


چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١ 

 رمدفتر چها

 

    آه گذشت از مه به نورت مثنوى               اى ضياء الحق حسام الدين توى               

  آشد اين را خدا داند آجا  مى                       همت عالى تو اى مرتجا               

   اى وى آه دانستهآشى آن س  مى                   اى گردن اين مثنوى را بسته               

   ناپديد از جاهلى آش نيست ديد                      مثنوى پويان آشنده ناپديد               

   اى  گر فزون گردد تواش افزوده                اى مثنوى را چون تو مبدا بوده               

   د حق آرزوى متقينده  مى          چون چنين خواهى خدا خواهد چنين               

   تا آه آان اللَّه پيش آمد جزا                    اى در ما مضى آان هللا بوده               

    در دعا و شكر آفها بر فراشت             مثنوى از تو هزاران شكر داشت               

  د و لطف فرمود و مزيد فضل آر                در لب و آفش خدا شكر تو ديد               

    آن چنان آه قرب مزد سجده است            ز انكه شاآر را زيادت وعده است               

  ى ابدان ما  قرب جان شد سجده               گفت َو اْسُجْد َو اْقَتِرْب يزدان ما               

   نه از براى بوش و هاى و هو بود               شود زين رو بود گر زيادت مى               

   آشيم  حكم دارى هين بكش تا مى          با تو ما چون رز به تابستان خوشيم               

    اى امير صبر مفتاح الفرج         خوش بكش اين آاروان را تا به حج               

   حج رب البيت مردانه بود                    حج زيارت آردن خانه بود               

   آه تو خورشيدى و اين دو وصفها                ز آن ضيا گفتم حسام الدين ترا               

    تيغ خورشيد از ضيا باشد يقين        آاين حسام و اين ضيا يكى است هين               

   آن خورشيد اين فرو خوان از نبا                  نور از آن ماه باشد وين ضيا               

   و آن قمر را نور خواند اين را نگر            شمس را قرآن ضيا خواند اى پدر               

    پس ضيا از نور افزون دان به جاه           تر آمد خود ز ماه شمس چون عالى               

   چون بر آمد آفتاب آن شد پديد               بس آس اندر نور مه منهج نديد               

   الجرم بازارها در روز بود                   آفتاب اعواض را آامل نمود               

   تا بود از غبن و از حيله بعيد                    تا آه قلب و نقد نيك آيد پديد               
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    تاجران را َرْحَمًة للعالمين               نتا آه نورش آامل آمد در زمي               

    ز انك ازو شد آاسد او را نقد و رخت          ليك بر قالب مبغوض است و سخت               

    دشمن درويش آه بود غير آلب            پس عدوى جان صراف است قلب               

  زنند  پس ماليك رب سلم مى                       تنند انبيا با دشمنان بر مى               

   از پف و دمهاى دزدان دور دار        آاين چراغى را آه هست او نور آار               

    زين دو اى فريادرس فرياد رس              دزد و قالب است خصم نور بس               

   آافتاب از چرخ چارم آرد خيز                    روشنى بر دفتر چارم بريز               

   تا بتابد بر بالد و بر ديار              هين ز چارم نور ده خورشيدوار               

    و انكه ديدش نقد خود مردانه است            هر آش افسانه بخواند افسانه است               

   قوم موسى را نه خون بد آب بود           نمودآب نيل است و به قبطى خون                

   شد ممثل سر نگون اندر سقر              دشمن اين حرف اين دم در نظر               

   حق نمودت پاسخ افعال او               اى ضياء الحق تو ديدى حال او               

   آم مبادا زين جهان اين ديد و داد            ى غيبت چو غيب است اوستاد ديده               

   آنى اينجا رواست  گر تمامش مى             اين حكايت را آه نقد وقت ماست               

    قصه را پايان بر و مخلص رسان                 ناآسان را ترك آن بهر آسان               

    چارمين جلد است آرش در نظام                اين حكايت گر نشد آن جا تمام               

  

تمامى حكايت آن عاشق آه از عسس گريخت در باغى مجهول خود معشوق را در باغ يافت و عسس را از 

  َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر َلُكْم گفت آه َعسى آرد و مى شادى دعاى خير مى

    راند اندر باغ از خوفى فرس           عسساندر آن بوديم آان شخص از               

    آز غمش اين در عنا بد هشت سال                 بود اندر باغ آن صاحب جمال               

  شنيد  همچو عنقا وصف او را مى                   ى او را نبود امكان ديد سايه               

   بر وى افتاد و شد او را دل ربا                   قضاجز يكى لقيه آه اول از               

  نداد آن تند خو  خود مجالش مى             آوشيد او بعد از آن چندان آه مى               

   طمع بود آن نهال  چشم پر و بى              نه به البه چاره بودش نه به مال               
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    حق بيالود اول آارش لبى                    اى و مطلبى عاشق هر پيشه               

  نهد هر روز بند  پيش پاشان مى             چون بد آن آسيب در جست آمدند               

   بعد از آن در بست آه آابين بيار      چون در افگندش به جست و جوى آار               

  شوند  هر دمى راجى و آيس مى                روند د و مىتنن هم بر آن بو مى               

    آه گشادندش در آن روزى درى                 هر آسى را هست اوميد برى               

   ست  بر همان اوميد آتش پا شده               باز در بستندش و آن در پرست               

    خود فرو شد پا به گنجش ناگهان      آن باغ آن جوانچون در آمد خوش در                

    تا ز بيم او دود در باغ شب              مر عسس را ساخته يزدان سبب               

    طالب انگشترى در جوى باغ                 بيند آن معشوقه را او با چراغ               

    با ثناى حق دعاى آن عسس            آن نفسآرد از ذوق  پس قرين مى               

   بيست چندان سيم و زر بر وى بريز             آه زيان آردم عسس را از گريز               

    آن چنان آه شادم او را شاد آن                    از عوانى مر و را آزاد آن               

   اش وارهان  از عوانى و سگى             ن جهانسعد دارش اين جهان و آ               

   آه هماره خلق را خواهد بال         گر چه خوى آن عوان هست اى خدا               

   بر مسلمانان شود او زفت و شاد                گر خبر آيد آه شه جرمى نهاد               

   از مسلمانان فگند آن را به جود               ور خبر آيد آه شه رحمت نمود               

    صد چنين ادبارها دارد عوان                   ماتمى در جان او افتد از آن               

   آز عوان او را چنان راحت رسيد              آشيد او عوان را در دعا در مى               

   آن عوان پيوند آن مشتاق بود               ق بودبر همه زهر و بر او تريا               

    بد به نسبت باشد اين را هم بدان                   پس بد مطلق نباشد در جهان               

    آه يكى را پا دگر را بند نيست               در زمانه هيچ زهر و قند نيست               

   مر يكى را زهر و بر ديگر چو قند                   بند گر را پاىمر يكى را پا د               

    نسبتش با آدمى باشد ممات               زهر مار آن مار را باشد حيات               

    خلق خاآى را بود آن مرگ و داغ                  خلق آبى را بود دريا چو باغ               

   نسبت اين از يكى آس تا هزار              شمر اى مرد آار ين بر مىهمچن               
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   در حق شخصى دگر سلطان بود                   زيد اندر حق آن شيطان بود               

    وين بگويد زيد گبر آشتنى است               آن بگويد زيد صديق سنى است               

    او بر اين ديگر همه رنج و زيان             ذات است بر آن يك جنانزيد يك                

   پس و را از چشم عشاقش نگر             گر تو خواهى آاو ترا باشد شكر               

   بين به چشم طالبان مطلوب را            منگر از چشم خودت آن خوب را               

   عاريت آن چشم از عشاق او         ند ز آن خوش چشم توچشم خود بر ب               

   پس ز چشم او به روى او نگر            بلك از او آن عاريت چشم و نظر               

    گفت آان اللَّه له زين ذو الجالل                تا شوى ايمن ز سيرى و مالل               

    تا رهد از مدبريها مقبلش              دست و دلشچشم او من باشم و                

    سوى محبوبت حبيب است و خليل         هر چه مكروه است چون شد او دليل               

  

  اعتقادان آردى حكايت آن واعظ آه هر آغاز تذآير دعاى ظالمان و سخت دالن و بى

    قاطعان راه را داعى شدى              آن يكى واعظ چو بر تخت آمدى               

    بر بدان و مفسدان و طاغيان           داشت يا رب رحم ران دست بر مى               

  ى آافر دالن و اهل دير  بر همه                ى تسخر آنان اهل خير بر همه               

  نكردى جز خبيثان را دعا  مى                    نكردى او دعا بر اصفيا مى               

    دعوت اهل ضاللت جود نيست             مر و را گفتند آاين معهود نيست               

   ام  من دعاشان زين سبب بگزيده                     ام گفت نيكويى از اينها ديده               

   آه مرا از شر به خير انداختند            خبث و ظلم و جور چندان ساختند               

    من از ايشان زخم و ضربت خوردمى                هر گهى آه رو به دنيا آردمى               

    باز آوردندمى گرگان به راه                  آردمى از زخم آن جانب پناه               

   پس دعاشان بر من است اى هوشمند              چون سبب ساز صالح من شدند               

   آند از رنج خويش  صد شكايت مى             نالد به حق از درد و نيش بنده مى               

  آنان و راست آرد  مر ترا البه            گويد آه آخر رنج و درد حق همى               

   از در ما دور و مطرودت آند              اين گله ز آن نعمتى آن آت زند               
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    آيميا و نافع و دل جوى تست              در حقيقت هر عدو داروى تست               

   استعانت جويى از لطف خدا                 آه از او اندر گريزى در خال               

   آه ز حضرت دور و مشغولت آنند                    در حقيقت دوستانت دشمنند               

    او به زخم چوب زفت و لمتر است           هست حيوانى آه نامش اشغر است               

  شود  او ز زخم چوب فربه مى               شود زنى به مى تا آه چوبش مى               

    آاو به زخم رنج زفت است و سمين                   نفس مومن اشغرى آمد يقين               

   تر است  از همه خلق جهان افزون              زين سبب بر انبيا رنج و شكست               

   آه نديدند آن بال قوم دگر                 تر تا ز جانها جانشان شد زفت               

  شود  چون اديم طايفى خوش مى                شود پوست از دارو بالآش مى               

   گنده گشتى ناخوش و ناپاك بو                 ور نه تلخ و تيز ماليدى در او               

    از رطوبتها شده زشت و گران                  آدمى را پوست نامد بوغ دان               

    تا شود پاك و لطيف و بافره                    تلخ و تيز و مالش بسيار ده               

  اختيار  گر خدا رنجت دهد بى                 تانى رضا ده اى عيار ور نمى               

    علم او باالى تدبير شماست               آه بالى دوست تطهير شماست               

   خوش شود دارو چو صحت بين شود                چون صفا بيند بال شيرين شود               

    پس بگويد اقتلوني يا ثقات              برد بيند خويش را در عين مات               

   ليك اندر حق خود مردود شد             اين عوان در حق غيرى سود شد               

   آين شيطانى بر او پيچيده شد                   رحم ايمانى از او ببريده شد               

    آينه دان اصل ضالل و آافرى                 ورى آارگاه خشم گشت و آين               

  

  تر چيست ى صعبها صعب سؤال آردن از عيسى عليه السالم آه در وجود از همه

  تر جمله صعب چيست در هستى ز                 گفت عيسى را يكى هشيار سر               

  لرزد چو ما  آه از آن دوزخ همى             تر خشم خدا گفتش اى جان صعب               

    گفت ترك خشم خويش اندر زمان            گفت از اين خشم خدا چه بود امان               

   ر گذشت خشم زشتش از سبع هم د           پس عوان آه معدن اين خشم گشت               
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  هنر  باز گردد ز آن صفت آن بى             چه اميدستش به رحمت جز مگر               

    اين سخن اندر ضالل افكندنى است         گر چه عالم را از ايشان چاره نيست               

    معين ليك نبود آن چمين ماء              چاره نبود هر جهان را از چمين               

  

  قصد خيانت آردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وى

   زود او قصد آنار و بوسه آرد            چون آه تنهايش بديد آن ساده مرد               

   آه مرو گستاخ ادب را هوش دار            بانگ بر وى زد به هيبت آن نگار               

   اى همچون منى  آب حاضر تشنه               و خلق نىگفت آخر خلوت است               

   آيست حاضر آيست مانع زين گشاد           جنبد در اين جا جز آه باد آس نمى               

   اى  ابلهى و ز عاقالن نشنوده                   اى گفت اى شيدا تو ابله بوده               

    باد جنبانى است اينجا باد ران                   جنبد بدان ه مىباد را ديدى آ               

   جنباندش  زد بر اين باد و همى              ى تصريف صنع ايزدش مروحه               

    باد بيزن تا نجنبانى نجست              جزو بادى آه به حكم مادر است               

  بادبيزن سر نكرد تو و بى  بى               باد اى ساده مردجنبش اين جزو               

    تابع تصريف جان و قالب است                 جنبش باد نفس آاندر لب است               

    گاه دم را هجو و دشنامى آنى                  گاه دم را مدح و پيغامى آنى               

   بيند نهى  آه ز جزوى آل همى                    وال ديگر بادهاپس بدان اح               

  آند اش زين لطف عارى مى  در دى                   آند باد را حق گه بهارى مى               

  آند  باز بر هودش معطر مى                 آند بر گروه عاد صرصر مى               

   آند خرم قدوم  مر صبا را مى                   باد را زهر سمومآند يك  مى               

    تا آنى هر باد را بر وى قياس                 باد دم را بر تو بنهاد او اساس               

   بر گروهى شهد و بر قومى است زهر             لطف و قهر گردد سخن بى دم نمى               

    و ز براى قهر هر پشه و مگس                    مروحه جنبان پى انعام آس               

   پر نباشد ز امتحان و ابتال                     ى تقدير ربانى چرا مروحه               

    نيست اال مفسده يا مصلحه                چون آه جزو باد دم يا مروحه               
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   آى بود از لطف و از انعام دور              ين شمال و اين صبا و اين دبورا               

    فهم آن آان جمله باشد همچنين                    يك آف گندم ز انبارى ببين               

   ى آن باد ران مروحه  آى جهد بى                       آل باد از برج باد آسمان               

   نه آه فالحان ز حق جويند باد                   بر سر خرمن به وقت انتقاد               

   تا به انبارى رود يا چاهها                      تا جدا گردد ز گندم آاهها               

   آنان  جمله را بينى به حق البه                    چون بماند دير آن باد وزان               

   گر نيايد بانگ درد آيد آه داد                   همچنين در طلق آن باد والد               

    باد را پس آردن زارى چه خوست                دانند آش راننده اوست گر نمى               

  ز آن رب العباد جمله خواهانش ا                 اهل آشتى همچنين جوياى باد               

  خواهى به سوز و اعتقاد  دفع مى                  همچنين در درد دندانها ز باد               

    آه بده باد ظفر اى آامران                     آنان آن جنديان از خدا البه               

  ى طلق زن از هر عزيز ر شكنجه د                   خواهند نيز ى تعويذ مى رقعه               

    آه فرستد باد رب العالمين                  اند آن را يقين پس همه دانسته               

    اينكه با جنبنده جنباننده هست             پس يقين در عقل هر داننده هست               

   فهم آن آن را به اظهار اثر                 نبينى در نظر گر تو او را مى               

    ليك از جنبيدن تن جان بدان              بينى تو جان تن به جان جنبد نمى               

    زيرآم اندر وفا و در طلب                  گفت او گر ابلهم من در ادب               

  دانى تو لد  آن دگر را خود همى            گفت ادب اين بود خود آه ديده شد               

  

  ى آن صوفى آه زن خود را با بيگانه بگرفت قصه

   خانه يك در بود و زن با آفش دوز               صوفيى آمد به سوى خانه روز               

    اندر آن يك حجره از وسواس تن                جفت گشته با رهى خويش زن               

    هر دو درماندند نه حيلت نه راه        گاه چون بزد صوفى به جد در چاشت               

    سوى خانه باز گردد از دآان               هيچ معهودش نبد آاو آن زمان               

    از خيالى آرد تا خانه رجوع             وقت آن مروع قاصدا آن روز بى               
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   اين زمان با خانه نامد او ز آار                 اعتماد زن بر آن آاو هيچ بار               

   گر چه ستار است هم بدهد سزا                 آن قياسش راست نامد از قضا               

    ز انكه تخم است و بروياند خداش          چون آه بد آردى بترس ايمن مباش               

   آيدت ز آن بد پشيمان و حيا                     چند گاهى او بپوشاند آه تا               

    داد دزدى را به جالد و عوان                     عهد عمر آن امير مومنان               

   اولين بار است جرمم زينهار               بانگ زد آن دزد آاى مير ديار               

   بار اول قهر بارد در جزا                     گفت عمر حاش هللا آه خدا               

    باز گيرد از پى اظهار عدل                   بارها پوشد پى اظهار فضل               

   آن مبشر گردد اين منذر شود            تا آه اين هر دو صفت ظاهر شود               

  نمود  سهل بگذشت آن و سهلش مى                 بارها زن نيز اين بد آرده بود               

    آه سبو دايم ز جو نايد درست                 دانست عقل پاى سست آن نمى               

   آه منافق را آند مرگ فجا                  آن چنانش تنگ آورد آن قضا               

    دست آرده آن فرشته سوى جان                 نه طريق و نه رفيق و نه امان               

   خشك شد او و حريفش ز ابتال        ى جفا آن چنان آاين زن در آن حجره               

   از شما آينه آشم ليكن به صبر          گفت صوفى با دل خود آاى دو گبر               

    تا آه هر گوشى ننوشد اين جرس                      ليك نادانسته آرم اين نفس               

    اندك اندك همچو بيمارى دق                  از شما پنهان آشد آينه محق               

    ليك پندارد به هر دم بهترم            مرد دق باشد چو يخ هر لحظه آم               

  ى آن گفت آاين آفتار آو  غره              گيرند و او همچو آفتارى آه مى               

   سمج و دهليز و ره باال نبود                هيچ پنهان خانه آن زن را نبود               

   نه جوالى آه حجاب آن شود                نه تنورى آه در آن پنهان شود               

   نه گو و نه پشته نه جاى گريز           ى پهن روز رستخيز همچو عرصه               

    بهر محشر ال ترى فيها عوج            گفت يزدان وصف اين جاى حرج               

  

  معشوق را زير چادر پنهان آردن جهت تلبيس و بهانه گفتن زن آه ِإنَّ َآْيَدُآنَّ َعِظيٌم
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   مرد را زن ساخت و در را بر گشود                 خود را بر او افكند زودچادر                

    سخت پيدا چون شتر بر نردبان                  زير چادر مرد رسوا و عيان               

   مر و را از مال و اقبال است بهر             گفت خاتونى است از اعيان شهر               

   اى  در نيايد زود نادانانه                     اى در ببستم تا آسى بيگانه               

   سپاس و منتى  تا بر آرم بى             گفت صوفى چيستش هين خدمتى               

    نيك خاتونى است حق داند آه آى است         گفت ميلش خويشى و پيوستگى است               

    اتفاقا دختر اندر مكتب است              خواست دختر را ببيند زير دست               

   آنم او را به جان و دل عروس  مى                باز گفت ار آرد باشد يا سبوس               

    خوب و زيرك چابك و مكسب آنى است             يك پسر دارد آه اندر شهر نيست               

   دار و محتشم  قوم خاتون مال              گفت صوفى ما فقير و زار و آم               

    يك در از چوب و درى ديگر ز عاج              آى بود اين آفو ايشان در زواج               

    ور نه تنگ آيد نماند ارتياح               آفو بايد هر دو جفت اندر نكاح               

  

  تن زن آه او در بند جهاز نيست مراد او ستر و صالح است و جواب گفتن صوفى اين را سر پوشيدهگف

   گفت نه من نيستم اسباب جو               گفت گفتم من چنين عذرى و او               

   ايم  ما به حرص و جمع نه چون عامه               ايم ما ز مال و زر ملول و تخمه               

    در دو عالم خود بدان باشد فالح          قصد ما ستر است و پاآى و صالح               

    و آن مكرر آرد تا نبود نهفت               باز صوفى عذر درويشى بگفت               

   ام جهازى را مقرر آرده  بى                 ام گفت زن من هم مكرر آرده               

   آيد شكوه  آه ز صد فقرش نمى                  اعتقاد اوست راسختر ز آوه               

    از شما مقصود صدق و همت است                 گويد مرادم عفت است او همى               

  بيند هويدا و خفا  ديد و مى             گفت صوفى خود جهاز و مال ما               

    آه در او پنهان نماند سوزنى                      ى تنگى مقام يك تنى خانه               

    او ز ما به داند اندر انتصاح             باز ستر و پاآى و زهد و صالح               

  ل ستر وز پس و پيش و سر و دنبا                 داند او احوال ستر به ز ما مى               
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    وز صالح و ستر او خود عالم است               جهاز و خادم است ظاهرا او بى               

    چون بر او پيدا چو روز روشنى است             شرح مستورى ز بابا شرط نيست               

  چو رسوا شد خطا الف آم بافى                  اين حكايت را بدان گفتم آه تا               

  ستت اجتهاد و اعتقاد  اين بده               مر ترا اى هم به دعوى مستزاد               

   اى  دام مكر اندر دغا بگشوده             اى چون زن صوفى تو خاين بوده               

   ى خويش نى شرم دارى و ز خدا             آه ز هر ناشسته رويى آپ زنى               

  

 غرض از سميع و بصير گفتن خدا را

  ات هر دم نذير  آه بود ديد وى             از پى آن گفت حق خود را بصير               

    تا ببندى لب ز گفتار شنيع             از پى آن گفت حق خود را سميع               

    تا نينديشى فسادى تو ز بيم              از پى آن گفت حق خود را عليم               

    آه سيه آافور دارد نام هم                     نيست اينها بر خدا اسم علم               

    نه مثال علت اولى سقيم               اسم مشتق است و اوصاف قديم               

   آر را سامع ضريران را ضيا               ور نه تسخر باشد و طنز و دها               

    يا سياه زشت را نام صبيح                      يا علم باشد حيى نام وقيح               

    يا لقب غازى نهى بهر نسب                    طفلك نوزاده را حاجى لقب               

    تا ندارد آن صفت نبود صحيح                  گر بگويند اين لقبها در مديح               

    پاك حق عما يقول الظالمون               تسخر و طنزى بود آن يا جنون               

    آه نكو رويى و ليكن بد خصال              دانستمت پيش از وصال من همى               

   آز ستيزه راسخى اندر شقا                   دانستمت پيش از لقا من همى               

    دانمش ز آن درد گر آم بينمش          چون آه چشمم سرخ باشد در عمش               

    تو گمان بردى ندارم پاسبان                شبان تو مرا چون بره ديدى بى               

  اند  آه نظر ناجايگه ماليده                  اند عاشقان از درد ز آن ناليده               

  اند آن سبى را  رايگان دانسته                  اند آن ظبى را شبان دانسته بى               

   آه منم حارس گزافه آم نگر                    تا ز غمزه تير آمد بر جگر               
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   ام  آه نباشد حارس از دنباله                  ام آى آم از بره آم از بزغاله               

   داند او بادى آه آن بر من وزد               سزد حارسى دارم آه ملكش مى               

    نيست غافل نيست غايب اى سقيم                سرد بود آن باد يا گرم آن عليم               

  ديدم ز دور  من به دل آوريت مى         نفس شهوانى ز حق آر است و آور               

    آه پرت ديدم ز جهل پيچ پيچ            هشت سالت ز آن نپرسيدم به هيچ               

    آه تو چونى چون بود او سر نگون          خود چه پرسم آن آه او باشد به تون               

  

  مثال دنيا چون گلخن و تقوى چون حمام

    آه از او حمام تقوى روشن است                   شهوت دنيا مثال گلخن است               

    ز انكه در گرمابه است و در نقاست              ليك قسم متقى زين تون صفاست               

    بهر آتش آردن گرمابه بان                    ى سرگين آشان اغنيا ماننده               

   تا بود گرمابه گرم و بانوا                  اندر ايشان حرص بنهاده خدا               

    ترك تون را عين آن گرمابه دان         ترك اين تون گوى و در گرمابه ران               

    مر و را آه صابر است و حازم است     هر آه در تون است او چون خادم است               

   هست پيدا بر رخ زيباى او                 هر آه در حمام شد سيماى او               

   از لباس و از دخان و از غبار                      تونيان را نيز سيما آشكار               

   بو عصا آمد براى هر ضرير                ور نبينى روش بويش را بگير               

    از حديث نو بدان راز آهن              ور ندارى بو در آرش در سخن               

    بيست سله چرك بردم تا به شب               پس بگويد تو نيى صاحب ذهب               

    باز آرده هر زبانه صد دهان        حرص تو چون آتش است اندر جهان               

    گر چه چون سرگين فروغ آتش است  عقل اين زر چو سرگين ناخوش استپيش                

   چرك تر را اليق آتش آند                       آفتابى آه دم از آتش زند               

   تا به تون حرص افتد صد شرر                آفتاب آن سنگ را هم آرد زر               

   ام  چيست يعنى چرك چندين برده                  ام مال گرد آوردهآن آه گويد                

    در ميان تونيان زين فخرهاست         اين سخن گر چه آه رسوايى فزاست               
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   آرب  من آشيدم بيست سله بى             آه تو شش سله آشيدى تا به شب               

   بوى مشك آرد بر او رنجى پديد            زاد و پاآى را نديدآن آه در تون                

  

 هوش و رنجور شد ى آن دباغ آه در بازار عطاران از بوى عطر و مشك بى قصه

   چون آه در بازار عطاران رسيد                  هوش و خميد آن يكى افتاد بى               

   تا بگرديدش سر و بر جا فتاد              بوى عطرش زد ز عطاران راد               

   نيم روز اندر ميان رهگذر                 خبر همچو مردار اوفتاد او بى               

    جملگان ال حول گو درمان آنان                جمع آمد خلق بر وى آن زمان               

   و ز گالب آن ديگرى بر وى فشاند                براند آن يكى آف بر دل او مى               

    از گالب آمد و را آن واقعه                     دانست آاندر مرتعه او نمى               

  آورد تر  و آن دگر آه گل همى                ماليد و سر آن يكى دستش همى               

   آرد آم اش مى  و آن دگر از پوشش                  آن بخور عود و شكر زد بهم               

  ستد  و آن دگر بوى از دهانش مى         جهد و آن دگر نبضش آه تا چون مى               

   هشيش  خلق در ماندند اندر بى       ست، يا بنگ و حشيش خورده تا آه مى               

    آه فالن افتاده است آن جا خراب             تابپس خبر بردند خويشان را ش               

    يا چه شد آاو را فتاد از بام طشت        داند آه چون مصروع گشت آس نمى               

    گربز و دانا بيامد زود تفت                 يك برادر داشت آن دباغ زفت               

    خلق را بشكافت و آمد با حنين                  اندآى سرگين سگ در آستين               

    چون سبب دانى دوا آردن جلى است           دانم ز چيست گفت من رنجش همى               

    داروى رنج و در آن صد محمل است            چون سبب معلوم نبود مشكل است               

   دانش اسباب دفع جهل شد                شدچون بدانستى سبب را سهل               

    توى بر تو بوى آن سرگين سگ         گفت با خود هستش اندر مغز و رگ               

    غرق دباغى است او روزى طلب                تا ميان اندر حدث او تا به شب               

    آن چه عادت داشت بيمار آنش ده              پس چنين گفته است جالينوس مه               

   پس دواى رنجش از معتاد جو             آز خالف عادت است آن رنج او               
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   هشى  از گالب آيد جعل را بى       چون جعل گشته است از سرگين آشى               

   د آن او را همى معتاد و خوست آه ب         هم از آن سرگين سگ داروى اوست               

    رو و پشت اين سخن را باز دان                    الخبيثات الخبيثين را بخوان               

   دوا سازند بهر فتح باب  مى               ناصحان او را به عنبر يا گالب               

    در خور و اليق نباشد اى ثقات                    مر خبيثان را نسازد طيبات               

    بد فغانشان آه َتَطيَّْرنا بكم           چون ز عطر وحى آژ گشتند و گم               

    نيست نيكو وعظتان ما را به فال           رنج و بيمارى است ما را اين مقال               

   ما آنيم آن دم شما را سنگسار                    گر بياغازيد نصحى آشكار               

   ايم  در نصيحت خويش را نسرشته                  ايم ما به لغو و لهو فربه گشته               

    شورش معده است ما را زين بالغ            هست قوت ما دروغ و الف و الغ               

  آنيد  عقل را دارو به افيون مى              آنيد ىرنج را صد تو و افزون م               

  

