمن ِ 150.20

 دستش ببند ،ریدن عاجزیاز بُ  بریدن پسندتو دست بُ  ،دزد را 150.21

 پایت شكست  ،ر تو پایش نشكنیو تو بست دستِ  ،گر نبندی دست او 150.22

 ورو خاك خ   نوشزهر  :گو ؟بهر چه دهی و نی شكر می   تو عدو را 150.23



 از زاهد بجست  ،او سبو انداخت ت بر سبو سنگ و شكستزد ز غیر 150.24

 

 زاهد سر بر ه رفتنخشم آلودو امیر . در بیان خبر یافتن 151

 او ماجرا را گفت یك یك پیش ِ ؟ باده كو :گفتش ،میر رفت پیش ِ  151.1

 زاهد كجاست ۀ بنما خان :گفت ست راستمیر چون آتش شد و برج   151.2

 مادر غرش  بی دانش ِ  ِآن سر گران كوبم سرش گرز ِ ُتا بدین  151.3

 شهرگی  ُمعروفی است و  طالبِ  از سگی ؟معروفاو چه داند امر ِ 151.4

 پیدا كندرا  خویش تا به چیزی  خود را جا كند  تا بدین سالوس 151.5

 ن مردماكه تسلس میكند با  اال همان ،او ندارد خود هنر 151.6

 گاو داروی دیوانه باشد كیر ِ او اگر دیوانه است و فتنه كاو 151.7

 ؟خر چون رود ،خربندگان بی لتِ  طان از سرش بیرون رودتا كه شی 151.8

 نیم مست  ،نیم شب آمد به زاهد وسی به دستدب  و ست میر بیرون ج   151.9

 پشم  زاهد گشت پنهان زیر ِ مردِ  زاهد را ز خشم خواست كشتن مردِ  151.10

 آن رسن تابان نهان  زیر پشم ِ آن زاهد می شنید از میر  مردِ  151.11

 كه رو را سخت كرد ،آینه تاند ردزشتی م   در رو گفتن ِ :گفت 151.12

 خود ببین  روی زشتِ  :تات گوید آهنین ،آینه وار ،روی باید 151.13

 

 د شاه ترمد راحكایت مات كردن دلقك سی  . 152

 شه بتاخت  خشم ِ ،مات كردش زود شاه با دلقك همی شطرنج باخت 152.1

 یك یك از شطرنج میزد بر سرش  كبرآورش و آن شهِ  ،شه شه :گفت 152.2

 االمان دلقک: صبر كرد و گفت  ای قلتبان ،تكه بگیر اینك شه 152.3



 كه عور از زمهریر  او چنان لرزان دست دیگر باختن فرمود میر 152.4

 شه شه گفتن و میقات شد وقتِ  شه مات شد  دیگر و باخت دستِ  152.5

 تفت  ند از بیم ِش نمد بر خود فکشِ  كنج رفت ُبر جهید آن دلقك و در  152.6

 شه رهد خشم ِ خفت پنهان تا ز ش نمدزیر بالشها و زیر ش 152.7

 گزین  ای شاهِ  ،شه شه ،شه شه :گفت ؟چه كردی چیست این ،هی هی :گفت شه 152.8

 تو خشم آور آتش سجاف چو با  جز زیر لحاف ؟كی توان حق گفت 152.9

 زیر رختهات  ز میزنم شه شه شاه مات ای تو مات و من ز زخم ِ 152.10

 

 . باز رجوع به حکایت امیر و زاهد و اجتماع خلق153

 وز دار و گیر ،وز لگد بر در زدن از هیهای میر ر شدچون محله پُ  153.1
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