  معالجه آردن برادر دباغ دباغ را به خفيه به بوى سرگين

    تا عالجش را نبينند آن آسان              راند از وى آن جوان خلق را مى               

  يز بر بينى او پس نهاد آن چ            سر به گوشش برد همچون رازگو               

   داروى مغز پليد آن ديده بود          آاو به آف سرگين سگ ساييده بود               

    خلق گفتند اين فسونى بد شگفت                 ساعتى شد مرد جنبيدن گرفت               

  ه فريادش رسيد مرده بود افسون ب          آاين بخواند افسون به گوش او دميد               

   آه ز ناز و غمزه و ابرو بود                    جنبش اهل فساد آن سو بود               

    الجرم با بوى بد خو آردنى است          هر آه را مشك نصيحت سود نيست               

    سبق آاندرون پشك زادند از      ست حق مشرآان را ز آن نجس خوانده               

  نگرداند به عنبر خوى خود  مى              ست در سرگين ابد آرم آاو زاده               

  دل چون قشور  او همه جسم است بى               چون نزد بر وى نثار رش نور               

  اد همچو رسم مصر سرگين مرغ ز               ور ز رش نور حق قسميش داد               

    بلكه مرغ دانش و فرزانگى                    ليك نه مرغ خسيس خانگى               
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   نهى  ز انكه بينى بر پليدى مى               تو بدان مانى آز آن نورى تهى               

  ى ناپخته تو  برگ زردى ميوه              از فراقت زرد شد رخسار و رو               

    گوشت از سختى چنين مانده است خام                ديگ ز آتش شد سياه و دودفام               

    آم نشد يك ذره خاميت و نفاق              هشت سالت جوش دادم در فراق               

   امها اآنون مويزند و تو خ  غوره               ى تو سنگ بسته آز سقام غوره               

  

 عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش به تلبيس و روى پوش و فهم آردن معشوق آن را نيز

   تا ببينم تو حريفى يا ستير               گفت عاشق امتحان آردم مگير               

    ليك آى باشد خبر همچون عيان                    امتحان دانستمت بى من همى               

    چه زيان است ار بكردم ابتالش                   آفتابى نام تو مشهور و فاش               

   آنم هر روز در سود و زيان  مى                تو منى من خويشتن را امتحان               

   عجزات تا شده ظاهر از ايشان م                    انبيا را امتحان آرده عدات               

   اى آه چشم بد ز چشمان تو دور                امتحان چشم خود آردم به نور               

    گر تفحص آردم از گنجت مرنج     اين جهان همچون خراب است و تو گنج               

    تا زنم با دشمنان هر بار الف           خردگى آردم گزاف ز آن چنين بى               

   چشم از اين ديده گواهيها دهد                     تا زبانم چون ترا نامى نهد               

    آمدم اى مه به شمشير و آفن               گر شدم در راه حرمت راه زن               

  دگر آه از اين دستم نه از دست                جز به دست خود مبرم پا و سر               

    هر چه خواهى آن و ليكن اين مكن                   رانى سخن از جدايى باز مى               

  گاه شد  گفت امكان نيست چون بى                    در سخن آباد اين دم راه شد               

   ين نماند همچنين گر بمانيم ا                  پوستها گفتيم و مغز آمد دفين               

  

  رد آردن معشوقه عذر عاشق را و تلبيس او را در روى او ماليدن

    آز سوى ما روز و سوى تست شب                در جوابش بر گشاد آن يار لب               

   آورى  پيش بينايان چرا مى                     هاى تيره اندر داورى حيله               
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   پيش ما رسواست و پيدا همچو روز        هر چه در دل دارى از مكر و رموز               

   برى رويى از حد مى  تو چرا بى                   گر بپوشيمش ز بنده پرورى               

    خوش فرود آمد به سوى پايگاه                      از پدر آموز آآدم در گناه               

   بر دو پا استاد استغفار را                 چون بديد آن عالم االسرار را               

    از بهانه شاخ تا شاخى نجست                    بر سر خاآستر انده نشست               

   يش و پس چون آه جانداران بديد از پ                       ربنا انا ظلمنا گفت و بس               

    دور باش هر يكى تا آسمان                ديد جانداران پنهان همچو جان               

    تا بنشكافد ترا اين دور باش                 آه هال پيش سليمان مور باش               

    چشم نيست هيچ الال مرد را چون               جز مقام راستى يك دم مه ايست               

   هر دمى او باز آلوده شود                     آور اگر از پند پالوده شود               

   ليك إذا جاء القضاء عمى البصر                    آدما تو نيستى آور از نظر               

   ينا از قضا افتد به چاه تا آه ب                     عمرها بايد به نادر گاه گاه               

    آه مر او را اوفتادن طبع و خوست           آور را خود اين قضا همراه اوست               

    از من است اين بوى يا ز آلودگى است                در حدث افتد نداند بوى چيست               

   هم ز خود داند نه از احسان يار              ور آسى بر وى آند مشكى نثار               

   مر ترا صد مادر است و صد پدر         پس دو چشم روشن اى صاحب نظر               

    وين دو چشم حس خوشه چين اوست           خاصه چشم دل آه آن هفتاد توست               

  اند  صد گره زير زبانم بسته                   اند اى دريغا ره زنان بنشسته               

   بس گران بندى است اين معذور دار            پاى بسته چون رود خوش راهوار               

   آاين سخن در است غيرت آسيا                    آيد دال اين سخن اشكسته مى               

  ى خسته شود  توتياى ديده               در اگر چه خرد و اشكسته شود               

    آز شكستن روشنى خواهى شدن          اى در از اشكست خود بر سر مزن               

    حق آند آخر درستش آاو غنى است             همچنين اشكسته بسته گفتنى است               

    آمد آه نك نان درست بر دآان          گندم ار بشكست و از هم در سكست               

    آب و روغن ترك آن اشكسته باش      تو هم اى عاشق چو جرمت گشت فاش               
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  دمند ى انا ظلمنا مى  نفحه                    آن آه فرزندان خاص آدمند               

  رو همچو ابليس لعين سخت            حاجت خود عرضه آن حجت مگو               

    در ستيز و سخت رويى رو بكوش         سخت رويى گر و را شد عيب پوش               

   ور ترآى غزى  خواست همچون آينه                 آن ابو جهل از پيمبر معجزى               

    گفت اين رو خود نگويد جز آه راست            ليك آن صديق حق معجز نخواست               

    امتحان همچو من يارى آنى            آى رسد همچون تويى را آز منى               

  

  گفتن آن جهود على را عليه السالم آه اگر اعتماد دارى بر حافظى حق از سر اين آوشك خود را در انداز

  و جواب گفتن امير المؤمنين او را

   آاو ز تعظيم خدا آگه نبود             مرتضى را گفت روزى يك عنود               

   حفظ حق را واقفى اى هوشمند                بر سر بامى و قصرى بس بلند               

    هستى ما را ز طفلى و منى               گفت آرى او حفيظ است و غنى               

   عتمادى آن به حفظ حق تمام ا            گفت خود را اندر افكن هين ز بام               

   و اعتقاد خوب با برهان تو                      تا يقين گردد مرا ايقان تو               

   تا نگردد جانت زين جرات گرو              پس اميرش گفت خامش آن برو               

  زمايش پيش آرد ز ابتال آ                 آى رسد مر بنده را آه با خدا               

    امتحان حق آند اى گيج گول             بنده را آى زهره باشد آز فضول               

    پيش آرد هر دمى با بندگان                رسد آاو امتحان آن خدا را مى               

   چه داريم از عقيده در سرار آه                        تا بما ما را نمايد آشكار               

   امتحان آردم در آن جرم و خطا                   هيچ آدم گفت حق را آه ترا               

   اه آه را باشد مجال اين آه را                       تا ببينم غايت حلمت شها               

   هست عذرت از گناه تو بتر                سر عقل تو از بس آه آمد خيره               

    تو چه دانى آردن او را امتحان                آن آه او افراشت سقف آسمان               

   امتحان خود را آن آن گه غير را                   اى ندانسته تو شر و خير را               

    فارغ آيى ز امتحان ديگران               امتحان خود چو آردى اى فالن               
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   اى  پس بدانى آاهل شكر خانه                 اى چون بدانستى آه شكر دانه               

    شكرى نفرستدت ناجايگاه                     امتحانى آه اله پس بدان بى               

    چون سرى نفرستدت در پايگاه                امتحان از علم شاه اين بدان بى               

    در ميان مستراحى پر چمين                       هيچ عاقل افكند در ثمين               

    هيچ نفرستد به انبار آهى                     ز انكه گندم را حكيم آگهى               

    گر مريدى امتحان آرد او خر است                شيخ را آه پيشوا و رهبر است               

   يقين  هم تو گردى ممتحن اى بى                  امتحانش گر آنى در راه دين               

    او برهنه آى شود ز آن افتتاش           جرات و جهلت شود عريان و فاش               

    بر درد ز آن آه ترازوش اى فتى                     گر بيايد ذره سنجد آوه را               

  آند  مرد حق را در ترازو مى                    تند آز قياس خود ترازو مى               

   پس ترازوى خرد را بر درد                 چون نگنجد او به ميزان خرد               

   تو تصرف بر چنان شاهى مجو            اوامتحان همچون تصرف دان در               

   بر چنان نقاش بهر ابتال                 چه تصرف آرد خواهد نقشها               

   نى آه هم نقاش آن بر وى آشيد                     امتحانى گر بدانست و بديد               

    پيش صورتها آه در علم وى است      چه قدر باشد خود اين صورت آه بست               

    بخت بد دان آامد و گردن زدت             ى اين امتحان چون آمدت وسوسه               

   با خدا گرد و در آ اندر سجود           چون چنين وسواس ديدى زود زود               

    آاى خدا تو وارهانم زين گمان              گه را تر آن از اشك روان سجده               

   مسجد دين تو پر خروب شد              آن زمان آت امتحان مطلوب شد               

  

 ى مسجد اقصى و خروب و عزم آردن داود عليه السالم پيش از سليمان عليه السالم بر بناى آن مسجد قصه

    آه بسازد مسجد اقصى به سنگ             چون در آمد عزم داودى به تنگ               

    آه ز دستت بر نيايد اين مكان         وحى آردش حق آه ترك اين بخوان               

    مسجد اقصى بر آرى اين گزين               نيست در تقدير ما آن آه تو اين               

  آه مرا گويى آه مسجد را مساز               گفت جرمم چيست اى داناى راز               
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   اى  خون مظلومان به گردن برده              اى جرمى تو خونها آرده گفت بى               

   جان بدادند و شدند آن را شكار                   شمار آه ز آواز تو خلقى بى               

   بر صداى خوب جان پرداز تو                ست بر آواز تو خون بسى رفته               

   دست من بر بسته بود از دست تو                 گفت مغلوب تو بودم مست تو               

   نه آه المغلوب آالمعدوم بود             نه آه هر مغلوب شه مرحوم بود               

  ز به نسبت نيست معدوم ايقنوا ج           گفت اين مغلوب معدومى است آاو               

    بهترين هستها افتاد و زفت         اين چنين معدوم آاو از خويش رفت               

    در حقيقت در فنا او را بقاست              او به نسبت با صفات حق فناست               

   ى اشباح هم در تير اوست له جم                 ى ارواح در تدبير اوست جمله               

    نيست مضطر بلكه مختار والست            آن آه او مغلوب اندر لطف ماست               

   آه اختيارش گردد اينجا مفتقد                   منتهاى اختيار آن است خود               

    گر نگشتى آخر او محو از منى                     اختيارى را نبودى چاشنى               

    لذت او فرع محو لذت است         در جهان گر لقمه و گر شربت است               

  گير شد  لذتى بود او و لذت                    تاثير شد گر چه از لذات بى               

  

 اتحاد داود و سليمان و ساير انبياء عليهم السالم آه شرح ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌةو العلماء آنفس واحده، خاصه

اگر يكى از ايشان را منكر شوى ايمان به هيچ نبى درست نباشد و اين عالمت اتحاد است آه يك خانه از آن 

يكفيه هزاران خانه ويران آنى آن همه ويران شود و يك ديوار قايم نماند آه ال ُنَفرُِّق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُهْم و العاقل 

 االشاره، اين خود از اشارت گذشت

   ليك مسجد را بر آرد پور تو               گر چه برنايد به جهد و زور تو               

    مومنان را اتصالى دان قديم              ى تست اى حكيم ى از آرده آرده               

    جسمشان معدود ليكن جان يكى                  مومنان معدود ليك ايمان يكى               

    آدمى را عقل و جانى ديگر است       غير فهم و جان آه در گاو و خر است               

    هست جانى در ولى آن دمى                     باز غير جان و عقل آدمى               

   تو مجو اين اتحاد از روح باد                        جان حيوانى ندارد اتحاد               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٩ 

    ور آشد بار اين نگردد او گران             گر خورد اين نان نگردد سير آن               

   از حسد ميرد چو بيند برگ او                بلكه اين شادى آند از مرگ او               

    متحد جانهاى شيران خداست         جان گرگان و سگان هر يك جداست               

    آان يكى جان صد بود نسبت به جسم                جمع گفتم جانهاشان من به اسم               

  ها  صد بود نسبت به صحن خانه               همچو آن يك نور خورشيد سما               

    چون آه برگيرى تو ديوار از ميان                    ليك يك باشد همه انوارشان               

    مومنان مانند نفس واحده                    ها را قاعده چون نماند خانه               

    ز انكه نبود مثل اين باشد مثال                 فرق و اشكاالت آيد زين مقال               

   تا به شخص آدمى زاد دلير             خص شيرحد بود از ش ها بى فرق               

  بازى نگر  اتحاد از روى جان             ليك در وقت مثال اى خوش نظر               

  ى حدود  نيست مثل شير در جمله                   آان دلير آخر مثال شير بود               

   تا آه مثلى وا نمايم من ترا                      متحد نقشى ندارد اين سرا               

    تا ز حيرانى خرد را وا خرم                    هم مثال ناقصى دست آورم               

  رهند  تا به نور آن ز ظلمت مى              نهند شب به هر خانه چراغى مى               

    هست محتاج فتيل و اين و آن          جانآن چراغ اين تن بود نورش چو               

    جملگى بر خواب و خور دارد اساس              ى اين حواس آن چراغ شش فتيله               

    با خور و با خواب نزيد نيز هم                خواب نزيد نيم دم خور و بى بى               

  وفا  با فتيل و روغن او هم بى                     قافتيل و روغنش نبود ب بى               

    چون زيد آه روز روشن مرگ اوست           اش مرگ جوست ز انكه نور علتى               

    ز انكه پيش نور روز حشر الست               بقاست جمله حسهاى بشر هم بى               

   نيست آلى فانى و ال چون گيا                     ن مانور حس و جان بابايا               

    جمله محوند از شعاع آفتاب                      ليك مانند ستاره و ماهتاب               

    محو گردد چون در آيد مار اليك            آن چنان آه سوز و درد زخم آيك               

    تا در آب از زخم زنبوران برست               اندر آب جستآن چنان آه عور               

    چون بر آرد سر ندارندش معاف                   آند زنبور بر باال طواف مى               
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    هست ياد آن فالنه و آن فالن               آب ذآر حق و زنبور اين زمان               

    تا رهى از فكر و وسواس آهن              آب ذآر و صبر آندم بخور در                

   خود بگيرى جملگى سر تا به پا                 بعد از آن تو طبع آن آب صفا               

  گريزد از تو هم گيرد حذر  مى                آن چنانك از آب آن زنبور شر               

   تاش  آه به سر هم طبع آبى خواجه        اهى تو دور از آب باشبعد از آن خو               

  اند  ال نيند و در صفات آغشته               اند پس آسانى آز جهان بگذشته               

   نشان  همچو اختر پيش آن خور بى               شان در صفات حق صفات جمله               

    خوان جميع هم لدينا محضرون            نقل خواهى اى حرونگر ز قرآن                

    تا بقاى روحها دانى يقين                محضرون معدوم نبود نيك بين               

    روح واصل در بقا پاك از حجاب           روح محجوب از بقا بس در عذاب               

   گفتمت هان تا نجويى اتحاد                 لمرادزين چراغ حس حيوان ا               

    زود با ارواح قدس سالكان             روح خود را متصل آن اى فالن               

   بس جدايند و يگانه نيستند               صد چراغت گر مرند ار بيستند               

   جنگ آس نشنيد اندر انبيا              ز آن همه جنگند اين اصحاب ما               

   نور حس ما چراغ و شمع و دود                  ز انكه نور انبيا خورشيد بود               

   يك بود پژمرده ديگر با فروز                  يك بميرد يك بماند تا به روز               

    هم بميرد او به هر نيك و بذى                   جان حيوانى بود حى از غذا               

  ى همسايه مظلم آى شود  خانه               گر بميرد اين چراغ و طى شود               

    پس چراغ حس هر خانه جداست          اين هم به پاست نور آن خانه چو بى               

   نه مثال جان ربانى بود                      اين مثال جان حيوانى بود               

   در سر هر روزنى نورى فتاد              باز از هندوى شب چون ماه زاد               

  آن دگر  آه نماند نور اين بى              نور آن صد خانه را تو يك شمر               

    هست در هر خانه نور او قنق                   تا بود خورشيد تابان بر افق               

  ها زايل شود  نور جمله خانه              باز چون خورشيد جان آفل شود               

    مر ترا هادى عدو را ره زنى                       اين مثال نور آمد مثل نى               
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  هاى گنده را بر بافد او  پرده                بر مثال عنكبوت آن زشت خو               

  ى ادراك خود را آور آرد  ديده              ى نور آرد از لعاب خويش پرده               

   ور بگيرد پاش بستاند لگد                گردن اسب ار بگيرد بر خورد               

    عقل و دين را پيشوا آن و السالم                لگام آم نشين بر اسب توسن بى               

    آاندر اين ره صبر و شق انفس است          اندر اين آهنگ منگر سست و پست               

  

  ى بناى مسجد اقصى ى قصه بقيه

    پاك چون آعبه همايون چون منى                     چون سليمان آرد آغاز بنا               

   نى فسرده چون بناهاى دگر                 شد آر و فر ر بنايش ديده مىد               

   گفت از نخست همى  فاش سيروا بى            سكست در بنا هر سنگ آز آه مى               

   ها تابان شده  نور ز آهك پاره                      آده همچو از آب و گل آدم               

    و آن در و ديوارها زنده شده                        حمال آينده شده سنگ بى               

   جان و زشت  نيست چون ديوارها بى                گويد آه ديوار بهشت حق همى               

    زنده باشد خانه چون شاهنشهى است            چون در و ديوار تن با آگهى است               

    با بهشتى در حديث و در مقال                هم درخت و ميوه هم آب زالل               

  اند  بلكه از اعمال و نيت بسته              اند ز انكه جنت را نه ز آلت بسته               

   ست ه و آن بنا از طاعت زنده شد               ست اين بنا ز آب و گل مرده بده               

    و آن به اصل خود آه علم است و عمل              اين به اصل خويش ماند پر خلل               

    با بهشتى در سؤال و در جواب           هم سرير و قصر و هم تاج و ثياب               

  بيده شودمكناس رو  خانه بى                     فراش پيچيده شود فرش بى               

  اى روبيده شد آناس از توبه  بى               ى دل بين ز غم ژوليده شد خانه               

   حلقه و در مطرب و قوال شد                     حمال شد تخت او سيار بى               

  يد چه سودآ  در زبانم چون نمى               هست در دل زندگى دار الخلود               

   مسجد اندر بهر ارشاد عباد              چون سليمان در شدى هر بامداد               

   گه به فعل اعنى رآوعى يا نماز            پند دادى گه به گفت و لحن و ساز               
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   با گوش و آر آه رسد در جان هر                      تر پند فعلى خلق را جذاب               

   در حشم تاثير آن محكم بود                     اندر آن وهم اميرى آم بود               

  

   ى وى در بيان آن آه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول ى آغاز خالفت عثمان و خطبه قصه

    يافت بشتابيد تفت چون خالفت              ى عثمان آه بر منبر برفت قصه               

    رفت بو بكر و دوم پايه نشست                  ست منبر مهتر آه سه پايه بده               

    از براى حرمت اسالم و آيش             بر سوم پايه عمر در دور خويش               

    بنشست آن محمود بخت بر شد و                 دور عثمان آمد او باالى تخت               

    آان دو ننشستند بر جاى رسول         پس سؤالش آرد شخصى بو الفضول               

    چون به رتبت تو از ايشان آمترى         پس تو چون جستى از ايشان برترى               

    مثال عمرم وهم آيد آه                 ى سوم را بسپرم گفت اگر پايه               

   گويى بو بكر است و اين هم مثل او                 بر دوم پايه شوم من جاى جو               

   وهم مثلى نيست با آن شه مرا                   هست اين باال مقام مصطفى               

  صر لب خاموش بود تا به قرب ع             بعد از آن بر جاى خطبه آن ودود               

    يا برون آيد ز مسجد آن زمان         زهره نه آس را آه گويد هين بخوان               

    پر شده نور خدا آن صحن و بام             هيبتى بنشسته بد بر خاص و عام               

   رشيد هم گرم آمدى آور ز آن خو                   هر آه بينا ناظر نورش بدى               

  فتور  آه بر آمد آفتابى بى            پس ز گرمى فهم آردى چشم آور               

   تا ببيند عين هر بشنيده را                  ليك اين گرمى گشايد ديده را               

   دى فسحتى ز آن تبش دل را گشا               اش را ضجرتى و حالتى گرمى               

    از فرح گويد آه من بينا شدم                 آور چون شد گرم از نور قدم               

   اى راه است تا بينا شدن  پاره        سخت خوش مستى ولى اى بو الحسن               

   الصواب صد چنين و اهللا اعلم ب                 اين نصيب آور باشد ز آفتاب               

   شرح او آى آار بو سينا بود                   و انكه او آن نور را بينا بود               

   ى عيان  آه بجنباند به آف پرده            ور شود صد تو آه باشد اين زبان               
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   دستش جدا تيغ اللهى آند                 واى بر وى گر بسايد پرده را               

  آند  آن سرى آز جهل سرها مى           دست چه بود خود سرش را بر آند               

   ور نه خود دستش آجا و آن آجا                     اين به تقدير سخن گفتم ترا               

   ست ار او بدى ه اين به تقدير آمد                  خاله را خايه بدى خالو شدى               

    صد هزاران ساله گويم اندك است        از زبان تا چشم آاو پاك از شك است               

   رسد در يك زمان  حق چو خواهد مى                 هين مشو نوميد نور از آسمان               

   ساند قدرتش در هر زمانر  مى                   صد اثر در آانها از اختران               

    اختر حق در صفاتش راسخ است               اختر گردون ظلم را ناسخ است               

    در اثر نزديك آمد با زمين             چرخ پانصد ساله راه اى مستعين               

   اصيتش آرد عملدم خ به  دم            سه هزاران سال و پانصد تا زحل               

    طول سايه چيست پيش آفتاب                درهمش آرد چو سايه در اياب               

  رسد  سوى اخترهاى گردون مى                   وز نفوس پاك اختروش مدد               

  م سما باطن ما گشته قوا                       ظاهر آن اختران قوام ما               

  

در بيان آن آه حكما گويند آدمى عالم صغرى است و حكماى الهى گويند آدمى عالم آبرى است زيرا آن علم 

 حكما بر صورت آدمى مقصور بود و علم اين حكما در حقيقت آدمى موصول بود

    پس به معنى عالم اآبر تويى             پس به صورت عالم اصغر تويى               

    باطنا بهر ثمر شد شاخ هست                ظاهر آن شاخ اصل ميوه است               

   آى نشاندى باغبان بيخ شجر                    گر نبودى ميل و اوميد ثمر               

   گر به صورت از شجر بودش والد            پس به معنى آن شجر از ميوه زاد               

   خلف من باشند در زير لوا                مصطفى زين گفت آادم و انبيا               

    رمز نحن االخرون السابقون             بهر اين فرموده است آن ذو فنون               

   ام  من به معنى جد جد افتاده               ام گر به صورت من ز آدم زاده               

    وز پى من رفت بر هفتم فلك               ى ملك آز براى من بدش سجده               

   پس ز ميوه زاد در معنى شجر                 پس ز من زاييد در معنى پدر               
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    خاصه فكرى آاو بود وصف ازل                     اول فكر آخر آمد در عمل               

   آيد ايدر آاروان رود مى  مى                اندر يك زمان از آسمانحاصل               

   آى مفازه زفت آيد با مفاز            نيست بر اين آاروان اين ره دراز               

    جسم طبع دل بگيرد ز امتنان             رود در هر زمان دل به آعبه مى               

    چه دراز و آوته آن جا آه خداست           و آوتهى مر جسم راستاين دراز                

  ميل آرد فرسخ و بى  رفتنش بى              چون خدا مر جسم را تبديل آرد               

    عاشقانه اى فتى خل الكالم           صد اميد است اين زمان بردار گام               

   آنى اى ره مى  در سفينه خفته             زنى  چشم بر هم مىى گر چه پيله               

  

  تفسير اين حديث آه مثل امتى آمثل سفينه نوح من تمسك بها نجا و من تخلف عنها غرق

   ام به طوفان زمن  همچو آشتى                  بهر اين فرمود پيغمبر آه من               

    هر آه دست اندر زند يابد فتوح                 آشتى نوحما و اصحابيم چون               

    روز و شب سيارى و در آشتيى         چون آه با شيخى تو دور از زشتيى               

   روى اى ره مى  آشتى اندر خفته                  در پناه جان جان بخشى توى               

    تكيه آم آن بر فن و بر آام خويش                   يام خويشمگسل از پيغمبر ا               

    خويش بين و در ضاللى و ذليل         دليل گر چه شيرى چون روى ره بى               

    تا ببينى عون لشكرهاى شيخ                 هين مپر اال آه با پرهاى شيخ               

    آتش قهرش دمى حمال تست               لطفش بال تستيك زمانى موج                

   اتحاد هر دو بين اندر اثر                 قهر او را ضد لطفش آم شمر               

  آند  يك زمان پر باد و گبزت مى            آند يك زمان چون خاك سبزت مى               

   تا بر او رويد گل و نسرين شاد             جسم عارف را دهد وصف جماد               

   جز به مغز پاك ندهد خلد بو                         ليك او بيند نبيند غير او               

   تا آه ريحان يابد از گلزار يار                 مغز را خالى آن از انكار يار               

    چون محمد بوى رحمن از يمن                   از يار منتا بيابى بوى خلد                

    چون براقت بر آشاند نيستى                 در صف معراجيان گر بيستى               
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   بلكه چون معراج آلكى تا شكر                   نه چو معراج زمينى تا قمر               

    بل چو معراج جنينى تا نهى                   تا سمانه چو معراج بخارى                

    سوى هستى آردت گر بيستى               خوش براقى گشت خنگ نيستى               

  آند  تا جهان حس را پس مى               آند آوه و درياها سمش مس مى               

    چون سوى معشوق جان جان روان              رو دوان پا بكش در آشتى و مى               

    آن چنان آه تاخت جانها از عدم                    دست نه و پاى نه رو تا قدم               

    گر نبودى سمع سامع را نعاس              ى قياس بر دريدى در سخن پرده               

   از جهان او جهانا شرم دار                 اى فلك بر گفت او گوهر بيار               

   جامدت بيننده و گويا شود                گر ببارى گوهرت صد تا شود               

  ى تو صد شود  چون آه هر سرمايه               پس نثارى آرده باشى بهر خود               

  

   عليه السالمى هديه فرستادن بلقيس از شهر سبا سوى سليمان قصه

   ست  بار آنها جمله خشت زر بده                ست ى بلقيس چل استر بده هديه               

   فرش آن را جمله زر پخته ديد              چون به صحراى سليمانى رسيد               

   نظر آبى نماند تا آه زر را در                بر سر زر تا چهل منزل براند               

    سوى مخزن ما چه بيگار اندريم                      بارها گفتند زر را وابريم               

    زر به هديه بردن آن جا ابلهى است        اى آش خاك زر ده دهى است عرصه               

   ل آن جا آمتر است از خاك راه عق                       اى ببرده عقل هديه تا اله               

   شرمساريشان همى واپس آشيد                چون آساد هديه آن جا شد پديد               

   چيست بر ما بنده فرمانيم ما                   باز گفتند ار آساد و گر روا               

   امر فرمانده بجا آوردنى است          گر زر و گر خاك ما را بردنى است               

   هم به فرمان تحفه را باز آوريد                     گر بفرمايند آه واپس بريد               

   آز شما من آى طلب آردم ثريد              ش آمد چون سليمان آن بديد خنده               

   بلكه گفتم اليق هديه شويد                    گويم مرا هديه دهيد من نمى               

    آه بشر آن را نيارد نيز خواست              هاست آه مرا از غيب نادر هديه               
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   رو به او آريد آاو اختر آند                 پرستيد اخترى آاو زر آند مى               

   خوار آرده جان عالى نرخ را                      پرستيد آفتاب چرخ را مى               

    ابلهى باشد آه گوييم او خداست                 آفتاب از امر حق طباخ ماست               

    آن سياهى زو تو چون بيرون آنى                    آفتابت گر بگيرد چون آنى               

    آه سياهى را ببر وا ده شعاع                   نه به درگاه خدا آرى صداع               

   تا بنالى يا امان خواهى از او               گر آشندت نيم شب خورشيد آو               

   و آن زمان معبود تو غايب بود               حادثات اغلب به شب واقع شود               

    وا رهى از اختران محرم شوى              ىسوى حق گر ز آستانه خم شو               

    تا ببينى آفتابى نيم شب             چون شوى محرم گشايم با تو لب               

    در طلوعش روز و شب را فرق نه                  جز روان پاك او را شرق نه               

   شب نماند شب چو او بارق شود               روز آن باشد آه او شارق شود               

    همچنان است آفتاب اندر لباب                     چون نمايد ذره پيش آفتاب               

  شود  ديده پيشش آند و حيران مى                  شود آفتابى را آه رخشان مى               

   حد موفور عرش  پيش نور بى            اش در نور عرش همچو ذره بينى               

   ديده را قوت شده از آردگار           قرار خوار و مسكين بينى او را بى               

    بر دخان افتاد گشت آن اخترى                  آيميايى آه از او يك ما ثرى               

    بر ظالمى زد بكردش آفتاب              نادر اآسيرى آه از وى نيم تاب               

    بست چندين خاصيت را بر زحل               بو العجب ميناگرى آز يك عمل               

    هم بر اين مقياس اى طالب بدان                باقى اخترها و گوهرهاى جان               

   ى ربانيى جو و بياب  ديده                       ى حسى زبون آفتاب ديده               

   شعشعات آفتاب با شرر                 تا زبون گردد به پيش آن نظر               

   نار پيش نور بس تارى بود               آان نظر نورى و اين نارى بود               

  

  آرامات و نور شيخ عبد اهللا مغربى قدس سره

    شصت سال از شب نديدم من شبى                      فت عبد اهللا شيخ مغربىگ               
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    نه به روز و نه به شب نه ز اعتالل              من نديدم ظلمتى در شصت سال               

  رفتيم در دنبال او  شب همى                    صوفيان گفتند صدق قال او               

   او چو ماه بدر ما را پيش رو                  در بيابانهاى پر از خار و گو               

    هين گو آمد ميل آن در سوى چپ             گفتى به شب روى پس ناآرده مى               

    ميل آن زيرا آه خارى پيش پاست              باز گفتى بعد يك دم سوى راست               

    گشته و پايش چو پاهاى عروس              روز گشتى پاش را ما پاى بوس               

   نه از خراش خار و آسيب حجر              نه ز خاك و نه ز گل بر وى اثر               

    آرده مغرب را چو مشرق نورزاى                مغربى را مشرقى آرده خداى               

    روز خاص و عام را او حارس است          نور اين شمس شموسى فارس است               

   آه هزاران آفتاب آرد پديد              چون نباشد حارس آن نور مجيد               

    در ميان اژدها و آژدمان                 رو در امان تو به نور او همى               

   آند هر ره زنى را چاك چاك  مى                رود آن نور پاك يشت مىپيش پ               

    نور يسعى بين ايديهم بخوان                 يوم ال يخزى النَّبّى راست دان               

    از خدا اينجا بخواهيد آزمون              گر چه گردد در قيامت آن فزون               

    نور جان و اهللا اعلم بالبالغ            آاو ببخشد هم به ميغ و هم به ماغ               

  

آردن  ها آه آورده بودند سوى بلقيس و دعوت باز گردانيدن سليمان عليه السالم رسوالن بلقيس را با آن هديه

  بلقيس را به ايمان و ترك آفتاب پرستى

    زر شما را دل به من آريد دل                   باز گرديد اى رسوالن خجل               

   آورى تن فرج استر را دهيد                اين زر من بر سر آن زر نهيد               

    زر عاشق روى زرد اصفر است              ى زر است فرج استر اليق حلقه               

    آز نظر انداز خورشيد است آان                     آه نظرگاه خداوند است آن               

    آو نظرگاه خداوند لباب                         آو نظرگاه شعاع آفتاب               

   گر چه اآنون هم گرفتار منيد                از گرفت من ز جان اسپر آنيد               

  ى دام است او  پر گشاده بسته                ى دانه بر بام است او مرغ فتنه               
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    ناگرفته مر و را بگرفته دان             چون به دانه داد او دل را به جان               

  زند  آن گره دان آاو به پا بر مى                    آند آن نظرها آه به دانه مى               

  دزدم ز تو صبر و مقر  من همى                زدى نظرد دانه گويد گر تو مى               

   ام  پس بدانى آز تو من غافل نى               ام چون آشيدت آن نظر اندر پى               

  

  ى عطارى آه سنگ ترازوى او گل سر شوى بود  قصه

 و دزديدن مشترى گل خوار از آن گل هنگام سنجيدن شكر

    تا خرد ابلوج قند خاص زفت             ى يكى گل خوار رفتپيش عطار               

    موضع سنگ ترازو بود گل                    پس بر عطار طرار دو دل               

    گر ترا ميل شكر بخريدن است             گفت گل سنگ ترازوى من است               

   سنگ ميزان هر چه خواهى باش گو                   گفت هستم در مهمى قند جو               

    سنگ چه بود گل نكوتر از زر است       گفت با خود پيش آن آه گل خور است               

   نو عروسى يافتم بس خوب فر               همچو آن دالله آه گفت اى پسر               

    آان ستيره دختر حلواگر است             تسخت زيبا ليك هم يك چيز هس               

  تر بود  دختر او چرب و شيرين              گفت بهتر اين چنين خود گر بود               

   ى دل است  اين به و به گل مرا ميوه       گر ندارى سنگ و سنگت از گل است               

   او بجاى سنگ آن گل را نهاد                 ى ترازو ز اعتداد اندر آن آفه               

   شكست  هم به قدر آن شكر را مى                ى ديگر به دست پس براى آفه               

   مشترى را منتظر آن جا نشاند              اى او دير ماند چون نبودش تيشه               

    گل از او پوشيده دزديدن گرفت         شكفترويش آن سو بود، گل خور نا               

    چشم او بر من فتد از امتحان                   ترس ترسان آه نيايد ناگهان               

  تر دزد هين اى روى زرد  آه فزون             ديد عطار آن و خود مشغول آرد               

   خورى  رو آه هم از پهلوى خود مى               ىبر گر بدزدى و ز گل من مى               

   ترسم آه تو آمتر خورى  من همى            ترسى ز من ليك از خرى تو همى               

   ام  آه شكر افزون آشى تو از نى                گر چه مشغولم چنان احمق نيم               
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   پس بدانى احمق و غافل آه بود               آزمودچون ببينى مر شكر را ز               

  زند  دانه هم از دور راهش مى            آند مرغ ز آن دانه نظر خوش مى               

   خورى  نه آباب از پهلوى خود مى                  برى آز زناى چشم حظى مى               

   شود صبر تو آم  عشقت افزون مى        است و سماين نظر از دور چون تير                

    ملك عقبى دام مرغان شريف                   مال دنيا دام مرغان ضعيف               

    در شكار آرند مرغان شگرف         تا بدين ملكى آه او دامى است ژرف               

    بلكه من برهانم از هر هلكتان                  نخواهم ملكتان من سليمان مى               

    مالك ملك آن آه بجهيد او ز هلك           آاين زمان هستيد خود مملوك ملك               

    نام خود آردى امير اين جهان                    باژگونه اى اسير اين جهان               

   ى جهان  چند گويى خويش را خواجه          حبوس جانى اين جهان م اى تو بنده               

  

  دل دارى آردن و نواختن سليمان عليه السالم مر آن رسوالن را

  و دفع وحشت و آزار از دل ايشان و عذر قبول ناآردن هديه شرح آردن با ايشان

    قبول رد من بهتر شما را از              فرستمتان رسول اى رسوالن مى               

    باز گوييد از بيابان ذهب             پيش بلقيس آن چه ديديد از عجب               

   ايم  ما زر از زر آفرين آورده                   ايم تا بداند آه به زر طامع نه               

    در ثمين سر به سر زر گردد و             آن آه گر خواهد همه خاك زمين               

   گين  روز محشر اين زمين را نقره                حق براى آن آند اى زر گزين               

    خاآيان را سر به سر زرين آنيم              فارغيم از زر آه ما بس پر فنيم               

   آنيم آيمياگر مى ما شما را                 آنيم ى زر مى از شما آى آديه               

    آه برون آب و گل بس ملكهاست                ترك آن گيريد گر ملك سباست               

   اى  صدر پندارى و بر در مانده         اى تخته بند است آن آه تختش خوانده               

  ن آنى بر نيك و بد پادشاهى چو                 پادشاهى نيستت بر ريش خود               

   شرم دار از ريش خود اى آژ اميد                   مراد تو شود ريشت سپيد بى               

  جهان خاك صد ملكش دهد  بى             مالك الملك است هر آش سر نهد               
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  از دو صد دولت ترا خوشتر آيد                     اى پيش خدا ليك ذوق سجده               

   ملك آن سجده مسلم آن مرا                     پس بنالى آه نخواهم ملكها               

    بو نبردند از شراب بندگى                    پادشاهان جهان از بد رگى               

   درنگ  زدندى بى ملك را بر هم            وار سر گردان و دنگ ور نه ادهم               

    مهرشان بنهاد بر چشم و دهان                   ليك حق بهر ثبات اين جهان               

    آه ستانيم از جهان داران خراج          تا شود شيرين بر ايشان تخت و تاج               

   بماند مرده ريگ آخر آن از تو          از خراج ار جمع آرى زر چو ريگ               

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

    يوسفانه آن رسن آرى به چنگ         تا ببينى آاين جهان چاهى است تنگ               

   ى هذا لى غالم جان آه يا بشرا                تا بگويد چون ز چاه آيى به بام               

   آمترين آن آه نمايد سنگ زر                  هست در چاه انعكاسات نظر               

   نمايد آن خزفها زر و مال  مى              وقت بازى آودآان را ز اختالل               

  ها بر ايشان نژند تا آه شد آان                     اند عارفانش آيمياگر گشته               

  

مشغول شدن به آسب و از  ديدن درويش جماعت مشايخ را در خواب و در خواست آردن روزى حالل بى

  هاى تلخ و ترش آوهى بر وى شيرين شدن به داد آن مشايخ عبادت ماندن و ارشاد ايشان او را و ميوه

   را من بديدم خواب در خضريان               آن يكى درويش گفت اندر سمر               

    از آجا نوشم آه نبود آن وبال                گفتم ايشان را آه روزى حالل               

  افشاندند ها ز آن بيشه مى  ميوه                  مر مرا سوى آهستان راندند               

  ر دهان تو به همتهاى ما د               آه خدا شيرين بكرد آن ميوه را               

   صداع و نقل و باال و نشيب  بى           حساب هين بخور پاك و حالل و بى               

  ربود  ذوق گفت من خردها مى           پس مرا ز آن رزق نطقى رو نمود               

   از همه خلقان نهان بخششى ده                 ست اى رب جهان گفتم اين فتنه               

   بشكافتم  چون انار از ذوق مى               شد سخن از من دل خوش يافتم               

    غير اين شادى آه دارم در سرشت                گفتم ار چيزى نباشد در بهشت               
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  پردازم به جوز و نيشكر زين ن                      هيچ نعمت آرزو نايد دگر               

   ام  دوخته در آستين جبه               ام مانده بود از آسب يك دو حبه               

  

  نيت آردن او آه اين زر بدهم بدان هيزم آش چون من روزى يافتم به آرامات مشايخ

 و رنجيدن آن هيزم آش از ضمير و نيت او

   خسته و مانده ز بيشه در رسيد                دآشي آن يكى درويش هيزم مى               

    زين سپس از بهر رزقم نيست غم                 پس بگفتم من ز روزى فارغم               

    رزق خاصى جسم را آمد به دست        ى مكروه بر من خوش شده است ميوه               

   حبه اى چند است اين بدهم بدو             لوستم از گ چون آه من فارغ شده               

    تا دو سه روزك شود از قوت خوش              بدهم اين زر را بدين تكليف آش               

   ز انكه سمعش داشت نور از شمع هو                دانست او خود ضميرم را همى               

   اى  چون چراغى در درون شيشه                   اى بود پيشش سر هر انديشه               

   بود بر مضمون دلها او امير              نشد از وى ضمير هيچ پنهان مى               

    در جواب فكرتم آن بو العجب                منگيد با خود زير لب پس همى               

    آيف تلقى الرزق ان لم يرزقوك                 لوكآه چنين انديشى از بهر م               

   زد عتابش نيك نيك  بر دلم مى                آردم سخن را فهم ليك من نمى               

   تنگ هيزم را ز خود بنهاد زير             سوى من آمد به هيبت همچو شير               

   لرزه بر هر هفت عضو من فتاد                    نهادپرتو حالى آه او هيزم                

  اند  آه مبارك دعوت و فرخ پى            اند گفت يا رب گر ترا خاصان هى               

   اين زمان اين تنگ هيزم زر شود                لطف تو خواهم آه ميناگر شود               

   تافت خوش  همچو آتش بر زمين مى              شد هيزمشدر زمان ديدم آه زر               

    چون آه با خويش آمدم من از وله              خود شدم تا دير گه من در آن بى               

   بس غيورند و گريزان ز اشتهار           بعد از آن گفت اى خدا گر آن آبار               

  توقف هم بر آن حالى آه بود  بى                 ند هيزم ساز زودباز اين را ب               

   مست شد در آار او عقل و نظر            در زمان هيزم شد آن اغصان زر               
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    سوى شهر از پيش من او تيز و تفت           بعد از آن برداشت هيزم را و رفت               

    پرسم از وى مشكالت و بشنوم                  ا در پى آن شه رومخواستم ت               

   پيش خاصان ره نباشد عامه را                 بسته آرد آن هيبت او مر مرا               

    آان بود از رحمت و از جذبشان            ور آسى را ره شود گو سر فشان               

   چون بيابى صحبت صديق را                    دار آن توفيق راپس غنيمت               

    سهل و آسان در فتد آن دم ز راه                نه چو آن ابله آه يابد قرب شاه               

   پس بگويد ران گاو است اين مگر                  چون ز قربانى دهندش بيشتر               

   نمايد از خرى  ران گاوت مى              ت اين از ران گاو اى مفترىنيس               

    بخشش محض است اين از رحمتى                 رشوتى ست اين بى بذل شاهانه               

  

  تحريض سليمان عليه السالم مر رسوالن را بر تعجيل هجرت بلقيس بهر ايمان

   جذب خيل و لشكر بلقيس آرد                در نبردهمچنان آه شه سليمان               

   آه بر آمد موجها از بحر جود                آه بياييد اى عزيزان زود زود               

   جوش موجش هر زمانى صد گهر                 خطر فشاند بى سوى ساحل مى               

   آاين زمان رضوان در جنت گشاد                      الصال گفتيم اى اهل رشاد               

   سوى بلقيس و بدين دين بگرويد               پس سليمان گفت اى پيكان رويد               

    زود آه ان اللَّه يدعو بالسالم                     پس بگوييدش بيا اينجا تمام               

    آه فتوح است اين زمان و فتح باب                 الب دولت شتابهين بيا اى ط               

   تا طلب يابى ازين يار وفا               اى آه تو طالب نه اى تو هم بيا               

  

  سبب هجرت ابراهيم ادهم قدس اللَّه سره و ترك ملك خراسان

   تا بيابى همچو او ملك خلود               وار زود ملك بر هم زن تو ادهم               

   حارسان بر بام اندر دار و گير               خفته بود آن شه شبانه بر سرير               

   آه آند ز آن دفع دزدان و رنود              قصد شه از حارسان آن هم نبود               

    فارغ است از واقعه ايمن دل است           دانست آان آاو عادل است او همى               
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   نه به شب چوبك زنان بر بامها                         عدل باشد پاسبان آامها               

    همچو مشتاقان خيال آن خطاب              ليك بد مقصودش از بانگ رباب               

    چيزآى ماند بدان ناقور آل                       ى سرنا و تهديد دهل ناله               

   از دوار چرخ بگرفتيم ما                  اند اين لحنها پس حكيمان گفته               

   سرايندش به طنبور و به حلق  مى     بانگ گردشهاى چرخ است اين آه خلق               

    نغز گردانيد هر آواز زشت                     مومنان گويند آاثار بهشت               

   ايم  در بهشت آن لحنها بشنوده                      ايم ما همه اجزاى آدم بوده               

    يادمان آمد از آنها چيزآى          گر چه بر ما ريخت آب و گل شكى               

    آى دهند اين زير و اين بم آن طرب                ليك چون آميخت با خاك آرب               

   گشت ز آميزش مزاجش تلخ و تيز               آب چون آميخت با بول و گميز               

  آشد  بول گيرش آتشى را مى                چيزآى از آب هستش در جسد               

   آاتش غم را به طبع خود نشاند             گر نجس شد آب اين طبعش بماند               

    آه در او باشد خيال اجتماع                   پس غذاى عاشقان آمد سماع               

   بلكه صورت گردد از بانگ و صفير                      قوتى گيرد خياالت ضمير               

   آن چنان آه آتش آن جوز ريز                 آتش عشق از نواها گشت تيز               

  

رسيد تا به  ريخت در جوى آب آه در گو بود و به آب نمى حكايت آن مرد تشنه آه از سر جوز بن جوز مى

 آورد افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب مى

  فشاند  بر درخت جوز جوزى مى                در نغولى بود آب آن تشنه راند               

   ديد او حباب آمد همى  بانگ مى             فتاد از جوز بن جوز اندر آب مى               

   جوزها خود تشنگى آرد ترا                عاقلى گفتش آه بگذار اى فتى               

   آب در پستى است از تو دور در                       افتد ثمر بيشتر در آب مى               

   آب جويش برده باشد تا به دور                  تا تو از باال فرو آيى به زور               

   ايست  تيزتر بنگر بر اين ظاهر مه          گفت قصدم زين فشاندن جوز نيست               

    هم ببينم بر سر آب اين حباب               قصد من آن است آايد بانگ آب               
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    گرد پاى حوض گشتن جاودان          تشنه را خود شغل چه بود در جهان               

   ى صواب  همچو حاجى طايف آعبه                گرد جو و گرد آب و بانگ آب               

    اى ضياء الحق حسام الدين توى               همچنان مقصود من زين مثنوى               

    جمله آن تست آرده ستى قبول                مثنوى اندر فروع و در اصول               

   چون قبول آرند نبود بيش رد                 در قبول آرند شاهان نيك و بد               

   اى بگشا گره  چون گشادش داده                    چون نهالى آاشتى آبش بده               

    قصدم از انشايش آواز تو است                قصدم از الفاظ او راز تو است               

    عاشق از معشوق حاشا آه جداست                  پيش من آوازت آواز خداست               

    هست رب الناس را با جان ناس                       قياس تكيف بى اتصالى بى               

    ناس غير جان جان اشناس نى                   ليك گفتم ناس من نسناس نى               

    تو سر مردم نديده ستى دمى                  ناس مردم باشد و آو مردمى               

   اى  ليك جسمى در تجزى مانده                  اى دهما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت خوان                

    ترك آن بهر سليمان نبى            ملك جسمت را چو بلقيس اى غبى               

    بلكه از وسواس آن انديشه آيش             آنم ال حول نه از گفت خويش مى               

    در دل از وسواس و انكارات ظن                 آند در گفت من آاو خيالى مى               

    چون ترا در دل به ضدم گفتنى است              آنم ال حول يعنى چاره نيست مى               

   من خمش آردم تو آن خود بگو              چون آه گفت من گرفتت در گلو               

    ناگهان از مقعدش بادى بجست             زدست آن يكى نايى خوش نى مى               

   زنى بستان بزن  گر تو بهتر مى              ناى را بر آون نهاد او آه ز من               

   ادب  نيست اال حمل از هر بى               اى مسلمان خود ادب اندر طلب               

   آه فالن آس راست طبع و خوى بد                 ندآ هر آه را بينى شكايت مى               

    آه مر آن بد خوى را او بد گو است          اين شكايت گر، بدان آه بد خو است               

    باشد از بد خو و بد طبعان حمول      ز انكه خوش خو آن بود آاو در خمول               

    نه پى خشم و ممارات و هواست             ز امر خداستليك در شيخ آن گله               

    چون شكايت آردن پيغمبران          آن شكايت نيست هست اصالح جان               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٣٥ 

    ور نه حمال است بد را حلمشان                       ناحمولى انبيا از امر دان               

    ناحمولى گر بود هست ايزدى                    ل بدىطبع را آشتند در حم               

   حلم حق شو با همه مرغان بساز                اى سليمان در ميان زاغ و باز               

    آه اهد قومى انهم ال يعلمون             اى دو صد بلقيس حلمت را زبون               

  

   پيش بلقيس آه اصرار مينديش بر شرك و تاخير مكنتهديد فرستادن سليمان عليه السالم

   لشكرت خصمت شود مرتد شود                   هين بيا بلقيس ور نه بد شود               

   جان تو با تو به جان خصمى آند                   پرده دار تو درت را بر آند               

    لشكر حقند گاه امتحان                    انجمله ذرات زمين و آسم               

   آب را ديدى آه در طوفان چه آرد              باد را ديدى آه با عادان چه آرد               

    و انچه با قارون نمودست اين زمين            آن چه بر فرعون زد آن بحر آين               

  ى نمرود خورد  و انچه پشه آله                 ا آن پيل آردو انچه آن بابيل ب               

    گشت ششصد پاره و لشكر شكست         و انكه سنگ انداخت داودى به دست               

   تا آه در آب سيه خوردند غوط                 باريد بر اعداى لوط سنگ مى               

    عاقالنه يارى پيغمبران                    ات جهانگر بگويم از جماد               

   گر آشد عاجز شود از بار پر                مثنوى چندان شود آه چل شتر               

  نهد شود سر مى  لشكر حق مى                  دهد دست بر آافر گواهى مى               

    در ميان لشكر اويى بترس              ساى نموده ضد حق در فعل در               

    مر ترا اآنون مطيعند از نفاق                جزو جزوت لشكر او در وفاق               

   درد چشم از تو بر آرد صد دمار               گر بگويد چشم را آاو را فشار               

    پس ببينى تو ز دندان گوشمال                 ور به دندان گويد او بنما وبال               

    تا ببينى لشكر تن را عمل              باز آن طب را بخوان باب العلل               

    دشمنى با جان جان آسان آى است      چون آه جان جان هر چيزى وى است               

    آز ميان جان آنندم صفدرى                خود رها آن لشكر ديو و پرى               

    چون مرا يابى همه ملك آن تست                ملك را بگذار بلقيس از نخست               
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   من نقش گرمابه بدى  آه تو بى                  خود بدانى چون بر من آمدى               

   چاشنى است  صورت است از جان خود بى      نقش اگر خود نقش سلطان يا غنى است               

   هده چشم و دهان  باز آرده بى                      زينت او از براى ديگران               

    ديگران را تو ز خود نشناخته                 اى تو در پيكار خود را باخته               

    آه منم اين و اهللا آن تو نيستى              تىتو به هر صورت آه آيى بيس               

    در غم و انديشه مانى تا به حلق                يك زمان تنها بمانى تو ز خلق               

    آه خوش و زيبا و سر مست خودى             اين تو آى باشى آه تو آن اوحدى               

    صدر خويشى فرش خويشى بام خويش        يشى دام خويشمرغ خويشى صيد خو               

   ست  آن عرض باشد آه فرع او شده           جوهر آن باشد آه قايم با خود است               

    جمله ذريات را در خود ببين               اى چون او نشين گر تو آدم زاده               

    چيست اندر خانه آاندر شهر نيست             اندر نهر نيستچيست اندر خم آه               

   ست و دل شهر عجاب  اين جهان حجره     اين جهان خم است و دل چون جوى آب               

  

پيدا آردن سليمان عليه السالم آه مرا خالصا المر اللَّه جهد است در ايمان تو، يك ذره غرضى نيست مرا نه 

  ن تو و نه در ملك تو، خود بينى چون چشم جان باز شود بنور اللَّهدر نفس تو و حس

    چون اجل شهوت آشم نه شهوتى                 هين بيا آه من رسولم دعوتى               

    نه اسير شهوت روى بتم                    ور بود شهوت امير شهوتم               

  ى انبيا  چون خليل حق و جمله              ت اصل اصل ماس بت شكن بوده               

    بت سجود آرد نه ما در معبده                  گر در آييم اى رهى در بتكده               

    زين شدن تا آن شدن فرقى است زفت            احمد و بو جهل در بت خانه رفت               

    آن در آيد سر نهد چون امتان                 سر نهند او را بتاناين در آيد                

   اى است  انبيا و آافران را النه           اى است اين جهان شهوتى بت خانه               

   زر نسوزد ز انكه نقد آان بود                    ى پاآان بود ليك شهوت بنده               

   اندر اين بوته درند اين دو نفر               افران قلبند و پاآان همچو زرآ               

    زر در آمد شد زرى او عيان               قلب چون آمد سيه شد در زمان               
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   خندد رگش  در رخ آتش همى         دست و پا انداخت زر در بوته خوش               

    ما چو دريا زير اين آه در نهان              رو پوش ما شد در جهانجسم ما               

    آاين نظر آرده است ابليس لعين            شاه دين را منگر اى نادان به طين               

   با آف گل تو بگو آخر مرا                آى توان اندود اين خورشيد را               

    بر سر نور او بر آيد بر سرش            بريزى خاك و صد خاآسترشگر                

    طين آه باشد آاو بپوشد آفتاب               آه آه باشد آاو بپوشد روى آب               

   دود از اين ملك دو سه روزه بر آر                   خيز بلقيسا چو ادهم شاهوار               

  

  راهيم ادهم رحمه اللَّه عليهى اب باقى قصه

    طق طقى و هاى و هويى شب ز بام                  بر سر تختى شنيد آن نيك نام               

   گفت با خود اين چنين زهره آه را                          گامهاى تند بر بام سرا               

    اين نباشد آدمى مانا پرى است       ستبانگ زد بر روزن قصر او آه آي               

   گرديم شب بهر طلب  ما همى               سر فرو آردند قومى بو العجب               

    گفت اشتر بام بر آى جست هان               جوييد گفتند اشتران هين چه مى               

   جويى مالقات اله  چون همى              پس بگفتندش آه تو بر تخت جاه               

   چون پرى از آدمى شد ناپديد            خود همان بد ديگر او را آس نديد               

    خلق آى بينند غير ريش و دلق             اش پنهان و او در پيش خلق معنى               

   همچو عنقا در جهان مشهور شد        چون ز چشم خويش و خلقان دور شد               

   ى عالم از او الفند الف  جمله            جان هر مرغى آه آمد سوى قاف               

    غلغلى افتاد در بلقيس و خلق           چون رسيد اندر سبا اين نور شرق               

  گان از گور تن سر بر زدند مرد                  روحهاى مرده جمله پر زدند               

   رسد از آسمان  نك ندايى مى                 دادند هان يك دگر را مژده مى               

  گردند سبز  شاخ و برگ دل همى                 گردند گبز ز ان ندا دينها همى               

  دگان را وارهانيد از قبور مر           از سليمان آن نفس چون نفخ صور               

    اين گذشت اللَّه اعلم باليقين                 مر ترا بادا سعادت بعد از اين               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٣٨ 

  

ى اهل سبا و نصيحت و ارشاد سليمان عليه السالم آل بلقيس را هر يكى را اندر خورد مشكالت  ى قصه بقيه

 ى او فير آن جنس مرغ و طعمهدين و دل او و صيد آردن هر جنس مرغ ضميرى به ص

  زار  چون صبا آمد به سوى الله                   وار قصه گويم از سبا مشتاق               

   عادت االوالد صوب اصلها                       القت االشباح يوم وصلها               

    مثل جود حوله لوم السقم                     أمة العشق الخفى فى االمم               

   عزه االشباح من ارواحها                        ذله االرواح من اشباحها               

    أنتم الباقون و البقيا لكم                           ايها العشاق السقيا لكم               

   ذاك ريح يوسف فاستنشقوا                   ايها السالون قوموا و اعشقوا               

  سرا  بانگ هر مرغى آه آيد مى                        منطق الطير سليمانى بيا               

   ستت سبق  لحن هر مرغى بداده            ست حق چون به مرغانت فرستاده               

   مرغ پر اشكسته را از صبر گو                  مرغ جبرى را زبان جبر گو               

    مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف        مرغ صابر را تو خوش دار و معاف               

   باز را از حلم گو و احتراز                 مر آبوتر را حذر فرما ز باز               

  آنش با نور جفت و آشنا  مى             نوا و آن خفاشى را آه ماند او بى               

    مر خروسان را نما اشراط صبح              آبك جنگى را بياموزان تو صلح               

    ره نما و اهللا اعلم بالصواب              رو ز هدهد تا عقاب همچنان مى               

  

  آزادشدن بلقيس از ملك و مست شدن او از شوق ايمان

  همت او از همه ملك منقطع شدن وقت هجرت اال از تختو التفات 

   يك صفيرى آرد بست آن جمله را                چون سليمان سوى مرغان سبا               

   يا چو ماهى گنگ بود از اصل و آر          جان و پر جز مگر مرغى آه بد بى               

   پيش وحى آبريا سمعش دهد               ر نهدنى غلط گفتم آه آر گر س               

   بر زمان رفته هم افسوس خورد      چون آه بلقيس از دل و جان عزم آرد               

    آه بترك نام و ننگ آن عاشقان              ترك مال و ملك آرد او آن چنان               
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   پيش چشمش همچو پوسيده پياز                      آن غالمان و آنيزان بناز               

  نمود  پيش چشم از عشق گلخن مى                    باغها و قصرها و آب رود               

    زشت گرداند لطيفان را به چشم                 عشق در هنگام استيال و خشم               

   غيرت عشق اين بود معنى ال                        هر زمرد را نمايد گندنا               

    آه نمايد مه ترا ديگ سياه                  ال اله اال هو اين است اى پناه               

   دريغش نامد اال جز آه تخت  مى            هيچ مال و هيچ مخزن هيچ رخت               

   آز دل او تا دل او راه شد                   شدپس سليمان از دلش آگاه                

   هم فغان سر دوران بشنود               آن آسى آه بانگ موران بشنود               

    هم بداند راز اين طاق آهن                     آن آه گويد راز قاَلْت نملة               

    تلخش آمد فرقت آن تخت خويش               يشديد از دورش آه آن تسليم آ               

   آه چرا بودش به تخت آن عشق و ساز                 گر بگويم آن سبب گردد دراز               

    نيست جنس آاتب او را مونسى است       حسى است گر چه اين آلك قلم خود بى               

   جان مونس جاناورى  هست بى                     رىو همچنين هر آلت پيشه               

    گر نبودى چشم فهمت را نمى                  اين سبب را من معين گفتمى               

   نقل آردن تخت را امكان نبود              فزود از بزرگى تخت آز حد مى               

   همچو اوصال بدن با همدگر              رخرده آارى بود و تفريقش خط               

   سرد خواهد شد بر او تاج و سرير           پس سليمان گفت گر چه فى االخير               

    جسم را با فر او نبود فرى         چون ز وحدت جان برون آرد سرى               

   بنگرى اندر آف و خاشاك خوار               چون بر آيد گوهر از قعر بحار               

   دم عقرب را آه سازد مستقر                      سر بر آرد آفتاب با شرر               

    جست بايد تخت او را انتقال               ليك خود با اين همه بر نقد حال               

   آودآانه حاجتش گردد روا                       تا نگردد خسته هنگام لقا               

   تا بود بر خوان حوران ديو نيز         هست بر ما سهل و او را بس عزيز               

   همچو دلق و چارقى پيش اياز                عبرت جانش شود آن تخت ناز               

   از آجاها در رسيد او تا آجا                    تا بداند در چه بود آن مبتال               
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  دارد خدا  پيش چشم ما همى               خاك را و نطفه را و مضغه را               

   ات  آه از آن آيد همى خفريقى                    آز آجا آوردمت اى بد نيت               

    منكر اين فضل بودى آن زمان              تو بر آن عاشق بدى در دور آن               

   آردى نخست  آه ميان خاك مى              اين آرم چون دفع آن انكار تست               

   از دوا بدتر شد اين بيمار تو                       حجت انكار شد انشار تو               

   نطفه را خصمى و انكار از آجا               خاك را تصوير اين آار از آجا               

    فكرت و انكار را منكر بدى           سر بدى دل و بى چون در آن دم بى               

    هم از اين انكار حشرت شد درست            از جمادى چون آه انكارت برست               

   ز درونش خواجه گويد خواجه نيست آ           پس مثال تو چو آن حلقه زنى است               

    پس ز حلقه بر ندارد هيچ دست         حلقه زن زين نيست دريابد آه هست               

  آند  آز جماد او حشر صد فن مى                   آند پس هم انكارت مبين مى               

    آب و گل انكار زاد از َهْل أتى                  چند صنعت رفت اى انكار تا               

   خبر آه اخبار نيست زد بى  بانگ مى           گفت خود انكار نيست آب و گل مى               

    ليك خاطر لغزد از گفت دقيق            من بگويم شرح اين از صد طريق               

  

  سباچاره آردن سليمان عليه السالم در احضار تخت بلقيس از

    حاضر آرم تا تو زين مجلس شدن              گفت عفريتى آه تختش را به فن               

    حاضر آرم پيش تو در يك دمش               گفت آصف من به اسم اعظمش               

   ليك آن از نفخ آصف رو نمود              گر چه عفريت اوستاد سحر بود               

    ليك ز آصف نز فن عفريتيان              حاضر آمد تخت بلقيس آن زمان               

   ستم ز رب العالمين  آه بديده             گفت حمد اللَّه بر اين و صد چنين               

    گفت آرى گول گيرى اى درخت          پس نظر آرد آن سليمان سوى تخت               

  نهند  اى بسا گوالن آه سرها مى             پيش چوب و پيش سنگ نقش آند               

   ديده از جان جنبشى و اندك اثر               خبر ساجد و مسجود از جان بى               

    آه سخن گفت و اشارت آرد سنگ          ديده در وقتى آه شد حيران و دنگ               
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    شير سنگين را شقى شيرى شناخت          نرد خدمت چون به ناموضع بباخت               

   استخوانى سوى سگ انداخت زود                  از آرم شير حقيقى آرد جود               

    ليك ما را استخوان لطفى است عام           گفت گر چه نيست آن سگ بر قوام               

  

ى  خواستن حليمه از بتان چون عقيب فطام، مصطفى را عليه السالم گم آرد و لرزيدن و سجدهى يارى  قصه

  بتان و گواهى دادن ايشان بر عظمت آار مصطفى صلى اللَّه عليه و آله و سلم

    تا زدايد داستان او غمت                      ى راز حليمه گويمت قصه               

   بر آفش برداشت چون ريحان و ورد          را چون ز شير او باز آردمصطفى               

   تا سپارد آن شهنشه را به جد                گريزانيدش از هر نيك و بد مى               

    شد به آعبه و آمد او اندر حطيم                آورد امانت را ز بيم چون همى               

    تافت بر تو آفتابى بس عظيم                ز هوا بشنيد بانگى آاى حطيما               

   صد هزاران نور از خورشيد جود                اى حطيم امروز آيد بر تو زود               

    محتشم شاهى آه پيك اوست بخت             اى حطيم امروز آرد در تو رخت               

    منزل جانهاى بااليى شوى               شك از نوى اى حطيم امروز بى               

    آيدت از هر نواحى مست شوق          جان پاآان طلب طلب و جوق جوق               

   نه آسى در پيش نه سوى قفا             گشت حيران آن حليمه ز آن صدا               

   شد پياپى آن ندا را جان فدا          ورت وين نداشش جهت خالى ز ص               

   تا آند آن بانگ خوش را جستجو                 مصطفى را بر زمين بنهاد او               

   آه آجاى است آن شه اسرار گو              انداخت آن دم سو به سو چشم مى               

   رسد يا رب رساننده آجاست  مى        ز چپ و راستآاين چنين بانگ بلند ا               

   جسم لرزان همچو شاخ بيد شد                 چون نديد او خيره و نوميد شد               

   مصطفى را بر مكان خود نديد                    باز آمد سوى آن طفل رشيد               

    گشت بس تاريك از غم منزلش                دلشحيرت اندر حيرت آمد بر                

   ام غارت گماشت  آه آه بر دردانه              سوى منزلها دويد و بانگ داشت               

    ما ندانستيم آانجا آودآى است                   مكيان گفتند ما را علم نيست               
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    آه از او گريان شدند آن ديگران       آرد او بس فغانريخت چندان اشك و                

   اش  آاختران گريان شدند از گريه         سينه آوبان آن چنان بگريست خوش               

  

  حكايت آن پير عرب آه داللت آرد حليمه را به استعانت بتان

   حليمه چه فتاد آخر ترا آاى                  پير مردى پيشش آمد با عصا               

    اين جگرها را ز ماتم سوختى                  آه چنين آتش ز دل افروختى               

   پس بياوردم آه بسپارم به جد                   گفت احمد را رضيعم معتمد               

  شنيدم از هوا يد و مىرس  مى                  چون رسيدم در حطيم آوازها               

   طفل را بنهادم آن جا ز آن صدا                من چو آن الحان شنيدم از هوا               

    آه ندايى بس لطيف و بس شهى است                      تا ببينم اين ندا آواز آيست               

   منقطع شد يك زمان  نه ندا مى            نه از آسى ديدم به گرد خود نشان               

    طفل را آن جا نديدم واى دل              چون آه وا گشتم ز حيرتهاى دل               

   آه نمايم مر ترا يك شهريار                  گفتش اى فرزند تو انده مدار               

    او بداند منزل و ترحال طفل                آه بگويد گر بخواهد حال طفل               

   مر ترا اى شيخ خوب خوش ندا                    پس حليمه گفت اى جانم فدا               

   آش بود از حال طفل من خبر                    هين مرا بنماى آن شاه نظر               

    هست در اخبار غيبى مغتنم               برد او را پيش عزى آاين صنم               

    چون به خدمت سوى او بشتافتيم                   ما هزاران گم شده زو يافتيم               

   اى خداوند عرب اى بحر جود             پير آرد او را سجود و گفت زود               

  ايم از دامها اى تا رسته  آرده                 گفت اى عزى تو بس اآرامها               

   فرض گشته تا عرب شد رام تو                بر عرب حق است از اآرام تو               

   آمد اندر ظل شاخ بيد تو                ى سعدى از اوميد تو اين حليمه               

   ام آن آودك محمد آمده ست ن            آه از او فرزند طفلى گم شده ست               

    سر نگون گشتند و ساجد آن زمان                چون محمد گفت اين جمله بتان               

    آن محمد را آه عزل ما از اوست      آه برو اى پير اين چه جست و جوست               
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  عيار آييم از او ما آساد و بى                  ما نگون و سنگسار آييم از او               

   وقت فترت گاه گاه اهل هوا                    آن خياالتى آه ديدندى ز ما               

   آب آمد مر تيمم را دريد                  گم شود چون بارگاه او رسيد               

  هين ز رشك احمدى ما را مسوز                  دور شو اى پير فتنه آم فروز               

   تا نسوزى ز آتش تقدير تو                    دور شو بهر خدا اى پير تو               

    هيچ دانى چه خبر آوردن است                اين چه دم اژدها افشردن است               

    خبر لرزان شود هفت آسمان زين               زين خبر جوشد دل دريا و آان               

    پس عصا انداخت آن پير آهن            چون شنيد از سنگها پير اين سخن               

   زدى  پير دندانها بهم بر مى              پس ز لرزه و خوف و بيم آن ندا               

  گفت اى ثبور لرزيد و مى ى او هم             آن چنانك اندر زمستان مرد عور               

   ز آن عجب گم آرد زن تدبير را              چون در آن حالت بديد او پير را               

    حيرت اندر حيرت اندر حيرتم                گفت پيرا گر چه من در محنتم               

  آند  ساعتى سنگم اديبى مى                    آند ساعتى با دم خطيبى مى               

  دهد  سنگ و آوهم فهم اشيا مى                     دهد باد با حرفم سخنها مى               

    غيبيان سبز پر آسمان                      گاه طفلم را ربوده غيبيان               

    من شدم سودايى اآنون صد دله                  از آه نالم با آه گويم اين گله               

   ست  اين قدر گويم آه طفلم گم شده              غيرتش از شرح غيبم لب ببست               

    خلق بندندم به زنجير جنون                 گر بگويم چيز ديگر من آنون               

   ى شكر آر و رو را آم خراش  سجده              گفت پيرش آاى حليمه شاد باش               

   بلكه عالم ياوه گردد اندر او                 غم مخور ياوه نگردد او ز تو               

    صد هزاران پاسبان است و حرس        هر زمان از رشك غيرت پيش و پس               

    چون شدند از نام طفلت سر نگون                    آن نديدى آان بتان ذو فنون               

    پير گشتم من نديدم جنس اين         اين عجب قرنى است بر روى زمين               

    تا چه خواهد بر گنه آاران گماشت          زين رسالت سنگها چون ناله داشت               

   اش اى مضطر آه بنده بودى تو نه            اش جرم است در معبودى سنگ بى               
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    تا آه بر مجرم چها خواهند بست      ست او آه مضطر اين چنين ترسان شده               

  

خبر يافتن جد مصطفى عبد المطلب از گم آردن حليمه محمد را عليه الصالة و السالم و طالب شدن او گرد 

  يافتن او محمد را عليه السالمشهر و ناليدن او بر در آعبه و از حق درخواستن و 

   از حليمه وز فغانش برمال                   چون خبر يابيد جد مصطفى               

  رسيد از وى صدا  آه به ميلى مى                 ها و ز چنان بانگ بلند و نعره               

   گريست زد مى  دست بر سينه همى               زود عبد المطلب دانست چيست               

   آاى خبير از سر شب و ز راز روز                آمد از غم بر در آعبه به سوز               

    تا بود هم راز تو همچون منى                   بينم فنى خويشتن را من نمى               

   تا شوم مقبول اين مسعود در                   بينم هنر خويشتن را من نمى               

   يا به اشكم دو لبى خندان شود               ى مرا قدرى بود يا سر و سجده               

   ام آثار لطفت اى آريم  ديده                      ليك در سيماى آن در يتيم               

    ما همه مسيم و احمد آيمياست            ماند به ما گر چه ز ماست آه نمى               

   من نديدم بر ولى و بر عدو                  آن عجايبها آه من ديدم بر او               

   آس نشان ندهد به صد ساله جهاد             آن آه فضل تو در اين طفليش داد               

   بر وى او دريست از درياى تو                    چون يقين ديدم عنايتهاى تو               

   حال او اى حال دان با من بگو               شفيع آرم به تو من هم او را مى               

   آه هم اآنون رخ به تو خواهد نمود                  از درون آعبه آمد بانگ زود               

    با دو صد طلب ملك محفوظ ماست            و محظوظ ماستبا دو صد اقبال ا               

    باطنش را از همه پنهان آنيم               ى آيهان آنيم ظاهرش را شهره               

    آه گهش خلخال و گه خاتم بريم             زر آان بود آب و گل ما زرگريم               

    گاه بند گردن شيرش آنيم                   رش آنيمگه حمايلهاى شمشي               

  هاى ملك جو  گاه تاج فرق                 گه ترنج تخت بر سازيم از او               

  ى رضا ست در قعده  ز انكه افتاده                    عشقها داريم با اين خاك ما               

    گه هم او را پيش شه شيدا آنيم                 او پيدا آنيمگه چنين شاهى از                
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   در فغان و در نفير و جستجو          صد هزاران عاشق و معشوق از او               

    آه به آار ما ندارد ميل جان                 آار ما اين است بر آورى آن               

   برگان نهيم  آه نواله پيش بى            ا ز آن رو دهيماين فضيلت خاك ر               

    و ز درون دارد صفات انورى                 ز انكه دارد خاك شكل اغبرى               

    باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ             ظاهرش با باطنش گشته به جنگ               

    باطنش گويد نكو بين پيش و پس               اينيم و بسظاهرش گويد آه ما                

    باطنش گويد آه بنماييم بيست           ظاهرش منكر آه باطن هيچ نيست               

  آشند  الجرم زين صبر نصرت مى               اند ظاهرش با باطنش در چالش               

   ى پنهانش را پيدا آنيم  خنده             ا آنيمزين ترش رو خاك صورته               

   هاست  در درونش صد هزاران خنده            ز انكه ظاهر خاك اندوه و بكاست               

    آاين نهانها را بر آريم از آمين                 آاشف السريم و آار ما همين               

  آند  شحنه آن از عصر پيدا مى             زند رى تن مىگر چه دزد از منك               

   تا مقر آريمشان از ابتال                   اند اين خاآها ها دزديده فضل               

    ليك احمد بر همه افزوده است           بس عجب فرزند آاو را بوده است               

   آاين چنين شاهى ز ما دو جفت زاد               ان و شادشد زمين و آسمان خند               

   اش  خاك چون سوسن شده ز آزادى                  اش شكافد آسمان از شادى مى               

    چون آه در جنگند و اندر آش مكش             ظاهرت با باطنت اى خاك خوش               

    تا شود معنيش خصم بو و رنگ        بهر حق باشد به جنگهر آه با خود                

    آفتاب جانش را نبود زوال                  ظلمتش با نور او شد در قتال               

    پشت زير پايش آرد آسمان               هر آه آوشد بهر ما در امتحان               

    باطن تو گلستان در گلستان                  آنانظاهرت از تيرگى افغان               

    تا نياميزند با هر نور آش             قاصد او چون صوفيان رو ترش               

    عيش پنهان آرده در خار درشت             عارفان رو ترش چون خار پشت               

    آاى عدوى دزد زين در دور باش               باغ پنهان گرد باغ آن خار فاش               

   اى  سر چو صوفى در گريبان برده                 اى خار پشتا خار حارس آرده               
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   گم شود زين گل رخان خار خو               تا آسى در چار دانگ عيش تو               

    هر دو عالم خود طفيل او بده ست         تطفل تو گر چه آه آودك خوبده س               

    چرخ را در خدمتش بنده آنيم                     ما جهانى را بدو زنده آنيم               

    اى عليم السر نشان ده راه راست            گفت عبد المطلب آاين دم آجاست               

  

  ليه الصالة و السالم آه آجاش يابمنشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد ع

  و جواب آمدن از اندرون آعبه و نشان يافتن

   گفت اى جوينده آن طفل رشيد                   از درون آعبه آوازش رسيد               

    پس روان شد زود پير نيك بخت           در فالن وادى است زير آن درخت               

    ز انكه جدش بود ز اعيان قريش                     در رآاب او اميران قريش               

    مهتران بزم و رزم و ملحمه                    تا به پشت آدم اسالفش همه               

    آز شهنشاهان مه پالوده است        اين نسب خود پوست او را بوده است               

    نيست جنسش از سمك آس تا سماك        مغز او خود از نسب دور است و پاك               

   خلعت حق را چه حاجت تار و پود             نور حق را آس نجويد زاد و بود               

    بر فزايد بر طراز آفتاب              آمترين خلعت آه بدهد در ثواب               

  

 حمت بلقيس راى دعوت ر ى قصه بقيه

    بر لب درياى يزدان در بچين                       خيز بلقيسا بيا و ملك بين               

    تو به مردارى چه سلطانى آنى                   خواهرانت ساآن چرخ سنى               

  ه آن سلطان چه داددانى آ  هيچ مى               خواهرانت را ز بخششهاى راد               

    آه منم شاه و رئيس گولخن             تو ز شادى چون گرفتى طبل زن               

  

  مثل قانع شدن آدمى به دنيا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانيان

 اند نعره زنان آه يا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن آه ابناى جنس وى

  دريد آورد و دلقش مى  حمله مى                آو گداى آور ديدآن سگى در                
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   شد مكرر بهر تاآيد خبر                 ايم اين را ولى بارى دگر گفته               

  اند اين دم شكارى صيد جو  بر آه                   آور گفتش آخر آن ياران تو               

  گيرى تو آور  در ميان آوى مى                  گيرند گور  آوه مىقوم تو در               

   آب شورى جمع آرده چند آور                 ترك اين تزوير گو شيخ نفور               

  گردند آور خورند از من همى  مى               آاين مريدان من و من آب شور               

    آب بد را دام اين آوران مكن               رين آن از بحر لدنآب خود شي               

   تو چو سگ چونى به زرقى آور گير                 خيز شيران خدا بين گور گير               

   جمله شير و شير گير و مست نور            گور چه از صيد غير دوست دور               

    آرده ترك صيد و مرده در وله                ى صيد و صيادى شه در نظاره               

   تا آند او جنس ايشان را شكار             شان بگرفته يار همچو مرغ مرده               

    خوانده اى القلب بين اصبعين         مرغ مرده مضطر اندر وصل و بين               

   چون ببيند شد شكار شهريار         هر آن آه شد شكاراش را مرغ مرده               

    دست آن صياد را هرگز نيافت          هر آه او زين مرغ مرده سر بتافت               

    عشق شه بين در نگهدارى من                 گويد او منگر به مردارى من               

    صورت من شبه مرده گشته است             ه استمن نه مردارم مرا شه آشت               

   جنبشم اآنون ز دست دادگر              جنبشم زين پيش بود از بال و پر               

    جنبشم باقى است اآنون چون از اوست               جنبش فانيم بيرون شد ز پوست               

   آشم  گر چه سيمرغ است زارش مى                 جنبشمهر آه آژ جنبد به پيش                

   اى  در آف شاهم نگر گر بنده               اى هين مرا مرده مبين گر زنده               

    من به آف خالق عيسى درم                 مرده زنده آرد عيسى از آرم               

   بر آف عيسى مدار اين هم روا                ى خدا آى بمانم مرده در قبضه               

    از دم من او بماند جاودان           ام ليكن هر آن آاو يافت جان عيسى               

   شاد آن آاو جان بدين عيسى سپرد               شد ز عيسى زنده ليكن باز مرد               

    موسيم پنهان و من پيدا به پيش           ى خويشمن عصايم در آف موسا               

    باز بر فرعون اژدرها شوم                      بر مسلمانان پل دريا شوم               
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   آف حق نبود چنين  آه عصا بى                اين عصا را اى پسر تنها مبين               

  ى جادو پرستان را بخورد  طنطنه          او ز دردموج طوفان هم عصا بد آ               

    زرق اين فرعونيان را بر درم                   گر عصاهاى خدا را بشمرم               

  چرند  ترك آن تا چند روزى مى                  ليك زين شيرين گياه زهرمند               

    از آجا يابد جهنم پرورى                 رىگر نباشد جاه فرعون و س               

   برگند در دوزخ آالب  ز انكه بى         فربهش آن آن گهش آش اى قصاب               

    پس بمردى خشم اندر مردمان           گر نبودى خصم و دشمن در جهان               

    تا زيد ور نى رحيمى بكشدش          دوزخ آن خشم است خصمى بايدش               

    پس آمال پادشاهى آى بدى               قهر و بدى پس بماندى لطف بى               

    بر مثلها و بيان ذاآران                اند آن منكران خندى آرده ريش               

  ى زيست اى مردار چند چند خواه              خند تو اگر خواهى بكن هم ريش               

   بر همين در آه شود امروز باز                   شاد باشيد اى محبان در نياز               

   در ميان باغ از سير و آبر               هر حويجى باشدش آردى دگر               

  خورد  نم مى از براى پختگى           هر يكى با جنس خود در آرد خود               

    باش و آميزش مكن با ديگران                 تو آه آرد زعفرانى زعفران               

    زعفرانى اندر آن حلوا رسى                  خور زعفرانا تا رسى آب مى               

   طبع و آيش آه نگردد با تو او هم             در مكن در آرد شلغم پوز خويش               

    ز انكه ارض اللَّه آمد واسعه              تو به آردى او به آردى مودعه               

   شود ديو و پرى  در سفر گم مى             خاصه آن ارضى آه از پهناورى               

   وهام و خيالگردد ا  منقطع مى                  اندر آن بحر و بيابان و جبال               

   همچو اندر بحر پر يك تاى مو                      اين بيابان در بيابانهاى او               

   تر خوشتر ز جوهاى روان  تازه                 آب استاده آه سير استش نهان               

   رد و پاى روان سير پنهان دا         آاو درون خويش چون جان و روان               

    اى خطيب اين نقش آم آن تو بر آب             مستمع خفته ست آوته آن خطاب               

   زين خسيسان آساد افكن گريز               خيز بلقيسا آه بازارى است تيز               
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  آن آه مرگ آرد گير و دار پيش از                      خيز بلقيسا آنون با اختيار               

    آه چو دزد آيى به شحنه جان آنان        بعد از آن گوشت آشد مرگ آن چنان               

  دزدى بيا و لعل دزد  گر همى              زين خران تا چند باشى نعل دزد               

   گرفته ملكت آور و آبود تو                     خواهرانت يافته ملك خلود               

    آه اجل اين ملك را ويران گر است          اى خنك آن را آز اين ملكت بجست               

    ملكت شاهان و سلطانان دين                       خيز بلقيسا بيا بارى ببين               

    ظاهرا حادى ميان دوستان                   شسته در باطن ميان گلستان               

  شود  ليك آن از خلق پنهان مى                بوستان با او روان هر جا رود               

   آب حيوان آمده آز من بخور                   آنان آز من بچر ها البه ميوه               

    همچو خورشيد و چو بدر و چون هالل              پر و بال آن بر فلك بى طوف مى               

   خورى صد لوت و لقمه خاى نى  مى             چون روان باشى روان و پاى نى               

   ات  نه پديد آيد ز مردن زشتى                  ات نه نهنگ غم زند بر آشتى               

    هم تو نيكو بخت باشى هم تو بخت         هم تو شاه و هم تو لشكر هم تو تخت               

    بخت غير تست روزى بخت رفت              گر تو نيكو بختى و سلطان زفت               

    دولت خود هم تو باش اى مجتبى                  نوا تو بماندى چون گدايان بى               

    پس تو آه بختى ز خود آى گم شوى          چون تو باشى بخت خود اى معنوى               

    چون آه عين تو ترا شد ملك و مال    تو ز خود آى گم شوى اى خوش خصال               

  

ى عمارت آردن سليمان عليه السالم مسجد اقصى را به تعليم و وحى خدا جهت حكمتهايى آه او  بقيه قصه

 آشكاراداند و معاونت ماليكه و ديو و پرى و آدمى 

   لشكر بلقيس آمد در نماز                 اى سليمان مسجد اقصى بساز               

   جن و انس آمد بدن در آار داد                چون آه او بنياد آن مسجد نهاد               

   همچنان آه در ره طاعت عباد           مراد يك گروه از عشق و قومى بى               

   آشدشان سوى دآان و غله  مى                   خلق ديوانند و شهوت سلسله               

   سلسله  تو مبين اين خلق را بى             هست اين زنجير از خوف و وله               
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  آشاندشان سوى آان و بحار  مى            آشاندشان سوى آسب و شكار مى               

   گفت حق فى جيدها حبل المسد             آشدشان سوى نيك و سوى بد مى               

    و اتخذنا الحبل من اخالقهم                      قد جعلنا الحبل فى اعناقهم               

    قط اال طايره فى عنقه                        ليس من مستقذر مستنقه               

    اخگر از رنگ خوش آتش خوش است         حرص تو در آار بد چون آتش است               

    چون آه آتش شد سياهى شد عيان                   آن سياهى فحم در آتش نهان               

    حرص چون شد ماند آن فحم تباه              اخگر از حرص تو شد فحم سياه               

   آن نه حسن آار نار حرص بود               نمود آن زمان آن فحم اخگر مى               

   حرص رفت و ماند آار تو آبود                 حرص آارت را بياراييده بود               

    پخته پندارد آسى آه هست گول                  اى را آه بر آراييد غول غوله               

   آند گردد ز آزمون دندان او                    آزمايش چون نمايد جان او               

   عكس غول حرص و آن خود خام بود                  نمود از هوس آن دام دانه مى               

   چون نماند حرص باشد نغز رو              حرص اندر آار دين و خير جو               

   تاب حرص ار رفت ماند تاب خير                 خيرها نغزند نه از عكس غير               

    فحم باشد مانده از اخگر به تفت          تاب حرص از آار دنيا چون برفت               

   تا شوند از ذوق دل دامن سوار              آرد غرار آودآان را حرص مى               

    بر دگر اطفال خنده آيدش          چون ز آودك رفت آن حرص بدش               

    خل ز عكس حرص بنمود انگبين           ديدم در اين آردم چه مى آه چه مى               

   ز آن چنان پيوسته رونقها فزود                     حرص بود آن بناى انبيا بى               

    ليك نبود مسجد اقصاش نام                  ى بسا مسجد بر آورده آراما               

   آن ز اخالصات ابراهيم بود              آعبه را آه هر دمى عزى فزود               

    ليك در بناش حرص و جنگ نيست        فضل آن مسجد ز خاك و سنگ نيست               

    نه مساجدشان نه آسب و خان و مان                   ل آتب ديگراننه آتبشان مث               

    نه نعاس و نه قياس و نه مقال                نه ادبشان نه غضبشان نه نكال               

   مرغ جانشان طاير از پرى دگر                  هر يكيشان را يكى فرى دگر               
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   ى افعال ما افعالشان  قبله                  لرزد ز ذآر حالشان مىدل ه               

    نيم شب جانشان سحرگه بين شده ست          ها زرين بده ست مرغشان را بيضه               

    نقص گفتم گشته ناقص گوى قوم           هر چه گويم من به جان نيكوى قوم               

    آه سليمان باز آمد و السالم                  اقصى بسازيد اى آراممسجد               

   جمله را امالك در چنبر آشند            ور ازين ديوان و پريان سر آشند               

    تازيانه آيدش بر سر چو برق           ديو يك دم آژ رود از مكر و زرق               

   سنگ برند از پى ايوان تو               ان شو آه تا ديوان توچون سليم               

   تا ترا فرمان برد جنى و ديو          وسواس و ريو چون سليمان باش بى               

   تا نگردد ديو را خاتم شكار             خاتم تو اين دل است و هوش دار               

    ديو با خاتم حذر آن و السالم                    ر تو مدامپس سليمانى آند ب               

    در سر و سرت سليمانى آنى است                  آن سليمانى دال منسوخ نيست               

   ليك هر جوالهه اطلس آى تند                      ديو هم وقتى سليمانى آند               

    در ميان هر دوشان فرقى است نيك                اند چو دست او و ليكدست جنب               

  

  ى شاعر و صله دادن شاه و مضاعف آردن آن وزير بو الحسن نام قصه

    بر اميد خلعت و اآرام و جاه                شاعرى آورد شعرى پيش شاه               

   از زر سرخ و آرامات و نثار                 شاه مكرم بود فرمودش هزار               

   ده هزارش هديه وا ده تا رود              پس وزيرش گفت آاين اندك بود               

    ده هزارى آه بگفتم اندك است           از چنو شاعر پس از تو بحر دست               

    تا بر آمد عشر خرمن از آفه                    فقه گفت آن شاه را و فلسفه               

   ى شكر و ثنا گشت آن سرش  خانه          ده هزارش داد و خلعت در خورش               

   شاه را اهليت من آى نمود           پس تفحص آرد آاين سعى آه بود               

  آن حسن نام و حسن خلق و ضمير                  پس بگفتندش فالن الدين وزير               

   بر نبشت و سوى خانه رفت باز                  در ثناى او يكى شعرى دراز               

   آرد و خلعتهاى شاه  مدح شه مى                زبان و لب همان نعماى شاه بى               
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ى خويش و گفتن وزير نو  ينار فرمودن بر قاعدهباز آمدن آن شاعر بعد چند سال به اميد همان صله و هزار د

  هم حسن نام شاه را آه اين سخت بسيار است و ما را خرجهاست و خزينه خالى است

   و من او را به ده يك آن خشنود آنم

    شاعر از فقر و عوز محتاج گشت              بعد سالى چند بهر رزق و آشت               

    جست و جوى آزموده بهتر است               ت فقر و تنگى دو دستگفت وق               

    حاجت نو را بدان جانب برم                   درگهى را آازمودم در آرم               

    يولهون فى الحوائج هم لديه                      معنى اللَّه گفت آن سيبويه               

    و التمسناها وجدناها لديك                     لهنا فى حوايجنا اليكگفت ا               

   جمله ناالن پيش آن ديان فرد             صد هزاران عاقل اندر وقت درد               

   بر بخيلى عاجزى آديه تند                    ى فليوى اين آند هيچ ديوانه               

    عاقالن آى جان آشيدنديش پيش                  ديدندى هزاران بار بيشگر ن               

  ى پرندگان بر اوجها  جمله                 ى ماهيان در موجها بلكه جمله               

   اژدهاى زفت و مور و مار نيز                پيل و گرگ و حيدر اشكار نيز               

   مايه زو يابند هم دى هم بهار              خاك و باد و آب و هر شراربلكه               

    آه فرو مگذارم اى حق يك زمان                  هر دمش البه آند اين آسمان               

    جمله مطوى يمين آن دو دست             استن من عصمت و حفظ تو است               

   اى آه بر آبم تو آرده ستى سوار              ين گويد آه دارم برقراروين زم               

   دادن حاجت از او آموختند                جملگان آيسه از او بر دوختند               

    استعينوا منه صبرا او صالت                   هر نبيى زو بر آورده برات               

   آب در يم جو مجو در خشك جو               ز او خواهيد نه از غير اوهين ا               

   بر آف ميلش سخا هم او نهد                ور بخواهى از دگر هم او دهد               

   رو بدو آرى به طاعت چون آند           آن آه معرض را ز زر قارون آند               

   روى سوى آن شه محسن نهاد                اعر از سوداى دادبار ديگر ش               

   پيش محسن آرد و بنهد گرو                ى شاعر چه باشد شعر نو هديه               
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   زر نهاده شاعران را منتظر             محسنان با صد عطا و جود و بر               

   خاصه شاعر آاو گهر آرد ز قعر         تنگ شعرپيششان شعرى به از صد                

   ز انكه قوت و نان ستون جان بود                     آدمى اول حريص نان بود               

    جان نهاده بر آف از حرص و امل      سوى آسب و سوى غصب و صد حيل               

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

   در بيان فضل او منبر نهند             تا آه اصل و فصل او را بر دهند               

  وگو  همچو عنبر بو دهد در گفت                تا آه آر و فر و زر بخشى او               

    وصف ما از وصف او گيرد سبق             خلق ما بر صورت خود آرد حق               

    آدمى را مدح جويى نيز خوست       چون آه آن خالق شكر و حمد جوست               

    پر شود ز آن باد چون خيك درست    خاصه مرد حق آه در فضل است چست               

   ست آى گيرد فروغ يده خيك بدر                 ور نباشد اهل ز آن باد دروغ               

    سرسرى مشنو چو اهلى و مفيق               اين مثل از خود نگفتم اى رفيق               

    آه چرا فربه شود احمد به مدح                اين پيمبر گفت چون بشنيد قدح               

  اندر شكر احسان آان نمرد شعر                رفت شاعر پيش آن شاه و ببرد               

   اى خنك آن را آه اين مرآب براند                محسنان مردند و احسانها بماند               

   واى جانى آاو آند مكر و دها                ظالمان مردند و ماند آن ظلمها               

   شد ز دنيا ماند از او فعل نكو                 گفت پيغمبر خنك آن را آه او               

   نزد يزدان دين و احسان نيست خرد                مرد محسن ليك احسانش نمرد               

   تا نپندارى به مرگ او جان ببرد           واى آن آاو مرد و عصيانش نمرد               

   وام دار است و قوى محتاج زر            اين رها آن ز انكه شاعر بر گذر               

   بر اميد بخشش و احسان يار                برد شاعر شعر سوى شهريار               

    بر اميد و بوى اآرام نخست               نازنين شعرى پر از در درست               

  نين بد عادت آن شهريار چون چ            شاه هم بر خوى خود گفتش هزار               

   بر براق عز ز دنيا رفته بود               ليك اين بار آن وزير پر ز جود               

   رحم و خسيس  گشته ليكن سخت بى                     بر مقام او وزير نو رئيس               
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  اعرى را نبود اين بخشش جزا ش                  گفت اى شه خرجها داريم ما               

    مرد شاعر را خوش و راضى آنم                 من به ربع عشر اين اى مغتنم               

    ده هزاران زين دالور برده است             خلق گفتندش آه او را پيش دست               

  بعد سلطانى گدايى چون آند                 بعد شكر آلك خوايى چون آند               

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

    در ربايد همچو گلبرگ از چمن               آن گه ار خاآش دهم از راه من               

    گر تقاضاگر بود هم آتشين              اين بمن بگذار آه استادم در اين               

   نرم گردد چون ببيند او مرا                        از ثريا گر بپرد تا ثرى               

    ليك شادش آن آه نيكو گوى ماست             گفت سلطانش برو فرمان تراست               

    تو به من بگذار و اين بر من نويس               گفت او را و دو صد اوميد ليس               

   شد زمستان و دى و آمد بهار               پس فگندش صاحب اندر انتظار               

   پس زبون اين غم و تدبير شد                   شاعر اندر انتظارش پير شد               

    تا رهد جانم ترا باشم رهى              گفت اگر زر نه آه دشنامم دهى               

   تا رهد اين جان مسكين از گرو                   انتظارم آشت بارى گو برو               

   ى گران  ماند شاعر اندر انديشه                  بعد از آنش داد ربع عشر آن               

  ى خار بود  اين آه دير اشكفت دسته               آان چنان نقد و چنان بسيار بود               

   رفت از دنيا خدا مزدت دهاد                پس بگفتندش آه آن دستور راد               

  افتاد بخشش را خطا  آم همى             شد آن عطا آه مضاعف زو همى               

   او نمرد الحق بلى احسان بمرد          اين زمان او رفت و احسان را ببرد               

   صاحب سالخ درويشان رسيد               رفت از ما صاحب راد و رشيد               

   تا نگيرد با تو اين صاحب ستيز         رو بگير اين را و ز اينجا شب گريز               

  خبر از جهد ما  بستديم اى بى            ما به صد حيلت از او اين هديه را               

    از آجا آمد بگوييد اين عوان         رو به ايشان آرد و گفت اى مشفقان               

    قوم گفتندش آه نامش هم حسن                 چيست نام اين وزير جامه آن               

    چون يكى آمد دريغ اى رب دين                   گفت يا رب نام آن و نام اين               
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   صد وزير و صاحب آيد جود خو               آن حسن نامى آه از يك آلك او               

   توان بافيد اى جان صد رسن  مى           اين حسن آز ريش زشت اين حسن               

   ملكش را ابد رسوا آند شاه و            بر چنين صاحب چو شه اصغا آند               

  

  مانستن بد رايى اين وزير دون در افساد مروت شاه به وزير فرعون يعنى هامان در افساد قابليت فرعون

    چون شنيدى او ز موسى آن آالم              شد نرم و رام چند آن فرعون مى               

  نظير  از خوشى آن آالم بى                آن آالمى آه بدادى سنگ شير               

   مشورت آردى آه آينش بود خو            چون به هامان آه وزيرش بود او               

   بنده گردى ژنده پوشى را به ريو                پس بگفتى تا آنون بودى خديو               

   ى او زدى آن سخن بر شيشه خانه                     همچو سنگ منجنيقى آمدى               

    ساختى در يك دم او آردى خراب      هر چه صد روز آن آليم خوش خطاب               

    در وجودت ره زن راه خداست             عقل تو دستور و مغلوب هواست               

   را او به فن طرحى نهد آن سخن                      ناصحى ربانيى پندت دهد               

   نيست چندان با خود آ شيدا مشو       آاين نه بر جاى است هين از جا مشو               

   جاى هر دو دوزخ پر آين بود               واى آن شه آه وزيرش اين بود               

   آار چون آصف وزير باشد اندر              گير شاد آن شاهى آه او را دست               

   ُنوٍر بود  نام آن ُنوٌر َعلى                  شاه عادل چون قرين او شود               

   نور بر نور است و عنبر بر عبير        چون سليمان شاه و چون آصف وزير               

  د ز بد بختى گزير هر دو را نبو              شاه فرعون و چو هامانش وزير               

    نه خرد يار و نه دولت روز عرض            پس بود ظلمات بعضى فوق بعض               

   ستى رسان از من سالم  گر تو ديده                   من نديدم جز شقاوت در لئام               

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

   سحر آموز دو صد طاغوت شد            ى عقل چون هاروت شد آن فرشته               

   عقل آل را ساز اى سلطان وزير              عقل جزوى را وزير خود مگير               

  ز نماز آه بر آيد جان پاآت ا                مر هوا را تو وزير خود مساز               
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   عقل را انديشه يوم دين بود         آاين هوا پر حرص و حالى بين بود               

  آشد او رنج خار  بهر آن گل مى                  عقل را دو ديده در پايان آار               

   ر از آن باد هر خرطوم اخشم دو                   آه نفرسايد نريزد در خزان               

  

نشستن ديو بر مقام سليمان عليه السالم و تشبه آردن او به آارهاى سليمان و فرق ظاهر ميان هر دو سليمان 

  و ديو خويشتن را سليمان بن داود نام آردن

   يار باش و مشورت آن اى پدر               ور چه عقلت هست با عقل دگر               

    پاى خود بر اوج گردونها نهى               از بس بالها وارهىبا دو عقل                

   ملك برد و مملكت را رام آرد               ديو گر خود را سليمان نام آرد               

  نمود  صورت اندر سر ديوى مى                  صورت آار سليمان ديده بود               

   هاست  از سليمان تا سليمان فرق             صفاست اين سليمان بىخلق گفتند                

    همچنان آه آن حسن با اين حسن        او چو بيدارى است اين همچون وسن               

    صورتى آرده ست خوش بر اهرمن              گفتى آه حق بر شكل من ديو مى               

    تا نيندازد شما را او به شست             صورت من داده استديو را حق                

   صورت او را مداريد اعتبار                   گر پديد آيد به دعوى زينهار               

   نمود اين عكس در دلهاى نيك  مى              گفت ليك ديوشان از مكر اين مى               

   آه بود تمييز و عقلش غيب گو                 ى با مميز خاصه اونيست باز               

   نبندد پرده بر اهل دول  مى                هيچ سحر و هيچ تلبيس و دغل               

   روى اى آج خطاب  باژگونه مى               گفتند با خود در جواب پس همى               

    سوى دوزخ اسفل اندر سافلين                  خواهى همچنينباژگونه رفت               

  اش بدر منير  هست در پيشانى             او اگر معزول گشته است و فقير               

   اى  دوزخى چون زمهرير افسرده                    اى تو اگر انگشترى را برده               

   ننهيم سنب  سر آجا آه خود همى        عارض و طاق و طرنبما به بوش و               

   ى مانع بر آيد از زمين  پنجه               ور به غفلت ما نهيم او را جبين               

   هين مكن سجده مر اين ادبار را            آه منه آن سر مر اين سر زير را               
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   گر نبودى غيرت و رشك خدا             اين بس جان فزاآردمى من شرح               

   تا بگويم شرح اين وقتى دگر                هم قناعت آن تو بپذير اين قدر               

   آند بر هر صبى  روى پوشى مى                      نام خود آرده سليمان نبى               

   از لقب و ز نام در معنى گريز             و از نام خيزدر گذر از صورت                

   در ميان حد و فعل او را بجو              پس بپرس از حد او و ز فعل او               

  

  در آمدن سليمان عليه السالم هر روز در مسجد اقصى بعد از تمام شدن جهت عبادت

 سجد و ارشاد عابدان و معتكفان و رستن عقاقير در م

    خاضع اندر مسجد اقصى شدى               هر صباحى چون سليمان آمدى               

   پس بگفتى نام و نفع خود بگو                  نو گياهى رسته ديدى اندر او               

    تو زيان آى و نفعت بر آى است          تو چه دارويى چيى نامت چى است               

    آه من آن را جانم و اين را حمام               پس بگفتى هر گياهى فعل و نام               

   نام من اين است بر لوح از قدر            من مر اين را زهرم و او را شكر               

   عالم و دانا شدندى مقتدا               پس طبيبان از سليمان ز آن گيا               

  پرداختند  جسم را از رنج مى                        تا آتبهاى طبيبى ساختند               

   سوره آجاست  عقل و حس را سوى بى                اين نجوم و طب وحى انبياست               

    جز پذيراى فن و محتاج نيست             عقل جزوى عقل استخراج نيست               

   ليك صاحب وحى تعليمش دهد                قابل تعليم و فهم است اين خرد               

   اول او ليك عقل آن را فزود                جمله حرفتها يقين از وحى بود               

  اوستا  تاند او آموختن بى              هيچ حرفت را ببين آاين عقل ما               

  استا نشد  هيچ پيشه رام بى             گر چه اندر مكر موى اشكاف بد               

   اوستا حاصل شدى ى بى  پيشه                دانش پيشه از اين عقل ار بدى               

  

 ى گورآنى قابيل از زاغ پيش از آن آه در عالم علم گورآنى و گور بود آموختن پيشه

   آى ز فكر و حيله و انديشه بود                ندن گورى آه آمتر پيشه بودآ               
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   آى نهادى بر سر او هابيل را                   گر بدى اين فهم مر قابيل را               

   اين به خون و خاك در آغشته را                آه آجا غايب آنم اين آشته را               

   آمد چنان  بر گرفته تيز مى                 ديد زاغى زاغ مرده در دهان               

    از پى تعليم او را گور آن                از هوا زير آمد و شد او به فن               

   زود زاغ مرده را در گور آرد         پس به چنگال از زمين انگيخت گرد               

    زاغ از الهام حق بد علمناك             دفن آردش پس بپوشيدش به خاك               

    آه بود زاغى ز من افزون به فن                   گفت قابيل آه شه بر عقل من               

  آند هر سو نظر  عقل جزوى مى               عقل آل را گفت ما زاَغ البصر               

    عقل زاغ استاد گور مردگان              عقل ما زاَغ است نور خاصگان               

   زاغ او را سوى گورستان برد                 ى زاغان پرد جان آه او دنباله               

    آاو به گورستان برد نه سوى باغ               هين مدو اندر پى نفس چو زاغ               

    سوى قاف و مسجد اقصاى دل                گر روى رو در پى عنقاى دل               

  دمد در مسجد اقصاى تو  مى                 نو گياهى هر دم از سوداى تو               

    پى بر از وى پاى رد بر وى منه                        وار داد او بده تو سليمان               

    باز گويد با تو انواع نبات                  ز انكه حال اين زمين با ثبات               

    ترجمان هر زمين نبت وى است        در زمين گر نيشكر ور خود نى است               

   فكرها اسرار دل را وانمود               پس زمين دل آه نبتش فكر بود               

    صد هزاران گل برويم چون چمن                 گر سخن آش يابم اندر انجمن               

  ها از دل چو دزد گريزد نكته  مى          ور سخن آش يابم آن دم زن به مزد               

    جذب صادق نه چو جذب آاذب است          جنبش هر آس به سوى جاذب است               

  آشد اى پيدا نه و آن آت مى  رشته              روى گه گمره و گه در رشد مى               

   بين مهارت را مبين  تو آشش مى                    اشتر آورى مهار تو رهين               

   پس نماندى اين جهان دار الغرار             گر شدى محسوس جذاب و مهار               

  شود ى ديو ستنبه مى  سخره               رود ر ديدى آاو پى سگ مىگب               

   پاى خود را وا آشيدى گبر نيز                  در پى او آى شدى مانند هيز               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٥٩ 

    آى پى ايشان بدان دآان شدى                  گاو گر واقف ز قصابان بدى               

    يا بدادى شيرشان از چاپلوس              ردى از آف ايشان سبوسيا بخو               

    گر ز مقصود علف واقف بدى        ور بخوردى آى علف هضمش شدى               

    چيست دولت آاين دوادو بالت است        پس ستون اين جهان خود غفلت است               

   جز در اين ويرانه نبود مرگ خر                 بخوراولش دو دو به آخر لت                

   ست  عيبش اين دم بر تو پوشيده شده          تو به جد آارى آه بگرفتى به دست               

   آه بپوشيد از تو عيبش آردگار              ز آن همى تانى بدادن تن به آار               

    عيب آن فكرت شده ست از تو نهان             آه گرمى در آنهمچنين هر فكر                

    زو رميدى جانت ُبْعَد المشرقين          بر تو گر پيدا شدى زو عيب و شين               

    گر بود اين حالت اول آى دوى               شوى حال آاخر زو پشيمان مى               

   تا آنيم آن آار بر وفق قضا                 ل آن بر جان ماپس بپوشيد او               

   چشم وا شد تا پشيمانى رسيد                 چون قضا آورد حكم خود پديد               

    اين پشيمانى بهل حق را پرست                اين پشيمانى قضاى ديگر است               

   تر شوى  زين پشيمانى پشيمان            يمان خور شوىور آنى عادت پش               

   نيم ديگر در پشيمانى رود                   نيم عمرت در پريشانى رود               

   حال و يار و آار نيكوتر بجو                  ترك اين فكر و پشيمانى بگو               

    پس پشيمانيت بر فوت چه است                ه دستور ندارى آار نيكوتر ب               

    ور ندانى چون بدانى آاين بد است                  دانى ره نيكو پرست گر همى               

    ضد را از ضد توان ديد اى فتى                        بد ندانى تا ندانى نيك را               

    از گنه آن گاه هم عاجز بدى              فكر اين عاجز شدىچون ز ترك               

    عاجزى را باز جو آز جذب آيست           چون بدى عاجز پشيمانى ز چيست               

    آس نديده ست و نباشد اين بدان                  قادرى اندر جهان عاجزى بى               

    تو ز عيب آن حجابى اندرى                 برى زو آه مىهمچنين هر آر               

   خود رميدى جان تو ز آن جستجو                      ور نمودى علت آن آرزو               

   آس نبردى آش آشان آن سو ترا                گر نمودى عيب آن آار او ترا               
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   ز آن بود آه عيبش آمد در ظهور           ز آن هستى نفورو آن دگر آارى آ               

    عيب آار بد ز ما پنهان مكن                اى خداى راز دان خوش سخن               

   تا نگرديم از روش سرد و هبا                    عيب آار نيك را منما به ما               

    رفت در مسجد ميان روشنى                  يمان سنىهم بر آن عادت سل               

    آه ببيند مسجد اندر نو گياه            جست شاه ى هر روز را مى قاعده               

    آن حشايش آه شد از عامه خفى                  دل ببيند سر بدان چشم صفى               

  

 زانو مراقب بود يارانش گفتند سر بر آور تفرج آن بر گلستان و ى صوفى آه در ميان گلستان سر بر قصه

  رياحين و مرغان و آثار رحمه اللَّه تعالى

   صوفيانه روى بر زانو نهاد                  صوفيى در باغ از بهر گشاد               

   وابش فضول شد ملول از صورت خ          پس فرو رفت او به خود اندر نغول               

   اين درختان بين و آثار و خضر              آه چه خسبى آخر اندر رز نگر               

   سوى اين آثار رحمت آر رو            امر حق بشنو آه گفته ست انظروا               

   س آن برون آثار آثار است و ب           گفت آثارش دل است اى بو الهوس               

    بر برون عكسش چو در آب روان                  ها در عين جان باغها و سبزه               

    آه آند از لطف آب آن اضطراب                     آن خيال باغ باشد اندر آب               

   ين آب و گل است عكس لطف آن بر ا                  ها اندر دل است باغها و ميوه               

   پس نخواندى ايزدش دار الغرور              گر نبودى عكس آن سرو سرور               

    هست از عكس دل و جان رجال            اين غرور آن است يعنى اين خيال               

   آده نت بر گمانى آاين بود ج            جمله مغروران بر اين عكس آمده               

  آنند آن الغها  بر خيالى مى                    گريزند از اصول باغها مى               

   راست بينند و چه سود است آن نظر          چون آه خواب غفلت آيدشان به سر               

   ا حسرتاه تا قيامت زين غلط و              پس به گورستان غريو افتاد و آه               

   يعنى او از اصل اين رز بوى برد         اى خنك آن را آه پيش از مرگ مرد               
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  ى مسجد اقصى و غمگين شدن سليمان عليه السالم از آن ى رستن خروب در گوشه قصه

   چون به سخن آمد با او و خاصيت و نام خود بگفت

   اى  نو گياهى رسته همچون خوشه                  اى پس سليمان ديد اندر گوشه               

  اش نور از بصر ربود آن سبزى  مى                 ديد بس نادر گياهى سبز و تر               

    او جوابش گفت و بشكفت از خوشيش         پس سالمش آرد در حال آن حشيش               

    گفت خروب است اى شاه جهان             دهان ىگفت نامت چيست بر گو ب               

   گفت من رستم مكان ويران شود                  گفت اندر تو چه خاصيت بود               

    هادم بنياد اين آب و گلم                    من آه خروبم خراب منزلم               

   آه اجل آمد سفر خواهد نمود             پس سليمان آن زمان دانست زود               

    در خلل نايد ز آفات زمين              گفت تا من هستم اين مسجد يقين               

   مسجد اقصى مخلخل آى شود                   تا آه من باشم وجود من بود               

    نبود اال بعد مرگ ما بدان                 گمان پس آه هدم مسجد ما بى               

    يار بد خروب هر جا مسجد است    مسجد است آن دل آه جسمش ساجد است               

  وگو  هين از او بگريز و آم آن گفت              يار بد چون رست در تو مهر او               

   مر ترا و مسجدت را بر آند           بر آن از بيخش آه گر سر بر زند               

   غژى  همچو طفالن سوى آژ چون مى                     عاشقا خروب تو آمد آژى               

    تا ندزدد از تو آن استاد درس         خويش مجرم دان و مجرم گو مترس               

    اين چنين انصاف از ناموس به                    چون بگويى جاهلم تعليم ده               

    َربَّنا گفت و َظَلْمنا پيش از اين                  از پدر آموز اى روشن جبين               

    نه لواى مكر و حيلت بر فراخت               نه بهانه آرد و نه تزوير ساخت               

   آه بدم من سرخ رو آرديم زرد                  باز آن ابليس بحث آغاز آرد               

    اصل جرم و آفت و داغم تويى                رنگ رنگ تست صباغم تويى               

    تا نگردى جبرى و آژ آم تنى                   هين بخوان َربِّ ِبما أغويتني               

    اختيار خويش را يك سو نهى                بر درخت جبر تا آى بر جهى               

  وگو  با خدا در جنگ و اندر گفت                   همچو آن ابليس و ذريات او               
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    آه تو در عصيان همى دامن آشى               چون بود اآراه با چندان خوشى               

    آس چنان رقصان دود در گمرهى         آن چنان خوش آس رود در مكرهى               

   دادند پند آن ديگران  آت همى            آردى در آن بيست مرده جنگ مى               

    آى زند طعنه مرا جز هيچ آس   آه صواب اين است و راه اين است و بس               

   ره ست ن چنين جنگد آسى آاو بى چو           آى چنين گويد آسى آو مكره است               

   هر چه عقلت خواست آرى اضطرار           هر چه نفست خواست دارى اختيار               

    زيرآى ز ابليس و عشق از آدم است           داند او آاو نيك بخت و محرم است               

   آم رهد غرق است او پايان آار                   زيرآى سباحى آمد در بحار               

    نيست جيحون نيست جو درياست اين            هل سباحت را رها آن آبر و آين               

    در ربايد هفت دريا را چو آاه                پناه و آن گهان درياى ژرف بى               

    آم بود آفت بود اغلب خالص            عشق چون آشتى بود بهر خواص               

   زيرآى ظن است و حيرانى نظر                زيرآى بفروش و حيرانى بخر               

   ام آفى  َحْسِبَي اللَُّه گو آه اهللا              عقل قربان آن به پيش مصطفى               

    آه غرورش داد نفس زيرآش            همچو آنعان سر ز آشتى وامكش               

   منت نوحم چرا بايد آشيد                     آه بر آيم بر سر آوه مشيد               

  آشد  آه خدا هم منت او مى               رشد چون رمى از منتش اى بى               

  كر و منتش گويد خدا چون آه ش                   چون نباشد منتش بر جان ما               

  رسد  آه نهادن منت او را مى              ى پر حسد تو چه دانى اى غراره               

    تا طمع در نوح و آشتى دوختى                        آاشكى او آشنا ناموختى               

   ن چنگ در مادر زدى تا چو طفال           آاش چون طفل از حيل جاهل بدى               

    علم وحى دل ربودى از ولى                    يا به علم نقل آم بودى ملى               

    جان وحى آساى تو آرد عتاب            با چنين نورى چو پيش آرى آتاب               

   با دم قطب زمان علم نقلى                      چون تيمم با وجود آب دان               

    رستگى زين ابلهى يابى و بس               رو سپس خويش ابله آن تبع مى               

   بهر اين گفته ست سلطان البشر                    اآثر اهل الجنة البله اى پدر               
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   تا بماند دل درست ابلهى شو            زيرآى چون آبر و باد انگيز تست               

    ابلهى آاو واله و حيران هوست          ابلهى نه آاو به مسخرگى دو توست               

   از آف ابله وز رخ يوسف نذر                       ابلهانند آن زنان دست بر               

    از آن سوى است آاوست عقلها بارى          عقل را قربان آن اندر عشق دوست               

    مانده اين سو آه نه معشوق است گول                    عقلها آن سو فرستاده عقول               

   هر سر مويت سر و عقلى شود        زين سر از حيرت گر اين عقلت رود               

   اغ و عقل رويد دشت و باغ آه دم             نيست آن سو رنج فكرت بر دماغ               

    سوى باغ آيى شود نخلت روى              سوى دشت از دشت نكته بشنوى               

    تا قالووزت نجنبد تو مجنب           اندر اين ره ترك آن طاق و طرنب               

  ون جنبش آژدم بود جنبشش چ                  سر بجنبد دم بود هر آه او بى               

   ى او خستن اجسام پاك  پيشه       آژرو و شب آور و زشت و زهرناك               

   خلق و خوى مستمرش اين بود           سر بكوب آن را آه سرش اين بود               

    تناش ز آن شوم  تا رهد جان ريزه              خود صالح اوست آن سر آوفتن               

    تا ز تو راضى شود عدل و صالح                  واستان از دست ديوانه سالح               

   دست او را ور نه آرد صد گزند        چون سالحش هست و عقلش نه، ببند               

  

  بيان آن آه حصول علم و مال و جاه مر بد گوهران را فضيحت اوست

  فتاده ست به دست راه زن و چون شمشيرى است آه ا

    دادن تيغ است دست راه زن                   بد گهر را علم و فن آموختن               

    به آه آيد علم ناآس را به دست                 تيغ دادن در آف زنگى مست               

   آمد در آف بد گوهران فتنه            علم و مال و منصب و جاه و قران               

    تا ستانند از آف مجنون سنان           پس غزا زين فرض شد بر مومنان               

   واستان شمشير را ز آن زشت خو                جان او مجنون تنش شمشير او               

    آند صد ارسالن از فضيحت آى              آند با جاهالن آن چه منصب مى               

    مارش از سوراخ بر صحرا شتافت          عيب او مخفى است چون آلت بيافت               
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   چون آه جاهل شاه حكم مر شود             جمله صحرا مار و آژدم پر شود               

   ست  شده طالب رسوايى خويش او          مال و منصب ناآسى آارد به دست               

   يا سخا آرد به ناموضع نهد                   يا آند بخل و عطاها آم دهد               

   اين چنين باشد عطا آاحمق دهد                   ذق نهد ى بى شاه را در خانه               

  هى فتاد جاه پنداريد در چا             حكم چون در دست گم راهى فتاد               

   جان زشت او جهان سوزى آند                       داند قالووزى آند ره نمى               

    پى روان را غول ادبارى گرفت               طفل راه فقر چون پيرى گرفت               

  صفا نديد آن بى ماه را هرگز                          آه بيا آه ماه بنمايم ترا               

   عكس مه در آب هم اى خام غمر          چون نمايى چون نديده ستى به عمر               

    عاقالن سرها آشيده در گليم               ستند و ز بيم احمقان سرور شده               

  

 تفسير يا َأيَُّها اْلُمزَّمُِّل

    آه برون آى از گليم اى بو الهرب                بخواند مزمل نبى را زين سب               

    آه جهان جسمى است سر گردان تو هوش              سر مكش اندر گليم و رو مپوش               

    آه تو دارى شمع وحى شعشعى                 هين مشو پنهان ز ننگ مدعى               

    شمع اندر شب بود اندر قيام                آه شمعى اى همامهين ُقِم اللَّْيَل               

   پناهت شير اسير ارنب است  بى        فروغت روز روشن هم شب است بى               

    آه تو نوح ثانيى اى مصطفى                باش آشتيبان در اين بحر صفا               

    هر رهى را خاصه اندر راه آب                     ا لبابببايد ب ره شناسى مى               

    هر طرف غولى است آشتيبان شده                      خيز بنگر آاروان ره زده               

    همچو روح اللَّه مكن تنها روى            خضر وقتى غوث هر آشتى توى               

    انقطاع و خلوت آرى را بمان               و شمع آسمانپيش اين جمعى چ               

    اى هدى چون آوه قاف و تو هماى               وقت خلوت نيست اندر جمع آى               

    سير را نگذارد از بانگ سگان              بدر بر صدر فلك شد شب روان               

  دارند سوى صدر تو  بانگ مى             بر بدر توطاعنان همچون سگان                
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   از سفه وعوع آنان بر بدر تو                 اين سگان آرند ز امر أنصتوا               

   تو ز خشم آر عصاى آور را                هين بمگذار اى شفا رنجور را               

    صد ثواب و اجر يابد از اله                   اهنه تو گفتى قايد اعمى به ر               

   گشت آمرزيده و يابد رشد             هر آه او چل گام آورى را آشد               

   جوق آوران را قطار اندر قطار               قرار پس بكش تو زين جهان بى               

    ماتم آخر زمان را شاديى                   آار هادى اين بود تو هاديى               

    اين خيال انديشگان را تا يقين                 هين روان آن اى امام المتقين               

   گردنش را من زنم تو شاد رو              هر آه در مكر تو دارد دل گرو               

    او شكر پندارد و زهرش دهم                    بر سر آوريش آوريها نهم               

   مكرها از مكر من آموختند                     عقلها از نور من افروختند               

    پيش پاى نره پيالن جهان                 چيست خود آالجق آن ترآمان               

    خود چه باشد اى مهين پيغمبرم                آن چراغ او به پيش صرصرم               

    تا هزاران مرده بر رويد ز خاك               خيز در دم تو به صور سهمناك               

   رستخيزى ساز پيش از رستخيز            چون تو اسرافيل وقتى راست خيز               

    خويش بنما آه قيامت نك منم               هر آه گويد آو قيامت اى صنم               

    زين قيامت صد جهان افزون شده                   در نگر اى سايل محنت زده               

    پس جواب االحمق اى سلطان سكوت                ور نباشد اهل اين ذآر و قنوت               

    چون بود جانا دعا نامستجاب                ز آسمان حق سكوت آيد جواب               

  گاه شد  ليك روز از بخت ما بى                    اى دريغا وقت خرمنگاه شد               

   آيد بر او عمر دوام  تنگ مى            وقت تنگ است و فراخى اين آالم               

   آرد به ننگ  نيزه بازان را همى              نيزه بازى اندر اين آوهاى تنگ               

   تر صد ره ز وقت است اى غالم  تنگ                وقت تنگ و خاطر و فهم عوام               

   آشى  اين درازى در سخن چون مى                چون جواب احمق آمد خامشى               

   دهد هر شوره را باران و نم  مى                   از آمال رحمت و موج آرم               
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  در بيان آن آه ترك الجواب جواب مقرر اين سخن آه جواب االحمق سكوت،

 آيد شرح اين هر دو در اين قصه است آه گفته مى

   اى  مرده عقلى بود و شهوت زنده                    اى بود شاهى بود او را بنده               

    بد سگاليدى نكو پنداشتى                    هاى خدمتش بگذاشتى خرده               

   ور بجنگد نامش از خط بر زنيد                  گفت شاهنشه جرائش آم آنيد               

    چون جرا آم ديد شد تند و حزون            عقل او آم بود و حرص او فزون               

    تا بديدى جرم خود گشتى معاف            قل بودى گرد خود آردى طوافع               

    هر دو پايش بسته گردد بر سرى              چون خرى پا بسته تندد از خرى               

    خود مدان آان دو ز فعل آن خس است           پس بگويد خر آه يك بندم بس است               

  

ديث مصطفى عليه الصاله و السالم آه ان اللَّه تعالى خلق المالئكة و رآب فيهم العقل و خلق در تفسير اين ح

البهائم و رآب فيها الشهوة و خلق بنى آدم و رآب فيهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو اعلى من 

  المالئكة و من غلب شهوته عقله فهو ادنى من البهائم

   خلق عالم را سه گونه آفريد                  آمد آه يزدان مجيددر حديث                

   آن فرشته ست او نداند جز سجود           يك گره را جمله عقل و علم و جود               

   نور مطلق زنده از عشق خدا           نيست اندر عنصرش حرص و هوا               

    همچو حيوان از علف در فربهى                  دانش تهىيك گروه ديگر از                

    از شقاوت غافل است و از شرف                او نبيند جز آه اصطبل و علف               

   نيم او ز افرشته و نيميش خر               اين سوم هست آدمى زاد و بشر               

   نيم ديگر مايل عقلى بود                    سفلى بودنيم خر خود مايل                

    وين بشر با دو مخالف در عذاب           آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب               

   آدمى شكلند و سه امت شدند           وين بشر هم ز امتحان قسمت شدند               

   همچو عيسى با ملك ملحق شدند                  يك گره مستغرق مطلق شدند               

    رسته از خشم و هوا و قال و قيل                     نقش آدم ليك معنى جبرئيل               

   گوييا از آدمى او خود نزاد           از رياضت رسته و ز زهد و جهاد               
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   خشم محض و شهوت مطلق شدند                دندقسم ديگر با خران ملحق ش               

    تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت           وصف جبريلى در ايشان بود رفت               

  آن شود  خر شود چون جان او بى          جان شود مرده گردد شخص آاو بى               

    اين سخن حق است و صوفى گفته است           ز انكه جانى آان ندارد هست پست               

   در جهان باريك آاريها آند                تر جان آند او ز حيوانها فزون               

   آن ز حيوان دگر نايد پديد                  مكر و تلبيسى آه او داند تنيد               

    درها از قعر دريا يافتن                    هاى زرآشى را بافتن جامه               

    يا نجوم و علم طب و فلسفه                     خرده آاريهاى علم هندسه               

    ره به هفتم آسمان بر نيستش                      آه تعلق با همين دنياستش               

    آه عماد بود گاو و اشتر است                  اين همه علم بناى آخور است               

   نام آن آردند اين گيجان رموز                  بهر استبقاى حيوان چند روز               

    صاحب دل داند آن را يا دلش                     علم راه حق و علم منزلش               

    آفريد و آرد با دانش اليف              لطيفپس در اين ترآيب حيوان                

   ز انكه نسبت آو به يقظه نوم را                     نام َآاْلَأْنعاِم آرد آن قوم را               

    حسهاى منعكس دارند قوم                   روح حيوانى ندارد غير نوم               

   انعكاس حس خود از لوح خواند                     انى نمانديقظه آمد نوم حيو               

   چون شد او بيدار عكسيت نمود         همچو حس آن آه خواب او را ربود               

    ترك او آن ال ُأِحبُّ اآلفلين                     الجرم اسفل بود از سافلين               

  

 مَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفزاَدْتُهْم ِرْجسًاو قوله ُيِضلُّ ِبِه َآِثيرًا َو َيْهِدي ِبِه َآِثيرًادر تفسير اين آيت آه َو َأ

   بودش از پستى و آن را فوت آرد                    ز انكه استعداد تيديل و نبرد               

    عذر او اندر بهيمى روشنى است               باز حيوان را چو استعداد نيست               

    هر غذايى آاو خورد مغز خر است           زو چو استعداد شد آان رهبر است               

  اش افزون شود عقلى  سكته و بى                 گر بالذر خورد او افيون شود               

   نيم حيوان نيم حى با رشاد                    ماند يك قسم دگر اندر جهاد               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ٦٨ 

    آرده چاليش آخرش با اولش     روز و شب در جنگ و اندر آش مكش               

  

  چاليش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه، ميل مجنون سوى حره ميل ناقه

  واپس سوى آرده، چنان آه گفت مجنون

    و انى و اياها لمختلفان              ى الهوىهوى ناقتى خلفى و قدام               

   آشد آن پيش و اين واپس به آين  مى         اش يقين اند و چون ناقه همچو مجنون               

    ميل ناقه پس پى آره دوان                ميل مجنون پيش آن ليلى روان               

    ناقه گرديدى و واپس آمدى           غافل بدىيك دم ار مجنون ز خود                

   خود شدن نبودش چاره از بى  مى         عشق و سودا چون آه پر بودش بدن               

   عقل را سوداى ليلى در ربود                آن آه او باشد مراقب عقل بود               

    چون بديدى او مهار خويش سست              ليك ناقه بس مراقب بود و چست               

   درنگ  رو سپس آردى به آره بى        فهم آردى زو آه غافل گشت و دنگ               

  ها  آاو سپس رفته ست بس فرسنگ            چون به خود باز آمدى ديدى ز جا               

   ماند مجنون در تردد سالها                  در سه روزه ره بدين احوالها               

    ما دو ضد پس همره نااليقيم               گفت اى ناقه چو هر دو عاشقيم               

   آرد بايد از تو عزلت اختيار               نيستت بر وفق من مهر و مهار               

    گمره آن جان آاو فرو نايد ز تن               اين دو همره همدگر را راه زن               

   اى  تن ز عشق خار بن چون ناقه               اى جان ز هجر عرش اندر فاقه               

   در زده تن در زمين چنگالها                      جان گشايد سوى باال بالها               

    پس ز ليلى دور ماند جان من            طنى و تا تو با من باشى اى مرده               

   همچو تيه و قوم موسى سالها               روزگارم رفت زين گون حالها               

   ام در ره ز شستت شصت سال  مانده                خطوتينى بود اين ره تا وصال               

   سير گشتم زين سوارى سير سير                 راه نزديك و بماندم سخت دير               

   گفت سوزيدم ز غم تا چند چند            سر نگون خود را ز اشتر در فكند               

    خويشتن افكند اندر سنگالخ                   تنگ شد بر وى بيابان فراخ               
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   آه مخلخل گشت جسم آن دلير             آن چنان افكند خود را سخت زير               

    از قضا آن لحظه پايش هم شكست          چون چنان افكند خود را سوى پست               

   روم  در خم چوگانش غلطان مى                  پاى را بر بست گفتا گو شوم               

    بر سوارى آاو فرو نايد ز تن              زين آند نفرين حكيم خوش دهن               

   گوى گشتن بهر او اولى بود                عشق مولى آى آم از ليلى بود               

    غلط غلطان در خم چوگان عشق             گرد بر پهلوى صدق گوى شو مى               

   و آن سفر بر ناقه باشد سير ما             آاين سفر زين پس بود جذب خدا               

    آان فزود از اجتهاد جن و انس       اين چنين سيرى است مستثنى ز جنس               

    آه نهادش فضل احمد و السالم       اين چنين جذبى است نى هر جذب عام               

  

  ى شكايت نقصان اجرى سوى پادشاه نوشتن آن غالم قصه

    آه سوى شه بر نوشته ست او پيام                  قصه آوته آن براى آن غالم               

   فرستد پيش شاه نازنين  مى          ى پر جنگ و پر هستى و آين قصه               

   هست اليق شاه را آن گه ببر                  آالبد نامه است اندر وى نگر               

    بين آه حرفش هست در خورد شهان             اى رو نامه را بگشا بخوان گوشه               

   ى ديگر نويس و چاره آن  نامه             گر نباشد در خور آن را پاره آن               

    ور نه هر آس سر دل ديدى عيان                   ى تن زپ مدان ليك فتح نامه               

    آار مردان است نه طفالن آعب       نامه بگشادن چه دشوار است و صعب               

   ايم  ز انكه در حرص و هوا آغشته                 ايم جمله بر فهرست قانع گشته               

   تا چنان دانند متن نامه را                باشد آن فهرست دامى عامه را               

    زين سخن و اهللا اعلم بالصواب               باز آن سر نامه را گردن متاب               

   ى سينه را آن امتحان  متن نامه               هست آن عنوان چو اقرار زبان               

  وار نبود آار تو  تا منافق                    آه موافق هست با اقرار تو               

    ز آن نبايد آم آه در وى بنگرى                برى چون جوال بس گرانى مى               

   ارزد آشيدن را بكش  گر همى       آه چه دارى در جوال از تلخ و خوش               
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    باز خر خود را از اين بيگار و ننگ           ور نه خالى آن جوالت را ز سنگ               

   سوى سلطانان و شاهان رشيد              بايد آشيد در جوال آن آن آه مى               

  

  حكايت آن فقيه با دستار بزرگ و آن آه بربود دستارش

 برى آن گه ببر زد آه باز آن ببين آه چه مى و بانگ مى

   در پيچيده بودى خويش  در عمامه                 ها در چيده بود يك فقيهى ژنده               

    چون در آيد سوى محفل در حطيم                 تا شود زفت و نمايد آن عظيم               

    ظاهرا دستار از آن آراسته                     ها پيراسته ها از جامه ژنده               

   ق اندرون رسوا و زشت چون مناف               ى بهشت ظاهر دستار چون حله               

    در درون آن عمامه بد دفين              ى دلق و پنبه و پوستين پاره پاره               

    تا بدين ناموس يابد او فتوح              روى سوى مدرسه آرده صبوح               

   اده بود از بهر فن منتظر است                  در ره تاريك مردى جامه آن               

   پس دوان شد تا بسازد آار را               در ربود او از سرش دستار را               

   باز آن دستار را آن گه ببر             پس فقيهش بانگ بر زد آاى پسر               

   برى يه را آه مى باز آن آن هد                 پرى اين چنين آه چار پره مى               

    آن گهان خواهى ببر آردم حالل              باز آن آن را به دست خود بمال               

    صد هزاران ژنده اندر ره بريخت       گريخت چون آه بازش آرد آن آه مى               

  اى در دست او آهنه ماند يك گز                ى زفت نابايست او ز آن عمامه               

   زين دغل ما را بر آوردى ز آار           عيار بر زمين زد خرقه را آاى بى               

  

 وفايى خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او نصيحت دنيا اهل دنيا را به زبان حال و بى

  حت باز گفتم ماجرا از نصي                     گفت بنمودم دغل ليكن ترا               

   وفايى خويش گفت  بانگ زد هم بى            همچنين دنيا اگر چه خوش شكفت               

   آن دغل آون و نصيحت آن فساد               اندر اين آون و فساد اى اوستاد               

   ام دش گفته رو من ال شى و آن فسا              ام گويد بيا من خوش پى آون مى               
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    بنگر آن سردى و زردى خزان                 اى ز خوبى بهاران لب گزان               

    مرگ او را ياد آن وقت غروب              روز ديدى طلعت خورشيد خوب               

   بين اندر محاق حسرتش را هم ب         بدر را ديدى بر اين خوش چار طاق               

    بعد فردا شد خرف رسواى خلق              آودآى از حسن شد موالى خلق               

  زار  بعد پيرى بين تنى چون پنبه               گر تن سيمين تنان آردت شكار               

  ببين در آب ريزى آن را   فضله                    اى بديده لوتهاى چرب خيز               

   بر طبق آن ذوق و آن نغزى و بو             مر خبث را گو آه آن خوبيت آو               

    چون شدى تو صيد شد دانه نهان                  گويد او آن دانه بد من دام آن               

   عت عاقبت لرزان شده در صنا                   بس انامل رشك استادان شده               

    آخر اعمش بين و آب از وى چكان                 نرگس چشم خمار همچو جان               

  شود  آخر او مغلوب موشى مى              حيدرى آاندر صف شيران رود               

   ين آخر خرف چون خر پيرش بب                     طبع تيز دور بين محترف               

   آخرا چون دم زشت خنگ خر                     زلف جعد مشكبار عقل بر               

  اش بين و فساد  و آخر آن رسوايى              خوش ببين آونش ز اول با گشاد               

  د سبلت خام را پيش تو بر آن                     ز انكه او بنمود پيدا دام را               

   گريخت  ور نه عقل من ز دامش مى                پس مگو دنيا به تزويرم فريفت               

    غل و زنجيرى شده ست و سلسله                  طوق زرين و حمايل بين هله               

  ر آرش در نظر اول و آخر د               شمر همچنين هر جزو عالم مى               

  تر او مطرودتر  هر آه آخور بين                تر او مسعودتر هر آه آخر بين               

    چون آه اول ديده شد آخر ببين              روى هر يك چون مه فاخر ببين               

    نه چون ابترى نيم بيند نيم                 تا نباشى همچو ابليس اعورى               

   اين جهان ديد آن جهان بينش نديد                       ديد طين آدم و دينش نديد               

    نيست بهر قوت و آسب و ضياع           فضل مردان بر زنان اى بو شجاع               

   دى بهر قوت اى عمى فضل بو                  ور نه شير و پيل را بر آدمى               

   تر است  ز آن بود آه مرد پايان بين         فضل مردان بر زن اى حالى پرست               
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    او ز اهل عاقبت چون زن آم است               مرد آاندر عاقبت بينى خم است               

  دامين را تو باشى مستعد تا آ              آيد به ضد از جهان دو بانگ مى               

   و آن يكى بانگش فريب اشقيا                      آن يكى بانگش نشور اتقيا               

   گل بريزد من بمانم شاخ خار         دار ى خارم اى خوش گرم من شكوفه               

   و آه سوى ما مكوش بانگ خار ا          ش آه اينك گل فروش بانگ اشكوفه               

   آه محب از ضد محبوب است آر                 اين پذيرفتى بماندى ز آن دگر               

    بانگ ديگر بنگر اندر آخرم            آن يكى بانگ اين آه اينك حاضرم               

    اول ببينى  نقش آخر ز آينه          ام هست چون مكر و آمين حاضرى               

    آن دگر را ضد و نادر خور شدى           چون يكى زين دو جوال اندر شدى               

   آش عقول و مسمع مردان شنيد                اى خنك آن آاو ز اول آن شنيد               

   ا شگفت غير آنش آژ نمايد ي             خانه خالى يافت و جارا او گرفت               

   آن خبث را آب نتواند بريد            ى نو آاو به خود بولى آشيد آوزه               

   آفر آافر را و مرشد را رشد             آشد در جهان هر چيز چيزى مى               

    تا تو آهن يا آهى آيى به شست            آهربا هم هست و مغناطيس هست               

   تنى  ور آهى بر آهربا بر مى                    برد مغناطيست ار تو آهنى               

   الجرم شد پهلوى فجار جار              آن يكى چون نيست با اخيار يار               

    هست هامان پيش سبطى بس رجيم             هست موسى پيش قبطى بس ذميم               

    جان موسى طالب سبطى شده                  جان هامان جاذب قبطى شده               

   ى آدم جذوب گندم آب  معده                ى خر آه آشد در اجتذاب معده               

    بنگر اوراك اوش سازيده ست امام              گر تو نشناسى آسى را از ظالم               

  

   عارف را غذايى است از نور حق آه ابيت عند ربى يطعمنى و يسقينىبيان آن آه

  و قوله الجوع طعام اللَّه يحيى به ابدان الصديقين اى فى الجوع يصل طعام اللَّه

  اش پيدا شود  تا بدان جنسيت                  ز انكه هر آره پى مادر رود               

   شير خر از نيم زيرينه رسد                     ه رسدآدمى را شير از سين               
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    اين عجب آه جبر نى و ظلم نيست        عدل قسام است و قسمت آردنى است               

    ظلم بودى آى نگهبانى بدى                   جبر بودى آى پشيمانى بدى               

   راز ما را روز آى گنجا بود                    روز آخر شد سبق فردا بود               

    بر دم و بر چاپلوس فاسقى                         اى بكرده اعتماد واثقى               

   ست بس واهى طناب  آخر آن خيمه                اى بر ساخته ستى از حباب قبه               

    راه نتوانند ديدن ره روان         ندر نور آنزرق چون برق است و ا               

  وفايى يك دلند  هر دو اندر بى                حاصلند اين جهان و اهل او بى               

    گر چه رو آرد به تو آن رو قفاست                  وفاست ى دنيا چو دنيا بى زاده               

   تا ابد در عهد و پيمان مستمر                  آن عالم ز براهل آن عالم چو               

   معجزات از همدگر آى بستدند           خود دو پيغمبر به هم آى ضد شدند               

    شادى عقلى نگردد اندهان             ى آن جهان آى شود پژمرده ميوه               

   گاه او دنى است  او دنى و قبله     ن رو آشتنى استعهد است ز آ نفس بى               

    مرده را در خور بود گور و آفن                 نفسها را اليق است اين انجمن               

   اش دنياست او را مرده دان  قبله         دان نفس اگر چه زيرك است و خرده               

  اى زنده پديد  شد ز خاك مرده                 مرده رسيدآب وحى حق بدين                

   ى طال بقاش  تو بدان گلگونه                    تا نيايد وحى تو غره مباش               

   تاب خورشيدى آه آن آفل نشد          بانگ و صيتى جو آه آن خامل نشد               

   اند اجل چون آب نيل  قوم فرعون                 ل و قيلآن هنرهاى دقيق و قا               

    گر چه خلقان را آشد گردن آشان           رونق و طاق و طرنب و سحرشان               

   مرگ چوبى دان آه آن گشت اژدها               سحرهاى ساحران دان جمله را               

   يك جهان پر شب بدان را صبح خورد               ك لقمه آردها را همه ي جادويى               

    بل همان سان است آاو بوده ست پيش        نور از آن خوردن نشد افزون و بيش               

    ذات را افزونى و آفات نى               در اثر افزون شد و در ذات نى               

   آن چه اول آن نبود اآنون نشد                 ان افزون نشدحق ز ايجاد جه               

    در ميان اين دو افزونى است فرق            ليك افزون گشت اثر ز ايجاد خلق               
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   تا پديد آيد صفات و آار او                    هست افزونى اثر اظهار او               

    آاو بود حادث به علتها عليل                    هر ذاتى دليلهست افزونى               

  

   ُقْلنا ال َتَخْف ِإنََّك َأْنَت اْلَأْعلى تفسير َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموسى

    چون آنم آاين خلق را تمييز نيست       گفت موسى سحر هم حيران آنى است               

   تمييز را بينا آنم  عقل بى                     تمييز را پيدا آنمگفت حق                

    موسيا تو غالب آيى ال تخف             گر چه چون دريا بر آوردند آف               

   چون عصا شد مار آنها گشت عار               بود اندر عهد خود سحر افتخار               

    سنگ مرگ آمد نمكها را محك              ا دعوى حسن و نمكهر آسى ر               

    هر دو را از بام بود افتاد طشت         ى موسى گذشت سحر رفت و معجزه               

   بانگ طشت دين بجز رفعت چه ماند         بانگ طشت سحر جز لعنت چه ماند               

   زن  در صف آ اى قلب و اآنون الف     ست از مرد و زن چون محك پنهان شده               

   برندت از عزيزى دست دست  مى       وقت الف است محك چون غايب است               

    اى زر خالص من از تو آى آمم                 گويد ز نخوت هر دمم قلب مى               

   آيد محك آماده باش  ليك مى             اشت گويد بلى اى خواجه زر همى               

   زر خالص را چه نقصان است گاز           ست بر اصحاب راز مرگ تن هديه               

    آن سيه آاخر شد او اول شدى             قلب اگر در خويش آخر بين بدى               

   دور بودى از نفاق و از شقا                   چون شدى اول سيه اندر لقا               

    عقل او بر زرق او غالب بدى                    آيمياى فضل را طالب بدى               

    جابر اشكستگان ديدى به پيش        چون شكسته دل شدى از حال خويش               

   از شكسته بند در دم بسته شد                عاقبت را ديد و او اشكسته شد               

   آن زر اندود از آرم محروم ماند              فضل مسها را سوى اآسير راند               

    آه نماند مشتريت اعمى چنين                اى زر اندوده مكن دعوى ببين               

   چشم بندى ترا رسوا آند                  نور محشر چشمشان بينا آند               

  اند  حسرت جانها و رشك ديده                    اند بنگر آنها را آه آخر ديده               
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  اند  سر فاسد ز اصل سر ببريده                  اند بنگر آنها را آه حالى ديده               

    صبح صادق صبح آاذب هر دو يك      پيش حالى بين آه در جهل است و شك               

    داد بر باد هالآت اى جوان             صبح آاذب صد هزاران آاروان               

    واى آن جان آش محك و گاز نيست             نيست نقدى آش غلط انداز نيست               

  

  زجر مدعى از دعوى و امر آردن او را به متابعت

    دين احمد را به فن بر هم زدم                 بو مسيلم گفت خود من احمدم               

  ى اول مشو آخر نگر  غره                   بو مسيلم را بگو آم آن بطر               

    پس روى آن تا رود در پيش شمع           اين قالووزى مكن از حرص جمع               

    آاين طرف دانه ست يا خود دامگاه                 مقصد را نمايد همچو ماهشمع               

    ديده گردد نقش باز و نقش زاغ             گر بخواهى ور نخواهى با چراغ               

   بانگ بازان سپيد آموختند              ور نه اين زاغان دغل افروختند               

   راز هدهد آو و پيغام سبا                   نگ هدهد گر بياموزد فتىبا               

    تاج شاهان را ز تاج هدهدان                بانگ بر رسته ز بر بسته بدان               

   حيايان بر زبان اند اين بى  بسته             ى عارفان حرف درويشان و نكته               

   ز انكه چندل را گمان بردند عود                   ر هالك امت پيشين آه بوده               

   ليك حرص و آز آور و آر آند                  بودشان تمييز آان مظهر آند               

    آورى حرص است آان معذور نيست          آورى آوران ز رحمت دور نيست               

    چار ميخ حاسدى مغفور نى               ر ميخ شه ز رحمت دور نىچا               

    بد گلويى چشم آخر بينت بست                 ماهيا آخر نگر بنگر به شست               

    هين مباش اعور چو ابليس لعين                     با دو ديده اول و آخر ببين               

   خبر از باز پس  چون بهايم بى             ر آن باشد آه حالى ديد و بساعو               

    همچو يك چشم است آش نبود شرف               چون دو چشم گاو در جرم تلف               

   آه دو چشمش راست مسند چشم تو              نصف قيمت ارزد آن دو چشم او               

   اى  نصف قيمت اليق است از جاده                   اى نى يك چشم آدم زادهور آ               
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  آند دو چشم يار آارى مى  بى                 ز انكه چشم آدمى تنها به خود               

    گردو چشمش هست حكمش اعور است            آخر است چشم خر چون اولش بى               

   نويسد رقعه در طمع رغيف  مى             ين سخن پايان ندارد و آن خفيفا               

  

  ى نوشتن آن غالم رقعه به طلب اجرى ى قصه بقيه

    آاى بخيل از مطبخ شاه سخى               رفت پيش از نامه پيش مطبخى               

  ام آيدش اندر نظر ز جرى ا             دور از او و ز همت او آاين قدر               

    نه براى بخل و نه تنگى دست               گفت بهر مصلحت فرموده است               

    پيش شه خاك است هم زر آهن            گفت دهليزى است و اهللا اين سخن               

    از حرصى آه داشت او همه رد آرد             مطبخى ده گونه حجت بر فراشت               

    زد بسى تشنيع او سودى نداشت        چون جرى آم آمدش در وقت چاشت               

   گفت نه آه بنده فرمانيم ما                   آنيد اينها شما گفت قاصد مى               

  ه از بازوست تير بر آمان آم زن آ           اين مگير از فرع اين از اصل گير               

    بر نبى آم نه گنه آان از خداست                   ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت ابتالست                

    پيشتر بنگر يكى بگشاى چشم           آب از سر تيره است اى خيره چشم               

   اى سوى شه بنوشت خشمين رقعه                 اى شد ز خشم و غم درون بقعه               

    گوهر جود و سخاى شاه سفت                   اندر آن رقعه ثناى شاه گفت               

   در قضاى حاجت حاجات جو              آاى ز بحر و ابر افزون آف تو               

   خندان پياپى خوان نهد آف تو             ز انكه ابر آن چه دهد گريان دهد               

  نمود  بوى خشم از مدح اثرها مى                  ظاهر رقعه اگر چه مدح بود               

    آه تو دورى دور از نور سرشت       نور است و زشت ز آن همه آار تو بى               

  ى تازه زو فاسد شود وه همچو مي                   رونق آار خسان آاسد شود               

   ز انكه هست از عالم آون و فساد                    رونق دنيا بر آرد زو آساد               

  ها  چون آه در مداح باشد آينه               ها خوش نگردد از مديحى سينه               

  آن گهان الحمد خوان چاالك شو و               اى دل از آين و آراهت پاك شو               
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    از زبان تلبيس باشد يا فسون                  بر زبان الحمد و اآراه درون               

    من به ظاهر من به باطن ناظرم                   و آنگهان گفته خدا آه ننگرم               

  

  بوى اندوه و غم اندرون اوآرد و  حكايت آن مداح آه از جهت ناموس شكر ممدوح مى

  نمود آه آن شكرها الف است و دروغ  و خالقت دلق ظاهر او مى

    باز پرسيدند ياران از فراق                   آن يكى با دلق آمد از عراق               

  ور  بود بر من بس مبارك مژده                     گفت آرى بد فراق اال سفر               

   آه قرينش باد صد مدح و ثنا                     آه خليفه داد ده خلعت مرا               

   تا آه شكر از حد و اندازه ببرد                  شمرد شكرها و مدحها بر مى               

  ندده  بر دروغ تو گواهى مى                   پس بگفتندش آه احوال نژند               

    شكر را دزديده يا آموخته                   تن برهنه سر برهنه سوخته               

  توفير تو  بر سر و بر پاى بى                  آو نشان شكر و حمد مير تو               

  آند  هفت اندامت شكايت مى                  تند گر زبانت مدح آن شه مى               

   مر ترا آفشى و شلوارى نبود               در سخاى آن شه و سلطان جود               

   مير تقصيرى نكرد از افتقاد                گفت من ايثار آردم آن چه داد               

   بخش آردم بر يتيم و بر فقير                  ى عطاها از امير بستدم جمله               

   در جزا زيرا آه بودم پاك باز                     مال دادم بستدم عمر دراز               

    چيست اندر باطنت اين دود و تفت                 پس بگفتندش مبارك مال رفت               

   آى بود انده نشان ابتشار            صد آراهت در درون تو چو خار               

    گر درست است آن چه گفتى ما مضى                آو نشان عشق و ايثار و رضا               

   سيل اگر بگذشت جاى سيل آو                 خود گرفتم مال گم شد ميل آو               

   گر نماند او جان فزا ازرق چرا                چشم تو گر بد سياه و جان فزا               

   آيد خمش  بوى الف آژ همى                   آو نشان پاك بازى اى ترش               

   صد عالمت هست نيكو آار را                 صد نشان باشد درون ايثار را               

    در درون صد زندگى آيد خلف                   مال در ايثار اگر گردد تلف               
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    تخمهاى پاك آن گه دخل نى                 در زمين حق زراعت آردنى               

   پس چه واسع باشد ارض اللَّه بگو              گر نرويد خوشه از روضات هو               

    چون بود ارض اللَّه آن مستوسعى است          ريع نيست چون آه اين ارض فنا بى               

    دانه اى را آمترين خود هفصد است         حد است اين زمين را ريع او خود بى               

    نه برونت هست اثر نه اندرون                   حمد گفتى آو نشان حامدون               

    آه گواه حمد او شد پا و دست          حمد عارف مر خدا را راست است               

   و ز تگ زندان دنيايش خريد                 از چه تاريك جسمش بر آشيد               

    آيت حمد است او را بر آتف                     اطلس تقوى و نور موتلف               

   ساآن گلزار و َعْيٌن جارية                      وا رهيده از جهان عاريه               

    مجلس و جاه و مقام و رتبتش                     بر سرير سر عالى همتش               

   جمله سر سبزند و شاد و تازه رو                مقعد صدقى آه صديقان در او               

   صد نشانى دارد و صد گير و دار             حمدشان چون حمد گلشن از بهار               

    و آن گلستان و نگارستان گواه               بر بهارش چشمه و نخل و گياه               

    در گواهى همچو گوهر بر صدف                شاهد شاهد هزاران هر طرف               

    وز سر و رو تابد اى الفى غمت                       بوى سر بد بيايد از دمت               

   هاى و هو آم آن گزاف  تو به جلدى                  بو شناسانند حاذق در مصاف               

  آند مكشوف راز  از دم تو مى              تو مالف از مشك آان بوى پياز               

   زند از سير آه يافه مگوى  مى            گويى و بوى گل شكر خوردم همى               

   ى دل را نهان همسايگان  خانه                ى آالن ى خانه هست دل ماننده               

   مطلع گردند بر اسرارها                    از شكاف روزن و ديوارها               

    صاحب خانه ندارد هيچ سهم                  از شكافى آه ندارد هيچ وهم               

  برند از حال انسى خفيه بو  مى             از نبى بر خوان آه ديو و قوم او               

    ز انكه زين محسوس و زين اشباه نيست             از رهى آه انس از آن آگاه نيست               

    با محك اى قلب دون الفى مزن                     در ميان ناقدان زرقى متن               

    آه خدايش آرد امير جسم و قلب             مر محك را ره بود در نقد و قلب               
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    واقفند از سر ما و فكر و آيش            چون شياطين با غليظيهاى خويش               

    ما ز دزديهاى ايشان سر نگون                    مسلكى دارند دزديده درون               

   صاحب نقب و شكاف روزنند                   آنند دم خبط و زيانى مى به دم               

   خبر باشند از حال نهان  بى            پس چرا جانهاى روشن در جهان               

   روحها آه خيمه بر گردون زدند               در سرايت آمتر از ديوان شدند               

   از شهاب محرق او مطعون شود                 ديو دزدانه سوى گردون رود               

    آه شقى در جنگ از زخم سنان            سر نگون از چرخ زير افتد چنان               

  افگنند  از فلكشان سر نگون مى                 آن ز رشك روحهاى دل پسند               

   اين گمان بر روحهاى مه مبر              تو اگر شلى و لنگ و آور و آر               

    آه بسى جاسوس هست آن سوى تن            شرم دار و الف آم زن جان مكن               

  

دريافتن طبيبان الهى امراض دين و دل را در سيماى مريد و بيگانه و لحن گفتار او و رنگ چشم او و 

   همه نيز از راه دل آه انهم جواسيس القلوب فجالسوهم بالصدقاين بى

  ترند  بر سقام تو ز تو واقف                      ورند اين طبيبان بدن دانش               

    آه ندانى تو از آن رو اعتالل                     بينند حال تا ز قاروره همى               

    بو برند از تو به هر گونه سقم          نبض و هم ز رنگ و هم ز دمهم ز               

   گفت دهان  چون ندانند از تو بى                     پس طبيبان الهى در جهان               

   درنگ  صد سقم بينند در تو بى       هم ز نبضت هم ز چشمت هم ز رنگ               

   آه بدين آياتشان حاجت بود                     ان نو آموزند خوداين طبيب               

   تا به قعر باد و بودت در دوند                   آامالن از دور نامت بشنوند               

   ديده باشندت ترا با حالها                    بلكه پيش از زادن تو سالها               

  

  از زادن ابو الحسن خرقانى پيش از سالها و نشان صورت اومژده دادن بايزيد 

 و سيرت او يك به يك و نوشتن تاريخ نويسان آن را جهت رصد

   آه ز حال بو الحسن پيشين چه ديد                        آن شنيدى داستان بايزيد               
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    مريدان جانب صحرا و دشت با            گذشت روزى آن سلطان تقوى مى               

    در سواد رى ز سوى خارقان              بوى خوش آمد مر او را ناگهان               

   بوى را از باد استنشاق آرد                    ى مشتاق آرد هم بدانجا ناله               

  چشيد او از باد باده مى جان                آشيد بوى خوش را عاشقانه مى               

   چون عرق بر ظاهرش پيدا شود                  اى آاو از يخابه پر بود آوزه               

    از درون آوزه نم بيرون نجست                  ست آن ز سردى هوا آبى شده               

    هم او را شراب ناب گشت آب               باد بوى آور مر او را آب گشت               

   يك مريد او را از آن دم بر رسيد                چون در او آثار مستى شد پديد               

    آه برون است از حجاب پنج و شش           پس بپرسيدش آه اين احوال خوش               

  شود رويت چه حال است و نويد  مى                گاه سرخ و گاه زرد و گه سپيد               

   شك از غيب است و از گلزار آل  بى           آشى بوى و به ظاهر نيست گل مى               

   اى  هر دم از غيبت پيام و نامه                اى اى تو آام جان هر خودآامه               

  رسد اندر مشام تو شفا  مى                 وار از يوسفى هر دمى يعقوب               

  اى ز آن گلستان با ما بگو  شمه              اى بر ريز بر ما ز آن سبو قطره               

    آه لب ما خشك و تو تنها خورى                    خو نداريم اى جمال مهترى               

  اى بر ما بريز  ز انچه خوردى جرعه               اى فلك پيماى چست چست خيز               

   جز تو اى شه در حريفان در نگر             مير مجلس نيست در دوران دگر               

    مى يقين مر مرد را رسواگر است            آى توان نوشيد اين مى زير دست               

   چشم مست خويشتن را چون آند                   بوى را پوشيده و مكنون آند               

   اش دارد نهان  صد هزاران پرده        خود نه آن بوى است اين آاندر جهان               

    دشت چه آز نه فلك هم بر گذشت            پر شد از تيزى او صحرا و دشت               

   آاين برهنه نيست خود پوشش پذير             اين سر خم را به آهگل در مگير               

   آن چه بازت صيد آردش باز گو                  لطف آن اى راز دان رازگو               

    همچنان آه مر نبى را از يمن                گفت بوى بو العجب آمد به من               

  آيدم بوى خدا  از يمن مى                   آه محمد گفت بر دست صبا               
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   رسد هم از اويس  بوى يزدان مى             رسد از جان ويس بوى رامين مى               

    مر نبى را مست آرد و پر طرب                از اويس و از قرن بوى عجب               

   آن زمينى آسمانى گشته بود         چون اويس از خويش فانى گشته بود               

   چاشنى تلخيش نبود دگر                   ى پروريده در شكر آن هليله               

    نقش دارد از هليله طعم نى                  ى رسته از ما و منى آن هليله               

  ا چه گفت از وحى غيب آن شير مرد ت                 اين سخن پايان ندارد باز گرد               

  

  قول رسول صلى اللَّه عليه و آله و سلم انى الجد نفس الرحمن من قبل اليمن

  رسد  آاندر اين ده شهريارى مى             رسد گفت زين سو بوى يارى مى               

   سمانها خرگهىزند بر آ  مى                  زايد شهى بعد چندين سال مى               

   از من او اندر مقام افزون بود              رويش از گلزار حق گلگون بود               

   اش وا گفت ز ابرو و ذقن  حليه           چيست نامش گفت نامش بو الحسن               

   از گيسو و رو يك به يك وا گفت                    قد او و رنگ او و شكل او               

   از صفات و از طريقه و جا و بود                  هاى روح او را هم نمود حليه               

    دل بر آن آم نه آه آن يك ساعتى است            ى تن همچو تن عاريتى است حليه               

   ى آن جان طلب آان بر سماست ه حلي                 ى روح طبيعى هم فناست حليه               

    نور او باالى سقف هفتمين            جسم او همچون چراغى بر زمين               

    قرص او اندر چهارم چار طاق                      آن شعاع آفتاب اندر وثاق               

   ى گل بر سقف و ايوان دماغ بو                نقش گل در زير بينى بهر الغ               

    عكس آن بر جسم افتاده عرق                   مرد خفته در عدن ديده فرق               

    پر شده آنعان ز بوى آن قميص            پيرهن در مصر رهن يك حريص               

  باب آراستند آن سيخ را از آ                   بر نبشتند آن زمان تاريخ را               

    زاده شد آن شاه و نرد ملك باخت       چون رسيد آن وقت و آن تاريخ راست               

   بو الحسن بعد وفات بايزيد                       از پس آن سالها آمد پديد               

  ن آمد آه آن شه گفته بود آن چنا           ى خوهاى او ز امساك و جود جمله               
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   از چه محفوظ است محفوظ از خطا                 لوح محفوظ است او را پيشوا               

    وحى حق و اهللا اعلم بالصواب    نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب               

   ل گويند آن را صوفيان وحى د                 از پى رو پوش عامه در بيان               

    چون خطا باشد چو دل آگاه اوست          وحى دل گيرش آه منظر گاه اوست               

    از خطا و سهو ايمن آمدى                   مومنا بنظر به نور اللَّه شدى               

  

  نقصان اجراى جان و دل صوفى از طعام اللَّه

   عين فقرش دايه و مطعم شود              از فقر چون در غم شودصوفيى               

    رحم قسم عاجزى اشكسته است             ز انكه جنت از مكاره رسته است               

   رحم حق و خلق نايد سوى او                  آن آه سرها بشكند او از علو               

    از آمى اجراى نان شد ناتوان               دارد و آن جواناين سخن آخر ن               

  ش در گردد و او يم شود  آن شبه            شاد آن صوفى آه رزقش آم شود               

   او سزاى قرب و اجرى گاه شد              ز آن جراى خاص هرك آگاه شد               

   جانش از نقصان آن لرزان شود          قصان شودز آن جراى روح چون ن               

    آه سمن زار رضا آشفته است                پس بداند آه خطايى رفته است               

    رقعه سوى صاحب خرمن نبشت         همچنانك آن شخص از نقصان آشت               

   خواند آن رقعه جوابى وا نداد                   اش بردند پيش مير داد رقعه               

    پس جواب احمق اوليتر سكوت                 گفت او را نيست اال درد لوت               

    بند فرع است او نجويد اصل هيچ                نيستش درد فراق و وصل هيچ               

    آز غم فرعش فراغ اصل نى                ى ما و منى احمق است و مرده               

    آز درخت قدرت حق شد عيان                  آسمانها و زمين يك سيب دان               

  خبر  و ز درخت و باغبانى بى               تو چو آرمى در ميان سيب در               

    ليك جانش از برون صاحب علم               آن يكى آرمى دگر در سيب هم               

   بر نتابد سيب آن آسيب را                     جنبش او واشكافد سيب را               

   صورتش آرم است و معنى اژدها                      ها بر دريده جنبش او پرده               
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  نهد  او قدم بس سست بيرون مى                     جهد آتشى آاول ز آهن مى               

  ها او تا اثير رساند شعله  مى                 ست اول ليك اخير اش پنبه دايه               

    آخر االمر از ماليك برتر است          ى خواب و خور است مرد اول بسته               

   شعله و نورش بر آيد بر سها                           در پناه پنبه و آبريتها               

  آند ى آهن به سوزن مى  آنده                      آند عالم تاريك روشن مى               

    نه ز روح است و نه از روحانى است             گر چه آتش نيز هم جسمانى است               

   اى  جسم پيش بحر جان چون قطره               ىا جسم را نبود از آن عز بهره               

  شود  چون رود جان جسم بين چون مى             شود جسم از جان روز افزون مى               

    جان تو تا آسمان جوالن آنى است        حد جسمت يك دو گز خود بيش نيست               

    روح را اندر تصور نيم گام                 همامتا به بغداد و سمرقند اى                

    نور روحش تا عنان آسمان               دو درم سنگ است پيه چشمتان               

   اين نور چه بود جز خراب  چشم بى             بيند به خواب اين چشم مى نور بى               

   جان بود مردار و پست  ليك تن بى          غ استجان ز ريش و سبلت تن فار               

    پيشتر رو روح انسانى ببين             ى روح حيوانى است اين بار نامه               

    تا لب درياى جان جبرئيل            بگذر از انسان هم و از قال و قيل               

   جبرئيل از بيم تو واپس خزد                 بعد از آنت جان احمد لب گزد               

    من به سوى تو بسوزم در زمان                   گويد ار آيم به قدر يك آمان               

  

  آشفتن آن غالم از نارسيدن جواب رقعه از قبل پادشاه

  ست آن پسر  خستهجواب نامه  بى                 اين بيابان خود ندارد پا و سر               

    يا خيانت آرد رقعه بر ز تاب           آاى عجب چونم نداد آن شه جواب               

    آاو منافق بود و آبى زير آاه           رقعه پنهان آرد و ننمود آن به شاه               

   رسول ذو فنون ديگرى جويم                  ى ديگر نويسم ز آزمون رقعه               

  خبر  عيب بنهاده ز جهل آن بى                  بر امير و مطبخى و نامه بر               

    آژروى آردم چو اندر دين شمن                گردد آه من هيچ گرد خود نمى               
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 آژ وزيدن باد بر سليمان عليه السالم به سبب زلت او

   پس سليمان گفت بادا آژ مغژ                  ر تخت سليمان رفت آژباد ب               

   ور روى آژ از آژم خشمين مشو               باد هم گفت اى سليمان آژ مرو               

    تا رود انصاف ما را در سبق                   اين ترازو بهر اين بنهاد حق               

    تا تو با من روشنى من روشنم                   رازو آم آنى من آم آنماز ت               

   روز روشن را بر او چون ليل آرد                  همچنين تاج سليمان ميل آرد               

    آفتابا آم مشو از شرق من                گفت تاجا آژ مشو بر فرق من               

   شد بر او تاج اى فتى  باز آژ مى         آرد او به دست آن تاج را است مىر               

   گفت تاجا چيست آخر آژ مغژ         هشت بارش راست آرد و گشت آژ               

    آژ روم چون آژ روى اى موتمن          گفت اگر صد ره آنى تو راست من               

   دل بر آن شهوت آه بودش آرد سرد               درونه راست آردپس سليمان ان               

  خواست شد  آن چنان آه تاج را مى          بعد از آن تاجش همان دم راست شد               

  گشت تارك جو به قصد  تاج وا مى          آرد او به قصد بعد از آنش آژ همى               

   شد تاج بر فرق سرش  راست مى              ژ بكرد آن مهترشهشت آرت آ               

    چون فشاندى پر ز گل پرواز آن              تاج ناطق گشت آاى شه ناز آن               

   هاى غيب اين بر هم درم  پرده             نيست دستورى آز اين من بگذرم               

   مر دهانم را ز گفت ناپسند                 دست خود ببندبر دهانم نه تو                

   بر آسى تهمت منه بر خويش گرد            پس ترا هر غم آه پيش آيد ز درد               

   سگاليد آن غالم  آن مكن آه مى               ظن مبر بر ديگرى اى دوستكام               

    گاه خشمش با شهنشاه سخى                ل و مطبخىگاه جنگش با رسو               

  ربود  طفلكان خلق را سر مى          همچو فرعونى آه موسى هشته بود               

    او شده اطفال را گردن گسل                 ى آن آوردل آن عدو در خانه               

    و اندرون خوش گشته با نفس گران               تو هم از بيرون بدى با ديگران               

   نهى  و ز برون تهمت به هر آس مى            دهى خود عدويت اوست قندش مى               
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   گناهان را مذل  با عدو خوش بى             همچو فرعونى تو آور و آوردل               

  نوازى مر تن پر غرم را  مى                   جرم را چند فرعونا آشى بى               

  عقل و آورش آرده بود  حكم حق بى               فزود عقل او بر عقل شاهان مى               

   گر فالطون است حيوانش آند            مهر حق بر چشم و بر گوش خرد               

   آن چنان آه حكم غيب بايزيد                    آيد پديد حكم حق بر لوح مى               

  

 شنيدن شيخ ابو الحسن خرقانى خبر دادن بايزيد را از بود او و احوال او

   بو الحسن از مردمان آن را شنود                 همچنان آمد آه او فرموده بود               

    درس گيرد هر صباح از تربتم                     آه حسن باشد مريد و امتم               

   ام  و ز روان شيخ اين بشنيده                 ام گفت من هم نيز خوابش ديده               

   ايستادى تا ضحى اندر حضور            هر صباحى رو نهادى سوى گور               

   گفتى شكالش حل شدى  يا آه بى                       يا مثال شيخ پيشش آمدى               

   گورها را برف نو پوشيده بود                   تا يكى روزى بيامد با سعود               

    قبه قبه ديد و شد جانش به غم                 توى بر تو برفها همچون علم               

    ها انا ادعوك آى تسعى الى             ى شيخ حى بانگش آمد از حظيره               

    عالم ار برف است روى از من متاب                هين بيا اين سو بر آوازم شتاب               

  شنيد  آن عجايب را آه اول مى           حال او ز آن روز شد خوب و بديد               

  

  ى اول نيافت وشتن آن غالم پيش شاه چون جواب آن رقعهى ديگر ن رقعه

    پر ز تشنيع و نفير و پر فغان                ى ديگر نوشت آن بد گمان نامه               

    اى عجب آن جا رسيد و يافت ره                   آه يكى رقعه نبشتم پيش شه               

   هم نداد او را جواب و تن بزد             د هم آن خوب خدآن دگر را خوان               

   او مكرر آرد رقعه پنج بار                  آورد او را شهريار خشك مى               

    گر جوابش بر نويسى هم رواست            ى شماست گفت حاجب آخر او بنده               

   بر غالم و بنده اندازى نظر                   دد اگراز شهى تو چه آم گر               
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    مرد احمق زشت و مردود حق است           گفت اين سهل است اما احمق است               

    هم آند بر من سرايت علتش                    گر چه آمرزم گناه و زلتش               

   خاصه اين گر خبيث ناپسند        گين شوندصد آس از گرگين همه گر               

  آب دارد ابر را  شوم او بى                      گر آم عقلى مبادا گبر را               

   شهر شد ويرانه از بومى او                       نم نبارد ابر از شومى او               

    آرد ويران عالمى را در فضوح                 از گر آن احمقان طوفان نوح               

    او عدوى ماست و غول ره زن است           گفت پيغمبر آه احمق هر آه هست               

    روح او و ريح او ريحان ماست            هر آه او عاقل بود او جان ماست               

    ز انكه فيضى دارد از فياضيم                   عقل دشنامم دهد من راضيم               

   مايده اش بى  نبود آن مهمانى                       فايده نبود آن دشنام او بى               

    من از آن حلواى او اندر تبم                     احمق ار حلوا نهد اندر لبم               

   ى آون خر را چاشنى  نيست بوسه              لطيف و روشنىاين يقين دان گر               

   مايده  جامه از ديگش سيه بى                         فايده سبلتت گنده آند بى               

   نور عقل است اى پسر جان را غذا                 مايده عقل است نى نان و شوا               

    از جز آن جان نيابد پرورش                 غير نور آدم را خورشنيست                

   آاين غذاى خر بود نه آن حر               زين خورشها اندك اندك باز بر               

   هاى نور را آآل شوى  لقمه                   تا غذاى اصل را قابل شوى               

   ست  فيض آن جان است آاين جان جان شده    ست است آاين نان نان شدهعكس آن نور                

   خاك ريزى بر سر نان و تنور           چون خورى يك بار از مأآول نور               

    آه در آموزى چو در مكتب صبى                عقل دو عقل است اول مكسبى               

   از معانى و ز علوم خوب و بكر               ستاد و فكر و ذآراز آتاب و او               

    ليك تو باشى ز حفظ آن گران                عقل تو افزون شود بر ديگران               

    لوح محفوظ اوست آاو زين در گذشت            لوح حافظ باشى اندر دور و گشت               

  ى آن در ميان جان بود  چشمه                   بخشش يزدان بودعقل ديگر               

   نه شود گنده نه ديرينه نه زرد            چون ز سينه آب دانش جوش آرد               
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   دم به جوشد ز خانه دم  آاو همى                 ور ره نبعش بود بسته چه غم               

  اى از آويها  آان رود در خانه                       مثال جويهاعقل تحصيلى               

   از درون خويشتن جو چشمه را                    نوا راه آبش بسته شد شد بى               

  

  آرد گفتش مشورت با ديگرى آن آه من عدوى توام ى آن آه آسى با آسى مشورت مى قصه

    آز تردد وا رهد وز محبسى             صى با آسىآرد شخ مشورت مى               

   ماجراى مشورت با او بگو                 گفت اى خوشنام غير من بجو               

    نبود از راى عدو پيروز هيچ                  من عدويم مر ترا با من مپيچ               

    دوست بهر دوست ال شك خير جوست         سترو آسى جو آه ترا او هست دو               

    آژ روم با تو نمايم دشمنى                  من عدويم چاره نبود آز منى               

    جستن از غير محل ناجستنى است         حارسى از گرگ جستن شرط نيست               

    من ترا آى ره نمايم ره زنم                    هيچ شكى دشمنم من ترا بى               

    هست در گلخن ميان بوستان                  هر آه باشد همنشين دوستان               

    هست او در بوستان در گولخن                هر آه با دشمن نشيند در زمن               

    تا نگردد دوست خصم و دشمنت                 دوست را مازار از ما و منت               

    يا براى راحت جان خودت                    خير آن با خلق بهر ايزدت               

   در دلت نايد ز آين ناخوش صور                 تا هماره دوست بينى در نظر               

   مشورت با يار مهر انگيز آن             چون آه آردى دشمنى پرهيز آن               

    آه تويى ديرينه دشمن دار من                 دانم ترا اى بو الحسن گفت مى               

    عقل تو نگذاردت آه آژ روى                       ليك مرد عاقلى و معنوى               

    عقل بر نفس است بند آهنين              طبع خواهد تا آشد از خصم آين               

   ست در نيك و بدش  عقل چون شحنه                      آيد و منعش آند واداردش               

    پاسبان و حاآم شهر دل است           ى عادل است عقل ايمانى چو شحنه               

    دزد در سوراخ ماند همچو موش               همچو گربه باشد او بيدار هوش               

    نيست گربه يا آه نقش گربه است          در هر آن جا آه بر آرد موش دست               
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   عقل ايمانى آه اندر تن بود                 ى چه شير شير افكن بود گربه               

   ى او مانع چرندگان  نعره                        ى او حاآم درندگان غره               

    خواه شحنه باش گو و خواه نى            شهر پر دزد است و پر جامه آنى               

  

  امير آردن رسول عليه الصالة و السالم جوان هذيلى را بر سريه اى آه در آن پيران

 و جنگ آزمودگان بودند

    بهر جنگ آافر و دفع فضول                  فرستادى رسول يك سريه مى               

    مير لشكر آردش و ساالر خيل                يك جوانى را گزيد او از هذيل               

  سر بود سرور تن بى  قوم بى                گمان سرور بود اصل لشكر بى               

   اى  ز آن بود آه ترك سرور آرده                 اى اين همه آه مرده و پژمرده               

   آنى آشى سر خويش را سر مى  مى              از آسل و ز بخل و ز ما و منى               

   او سر خود گيرد اندر آوهسار             همچو استورى آه بگريزد ز بار               

   هر طرف گرگى است اندر قصد خر          سر صاحبش در پى دوان آاى خيره               

    پيشت آيد هر طرف گرگ قوى           گر ز چشمم اين زمان غايب شوى               

   آه نبينى زندگانى را دگر                 استخوانت را بخايد چون شكر               

   هيزمى گردد تلف  از بى آتش                  آن مگير آخر بمانى از علف               

    و ز گرانى بار آه جانت منم                هين بمگريز از تصرف آردنم               

    حكم غالب را بود اى خود پرست          تو ستورى هم آه نفست غالب است               

   عرب گويد تعال اسب تازى را         خر نخواندت اسب خواندت ذو الجالل               

   بهر استوران نفس پر جفا                مير آخور بود حق را مصطفى               

    تا رياضتتان دهم من رايضم                  ُقْل َتعاَلْوا گفت از جذب آرم                

   ام س لگدها خورده زين ستوران ب                    ام نفسها را تا مروض آرده               

   اى  از لگدهايش نباشد چاره                 اى هر آجا باشد رياضت باره               

    آه رياضت دادن خامان بالست                    الجرم اغلب بال بر انبياست               

  ش و مرآب سلطان شويد تا يوا                   سكسكانيد از دمم يرغا رويد               
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    اى ستوران رميده از ادب                 ُقْل َتعاَلْوا ُقْل َتعاَلْوا گفت رب                

  تمكين تو پر از آين مشو  ز آن دو بى                 گر نيايند اى نبى غمگين مشو               

    هر ستورى را صطبلى ديگر است          گوش بعضى زين تعالواها آر است               

  ى او جدا  هست هر اسبى طويله                  منهزم گردند بعضى زين ندا               

    ز انكه هر مرغى جدا دارد قفص            منقبض گردند بعضى زين قصص               

   زين سبب بر آسمان صف صف شدند                     خود ماليك نيز ناهمتا بدند               

   در سبق هر يك ز يك باالترند             آودآان گر چه به يك مكتب درند               

    منصب ديدار حس چشم راست                مشرقى و مغربى را حسهاست               

  تاجان چشم روشنند جمله مح           صد هزاران گوشها گر صف زنند               

    در سماع جان و اخبار و نبى                   باز صف گوشها را منصبى               

    هيچ چشمى از سماع آگاه نيست            صد هزاران چشم را آن راه نيست               

   آار دگر هر يكى معزول از آن             شمر همچنين هر حس يك يك مى               

   اند اندر قيام الصافون  ده صف                 پنج حس ظاهر و پنج اندرون               

   رود سوى صفى آان ناخوش است  مى    هر آسى آاو از صف دين سرآش است               

   ت اين سخن آيمياى بس شگرف اس                      تو ز گفتار َتعاَلْوا آم مكن               

   آيميا را هيچ از وى وامگير                گر مسى گردد ز گفتارت نفير               

    گفت تو سودش آند در آخرش             اين زمان گر بست نفس ساحرش               

   للَّه يدعو للسالم هين آه ان ا                  ُقْل َتعاَلْوا ُقْل َتعاَلْوا اى غالم                

    سرورى جو آم طلب آن سرورى               خواجه باز آ از منى و از سرى               

  

  اعتراض آردن معترضى بر رسول عليه الصالة و السالم بر امير آردن آن هذيلى

    از براى لشكر منصور خيل            چون پيمبر سرورى آرد از هذيل               

    اعتراض و ال نسلم بر فراشت            بو الفضولى از حسد طاقت نداشت               

  اند  در متاع فانيى چون فانى              اند خلق را بنگر آه چون ظلمانى               

    مرده از جان زنده اندر مخرقه                       از تكبر جمله اندر تفرقه               
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    و آنگهى مفتاح زندانش به دست       اين عجب آه جان به زندان اندر است               

   زند بر دامنش جوى روان  مى            پاى تا سر غرق سرگين آن جوان               

   پهلوى آرامگاه و پشت دار                      قرار دايما پهلو به پهلو بى               

   جويد پناه  آز گزافه دل نمى                نور پنهان است و جستجو گواه               

    نه بدى وحشت نه دل جستى خالص                گر نبودى حبس دنيا را مناص               

   آه بجو اى ضال منهاج رشد                آشد وحشتت همچون موآل مى               

    يافتش رهن گزافه جستن است          هست منهاج و نهان در مكمن است               

    تو در اين طالب رخ مطلوب بين                  تفرقه جويان جمع اندر آمين               

   ى زندگى را فهم آن  آان دهنده                     مردگان باغ برجسته ز بن               

  ور  آى بدى گر نيستى آس مژده                چشم اين زندانيان هر دم به در               

   آى بدندى گر نبودى آب جو                     صد هزار آلودگان آب جو               

    ز ان آه در خانه لحاف و بسترى است                 بر زمين پهلوت را آرام نيست               

  خمار اشكن نباشد اين خمار  بى                    قرار مقر گاهى نباشد بى بى               

    سرور لشكر مگر شيخ آهن                  گفت نه نه يا رسول اللَّه مكن               

  اد غير مرد پير سر لشكر مب               يا رسول اللَّه جوان ار شير زاد               

   پير بايد پير بايد پيشوا                  هم تو گفتستى و گفت تو گوا               

   هست چندين پير و از وى پيشتر               يا رسول اللَّه در اين لشكر نگر               

   ى او را بچين  سيبهاى پخته         زين درخت آن برگ زردش را مبين               

    اين نشان پختگى و آاملى است           برگهاى زرد او خود آى تهى است               

  آرد نويد  بهر عقل پخته مى              برگ زرد ريش و آن موى سپيد               

    شد نشان آن آه آن ميوه ست خام                      برگهاى نو رسيده سبزفام               

    زردى زر سرخ رويى صارفى است             برگى نشان عارفى است برگ بى               

    او به مكتب گاه مخبر نو خط است  آن آه او گل عارض است ار نو خط است               

  دود  مزمن عقل است اگر تن مى                     حرفهاى خط او آژمژ بود               

   يافت عقل او دو پر بر اوج راند            پاى پير از سرعت ار چه باز ماند               
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   داد حق بر جاى دست و پاش پر             گر مثل خواهى به جعفر در نگر               

    همچو سيماب اين دلم شد مضطرب          بگذر از زر آاين سخن شد محتجب               

   زند يعنى آه بس  دست بر لب مى            ز اندرونم صد خموش خوش نفس               

  جويد ترا جو را مجو  بحر مى         خامشى بحر است و گفتن همچو جو               

    ختم آن و اهللا اعلم بالصواب                   از اشارتهاى دريا سر متاب               

    پيش پيغمبر سخن ز آن سرد لب                ادب  پيوسته آرد آن بىهمچنين               

   آه خبر هرزه بود پيش نظر               خبر دادش سخن او بى دست مى               

    بهر حاضر نيست بهر غايب است            اين خبرها از نظر خود نايب است               

   اين خبرها پيش او معزول شد              ندر نظر موصول شدهر آه او ا               

    دفع آن داللگان را بعد از اين            چون آه با معشوق گشتى همنشين               

   نامه و دالله بر وى سرد شد            هر آه از طفلى گذشت و مرد شد               

   حرف گويد از پى تفهيم را                      عليم رانامه خواند از پى ت               

    آان دليل غفلت و نقصان ماست                پيش بينايان خبر گفتن خطاست               

   بهر اين آمد خطاب أنصتوا                   پيش بينا شد خموشى نفع تو               

    ليك اندر گو دراز اندر مكش                گوى خوشگر بفرمايد بگو بر                

   همچنين شرمين بگو با امر ساز                 ور بفرمايد آه اندر آش دراز               

    با ضياء الحق حسام الدين آنون            همچنين آه من در اين زيبا فسون               

  آشد  او به صد نوعم به گفتن مى             نم من از رشدآ چون آه آوته مى               

   جويى مقال بينى چه مى  چون آه مى              اى حسام الدين ضياى ذو الجالل               

   اسقنى خمرا و قل لى انها                  اين مگر باشد ز حب مشتهى               

  گويد آه قسم گوش آو  گوش مى                    دم جام اوبر دهان تست اين               

   تر است  گفت حرص من از اين افزون       قسم تو گرمى است نك گرمى و مست               

  

 جواب گفتن مصطفى عليه الصالة و السالم اعتراض آننده را

  وگو د برد آن عرب از گفت چون ز ح                  در حضور مصطفاى قند خو               
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    لب گزيد آن سرد دم را گفت بس                 آن شه َو النَّْجِم و سلطان عبس               

    چند گويى پيش داناى نهان              زد بهر منعش بر دهان دست مى               

   آه بخر اين را به جاى ناف مشك                  اى سرگين خشك پيش بينا برده               

    زير بينى بنهى و گويى آه اخ                  بعر را اى گنده مغز گنده مخ               

    تا آه آاالى بدت يابد رواج                 اخ اخى برداشتى اى گيج گاج               

  ى گلشن افالك را  آن چريده                       تا فريبى آن مشام پاك را               

    خويشتن را اندآى بايد شناخت           حلم او خود را اگر چه گول ساخت               

    گربه را هم شرم بايد داشتن              ديگ را گر باز ماند امشب دهن               

   سخت بيدار است دستارش مبر           خويشتن گر خفته آرد آن خوب فر               

    اين فسون ديو پيش مصطفى                   صفا چند گويى اى لجوج بى               

    هر يكى حلمى از آنها صد چو آوه              صد هزاران حلم دارند اين گروه               

   زيرك صد چشم را گمره آند                       حلمشان بيدار را ابله آند               

   نغز نغزك بر رود باالى مغز            حلمشان همچون شراب خوب نغز               

    همچو فرزين مست آژ رفتن گرفت          مست را بين ز آن شراب پر شگفت               

  افتد چو پير راه مى در ميان                 مرد برنا ز آن شراب زود گير               

    نه ميى آه مستى او يك شبى است            خاصه اين باده آه از خم بلى است               

    سيصد و نه سال گم آردند عقل           آنك آن اصحاب آهف از نقل و نقل               

  اند  شرحه شرحه آرده دستها را             اند ز آن زنان مصر جامى خورده               

  انگاشتند  دار را دل دار مى               ساحران هم سكر موسى داشتند               

   خود پا و دست آرد بى  ز آن گرو مى               جعفر طيار ز آن مى بود مست               

  

  ى سبحانى ما اعظم شانى گفتن بايزيد و اعتراض مريدان قصه

  مر ايشان را نه بطريق گفت زبان بلكه از راه عيانو جواب او 

    بايزيد آمد آه نك يزدان منم                      با مريدان آن فقير محتشم               

    ال اله اال انا ها فاعبدون                 گفت مستانه عيان آن ذو فنون               
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    تو چنين گفتى و اين نبود صالح          تندش صباحچون گذشت آن حال گف               

    آاردها بر من زنيد آن دم هله                گفت اين بار ار آنم من مشغله               

    چون چنين گويم ببايد آشتنم                    حق منزه از تن و من با تنم               

   هر مريدى آاردى آماده آرد                 آزاد مردچون وصيت آرد آن               

    آن وصيتهاش از خاطر برفت       مست گشت او باز از آن سغراق زفت               

  چاره شد  صبح آمد شمع او بى                       نقل آمد عقل او آواره شد               

  چاره در آنجى خزيد ى بى  شحنه      ن رسيدست چون سلطا عقل چون شحنه               

    سايه را با آفتاب او چه تاب                ى حق بود حق آفتاب عقل سايه               

    گم شود از مرد وصف مردمى                چون پرى غالب شود بر آدمى               

   زين سرى ز آن آن سرى گفته بود                 هر چه گويد آن پرى گفته بود               

   آردگار آن پرى خود چون بود             چون پرى را اين دم و قانون بود               

   الهام تازى گو شده  ترك بى                 اوى او رفته پرى خود او شده               

    چون پرى را هست اين ذات و صفت                   چون بخود آيد نداند يك لغت               

    از پرى آى باشدش آخر آمى                       پس خداوند پرى و آدمى               

   تو بگويى او نكرد آن باده آرد             شير گير ار خون نره شير خورد               

    تو بگويى باده گفته است آن سخن                  ور سخن پردازد از زر آهن               

   نور حق را نيست آن فرهنگ و زور             اى را مى بود اين شر و شور باده               

   تو شوى پست او سخن عالى آند                    آه ترا از تو بكل خالى آند               

    هر آه گويد حق نگفت او آافر است              مبر استگر چه قرآن از لب پيغ               

   آن سخن را بايزيد آغاز آرد             خودى پرواز آرد چون هماى بى               

  تر گفت آاول گفته بود  ز آن قوى                    عقل را سيل تحير در ربود               

   چند جويى بر زمين و بر سما                       اال خداام  نيست اندر جبه               

  زدند  آاردها در جسم پاآش مى                   آن مريدان جمله ديوانه شدند               

   ستوه زد پير خود را بى  آارد مى                هر يكى چون ملحدان گرد آوه               

  دريد  باژگونه از تن خود مى                خليد در شيخ تيغى مىهر آه ان               
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    و آن مريدان خسته و غرقاب خون                   يك اثر نه بر تن آن ذو فنون               

   حلق خود ببريده ديد و زار مرد              هر آه او سوى گلويش زخم برد               

  ى ابد اش بشكافت و شد مرده  سينه               نكه او را زخم اندر سينه زدو ا               

    دل ندادش آه زند زخم گران         و آن آه آگه بود از آن صاحب قران               

   جان ببرد اال آه خود را خسته آرد                نيم دانش دست او را بسته آرد               

   شان برخاسته ها از خانه  نوحه                روز گشت و آن مريدان آاسته               

    آاى دو عالم درج در يك پيرهن                پيش او آمد هزاران مرد و زن               

    چون تن مردم ز خنجر گم شدى                    اين تن تو گر تن مردم بدى               

  ى خود خار زد  با خود اندر ديده               خودى دوچار زد با خودى با بى               

  زنى آن هوش دار  بر تن خود مى             خودان تو ذو الفقار اى زده بر بى               

    تا ابد در ايمنى او ساآن است        خود فانى است و ايمن است ز انكه بى               

    غير نقش روى غير آن جاى نه                      نقش او فانى و او شد آينه               

    ور زنى بر آينه بر خود زنى            گر آنى تف سوى روى خود آنى               

    ور ببينى عيسى و مريم تويى             ور ببينى روى زشت آن هم تويى               

    نقش تو در پيش تو بنهاده است         او نه اين است و نه آن او ساده است               

    چون رسيد اينجا قلم در هم شكست          چون رسيد اينجا سخن لب در ببست               

   دم مزن و اهللا اعلم بالرشاد              لب ببند ار چه فصاحت دست داد               

    پست بنشين يا فرود آ و السالم                   بر آنار بامى اى مست مدام               

    آن دم خوش را آنار بام دان                هر زمانى آه شدى تو آامران               

   همچو گنجش خفيه آن نه فاش تو              بر زمان خوش هراسان باش تو               

   ترس ترسان رو در آن مكمن هال                          تا نيايد بر وال ناگه بال               

    ز آن آنار بام غيب است ارتحال           ترس جان در وقت شادى از زوال               

   اهتزازبيند آه هستش  روح مى                      بينى آنار بام راز گر نمى               

   ى شادى بده ست  بر آنار آنگره                هر نكالى ناگهان آان آمده ست               

   اعتبار از قوم نوح و قوم لوط                  جز آنار بام خود نبود سقوط               
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  بيان سبب فصاحت و بسيار گويى آن فضول به خدمت رسول عليه الصالة و السالم

    چون بزد هم مست و خوش گشت آن غبى                          حد نبى پرتو مستى بى               

   مست ادب بگذاشت آمد در خباط                  الجرم بسيار گو شد از نشاط               

  آند ر مىادب را مى چنان ت  بى               آند خودى شر مى نه همه جا بى               

  شود  ور بود بد خوى بدتر مى                  شود گر بود عاقل نكو فر مى               

  اند  بر همه مى را محرم آرده                  ليك اغلب چون بدند و ناپسند               

  

  بيان رسول عليه السالم سبب تفضيل و اختيار آردن او آن هذيلى را به اميرى

  گان  لشكرى بر پيران و آار ديدهو سر

   تيغ را از دست ره زن بستدند            حكم اغلب راست چون غالب بدند               

  هنر  تو مبين او را جوان و بى                 گفت پيغمبر آه اى ظاهر نگر               

   اى بسا ريش سپيد و دل چو قير                  اى بسا ريش سياه و مرد پير               

   آرد پيرى آن جوان در آارها                       عقل او را آزمودم بارها               

   نه سپيدى موى اندر ريش و سر                      پير پير عقل باشد اى پسر               

   چون آه عقلش نيست او الشى بود                از بليس او پيرتر خود آى بود               

    پاك باشد از غرور و از هوس             طفل گيرش چون بود عيسى نفس               

    پيش چشم بسته آش آوته تگى است               آن سپيدى مو دليل پختگى است               

    در عالمت جويد او دايم سبيل                    آن مقلد چون نداند جز دليل               

   چون آه خواهى آرد بگزين پير را                       بهر او گفتيم آه تدبير را               

    او به نور حق ببيند آن چه هست                ى تقليد جست آن آه او از پرده               

    پوست بشكافد در آيد در ميان                    بيان بىدليل و  نور پاآش بى               

    او چه داند چيست اندر قوصره            پيش ظاهر بين چه قلب و چه سره               

   تا رهد از دست هر دزدى حسود                   اى بسا زر سيه آرده به دود               

   تا فرو شد آن به عقل مختصر                  ندوده به زراى بسا مس زر ا               
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    دل ببينيم و به ظاهر ننگريم               ى آشوريم ما آه باطن بين جمله               

  آنند  حكم بر اشكال ظاهر مى                  تنند قاضيانى آه به ظاهر مى               

   حكم او مومن آند اين قوم زود              ت و ايمانى نمودچون شهادت گف               

    خون صد مومن به پنهانى بريخت           بس منافق آاندر اين ظاهر گريخت               

    تا چو عقل آل تو باطن بين شوى              جهد آن تا پير عقل و دين شوى               

   خلعتش داد و هزارش نام داد              عقل زيبا رو گشاداز عدم چون                

    اينكه نبود هيچ او محتاج آس              آمترين ز آن نامهاى خوش نفس               

   تيره باشد روز پيش نور او               گر به صورت وا نمايد عقل رو               

   ظلمت شب پيش او روشن بود                        شودور مثال احمقى پيدا               

    ليك خفاش شقى ظلمت خر است           تر است تر و تارى آاو ز شب مظلم               

  فروز  ور نه خفاشى بمانى بى              اندك اندك خوى آن با نور روز               

    دشمن هر جا چراغ مقبلى است            استعاشق هر جا شكال و مشكلى               

   تر نمايد حاصلش  تا آه افزون                 ظلمت اشكال ز آن جويد دلش               

   و ز نهاد زشت خود غافل آند                    تا ترا مشغول آن مشكل آند               

  

  ام و نيم مرد و عالمت شقى مغرور الشىعالمت عاقل تمام و عالمت نيم عاقل و مرد تم

    او دليل و پيشواى قافله است            عاقل آن باشد آه او با مشغله است               

  خويش رو  تابع خويش است آن بى            پى رو نور خود است آن پيش رو               

   هم بدان نورى آه جانش زو چريد             مومن خويش است و ايمان آوريد               

  ى خود داند او  عاقلى را ديده                     ديگرى آه نيم عاقل آمد او               

    تا بدو بينا شد و چست و جليل          دست در وى زد چو آور اندر دليل               

    خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت        و آن خرى آز عقل جو سنگى نداشت               

    ننگش آيد آمدن خلف دليل                      ره نداند نه آثير و نه قليل               

   گاه لنگان آيس و گاهى به تاز                       رود اندر بيابان دراز مى               

   نيم شمعى نه آه نورى آد آند                    شمع نه تا پيشواى خود آند               
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   نيم عقلى نه آه خود مرده آند                    نيست عقلش تا دم زنده زند               

    تا بر آيد از نشيب خود به بام                    ى آن عاقل آيد او تمام مرده               

    در پناه عاقلى زنده سخن            ود را مرده آنعقل آامل نيست خ               

   مرده نى تا دمگه عيسى شود                   زنده نى تا هم دم عيسى بود               

  جهد  عاقبت نجهد ولى بر مى               نهد جان آورش گام هر سو مى               

  

  ى عاقل و يكى نيم عاقلى آن آبگير و صيادان و آن سه ماهى يك قصه

  و آن ديگر مغرور و ابله مغفل الشى و عاقبت هر سه

   آه در او سه ماهى اشگرف بود               ى آن آبگير است اى عنود قصه               

    قشر قصه باشد و اين مغز جان                  در آليله خوانده باشى ليك آن               

   بر گذشتند و بديدند آن ضمير                    چند صيادى سوى آن آبگير               

   ماهيان واقف شدند و هوشمند                       پس شتابيدند تا دام آورند               

   عزم راه مشكل ناخواه آرد                 آن آه عاقل بود عزم راه آرد               

    آه يقين سستم آنند از مقدرت                    گفت با اينها ندارم مشورت               

   آاهلى و جهلشان بر من زند                 مهر زاد و بود بر جانشان تند               

   آه ترا زنده آند و آن زنده آو                   اى بايد نكو مشورت را زنده               

   زن  ز انكه پايت لنگ دارد راى                  اى مسافر با مسافر راى زن               

    آه وطن آن سوست جان اين سوى نيست               ايست از دم حب الوطن بگذر مه               

   اين حديث راست را آم خوان غلط        گر وطن خواهى گذر ز آن سوى شط               

  

  خواندن وضو آننده اوراد وضو راسر

  ست اندر خبر بهر دعا  آمده            در وضو هر عضو را وردى جدا               

    بوى جنت خواه از رب غنى                آنى چون آه استنشاق بينى مى               

   ل باشد دليل گلبنان بوى گ                   تا ترا آن بو آشد سوى جنان               

   ام پاك آن  اين بود يا رب تو زين             چون آه استنجا آنى ورد و سخن               
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    دستم اندر شستن جان است سست           دست من اينجا رسيد اين را بشست               

    تست در جانها رسان دست فضل               اى ز تو آس گشته جان ناآسان               

    ز آن سوى حد را نقى آن اى آريم                  حد من اين بود آردم من لئيم               

   از حوادث تو بشو اين دوست را                از حدث شستم خدايا پوست را               

  

 آه اللَّهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى گفت اللَّهم ارحنى رايحه الجنة بجاى آن شخصى به وقت استنجا مى

  گفت من المتطهرين آه ورد استنجاست و ورد استنجا را به وقت استنشاق مى

  عزيزى بشنيد و اين را طاقت نداشت

    آه مرا با بوى جنت دار جفت                 آن يكى در وقت استنجا بگفت               

   اى  ليك سوراخ دعا گم آرده            اى  آوردهگفت شخصى خوب ورد               

    ورد بينى را تو آوردى به آون             اين دعا چون ورد بينى بود چون               

  ى جنت آى آيد از دبر  رايحه                ى جنت ز بينى يافت حر رايحه               

    وى تكبر برده تو پيش شهان                    ناى تواضع برده پيش ابلها               

    هين مرو معكوس عكسش بند تست       آن تكبر بر خسان خوب است و چست               

   ى بينى آمد اى عتل  بو وظيفه                  از پى سوراخ بينى رست گل               

   جاى آن بو نيست اين سوراخ زير              بوى گل بهر مشام است اى دلير               

   بو ز موضع جو اگر بايد ترا                   آى از اينجا بوى خلد آيد ترا               

    تو وطن بشناس اى خواجه نخست              همچنين حب الوطن باشد درست               

    دل ز راى و مشورتشان بر آنم                   گفت آن ماهى زيرك ره آنم               

    چون على تو آه اندر چاه آن              نيست وقت مشورت هين راه آن               

    شب رو و پنهان روى آن چون عسس                   محرم آن آه آمياب است بس               

   بحر جو و ترك اين گرداب گير                سوى دريا عزم آن زين آبگير               

   از مقام با خطر تا بحر نور          رفت آن حذور سينه را پا ساخت مى               

  دود تا در تنش يك رگ بود  مى                همچو آهو آز پى او سگ بود               

   خواب خود در چشم ترسنده آجاست     خواب خرگوش و سگ اندر پى خطاست               
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   ى پهنا گرفت  راه دور و پهنه                 رفت آن ماهى ره دريا گرفت               

    رفت آخر سوى امن و عافيت                      رنجها بسيار ديد و عاقبت               

    آه نيابد حد آن را هيچ طرف                خويشتن افكند در درياى ژرف               

    نيم عاقل را از آن شد تلخ آام                  پس چو صيادان بياوردند دام               

   چون نگشتم همره آن رهنما              گفت اه من فوت آردم فرصه را               

   ببايستم شدن در پى به تفت  مى        ناگهان رفت او و ليكن چون آه رفت               

    باز نايد رفته ياد آن هباست            بر گذشته حسرت آوردن خطاست               

  

  ى آن مرغ گرفته آه وصيت آرد آه بر گذشته پشيمانى مخور قصه

  تدارك وقت انديش و روزگار مبر در پشيمانى

   ى همام  مرغ او را گفت اى خواجه          آن يكى مرغى گرفت از مكر و دام               

   اى  تو بسى اشتر به قربان آرده            اى تو بسى گاوان و ميشان خورده               

    هم نگردى سير از اجزاى من               تو نگشتى سير از آنها در زمن               

    تا بدانى زيرآم يا ابلهم                هل مرا تا آه سه پندت بر دهم               

   ثانيش بر بام آهگل بست تو                     اول آن پند هم در دست تو               

    آه از اين سه پند گردى نيك بخت           و آن سوم پندت دهم من بر درخت               

    آه محالى را ز آس باور مكن         آنچ بر دست است اين است آن سخن               

    گشت آزاد و بر آن ديوار رفت              بر آفش چون گفت اول پند زفت               

   چون ز تو بگذشت ز آن حسرت مبر                گفت ديگر بر گذشته غم مخور               

    ده درم سنگ است يك در يتيم            بعد از آن گفتش آه در جسمم آتيم               

   بود آن گوهر به حق جان تو                     دولت تو بخت فرزندان تو               

   آه نباشد مثل آن در در وجود             ات نبود فوت آردى در آه روزى               

   اله دارد، خواجه شد در غلغله ن                  آن چنان آه وقت زادن حامله               

   ى دى غمت  آه مبادا بر گذشته              مرغ گفتش نى نصيحت آردمت               

    يا نكردى فهم پندم يا آرى     خورى چون گذشت و رفت غم چون مى               
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   مكن قول محال هيچ تو باور                و آن دوم پندت بگفتم آز ضالل               

   ده درم سنگ اندرونم چون بود             من نيم خود سه درمسنگ اى اسد               

    باز گو آن پند خوب سومين           خواجه باز آمد به خود گفتا آه هين               

   ان تا بگويم پند ثالث رايگ            گفت آرى خوش عمل آردى بدان               

    تخم افكندن بود در شوره خاك                     پند گفتن با جهول خوابناك               

   تخم حكمت آم دهش اى پند گو                 چاك حمق و جهل نپذيرد رفو               

  

  چاره انديشيدن آن ماهى نيم عاقل و خود را مرده آردن

  ى عاقل جدا  چون آه ماند از سايه                       وقت بالگفت ماهى دگر                

    فوت شد از من چنان نيكو رفيق             آاو سوى دريا شد و از غم عتيق               

    خويشتن را اين زمان مرده آنم                ليك ز آن ننديشم و بر خود زنم               

  روم بر آب بر  پشت زير و مى                 ر آرم اشكم خود بر زبرپس ب               

   نى بسباحى چنان آه آس رود            روم بر وى چنان آه خس رود مى               

    مرگ پيش از مرگ امن است از عذاب              مرده گردم خويش بسپارم به آب               

    اين چنين فرمود ما را مصطفى        از مرگ امن است اى فتىمرگ پيش               

    ياتى الموت تموتوا بالفتن                    گفت موتوا آلكم من قبل ان               

  بردش نشيب و گه بلند  آب مى                  همچنان مرد و شكم باال فگند               

   آه دريغا ماهى بهتر بمرد         قاصدان بس غصه بردهر يكى ز آن               

   ام رستم ز تيغ  پيش رفت اين بازى                شد او از آن گفت دريغ شاد مى               

   پس بر او تف آرد و بر خاآش فگند                  پس گرفتش يك صياد ارجمند               

   آرد اضطراب  ماند آن احمق همى              فت پنهان اندر آبغلط غلطان ر               

    تا به جهد خويش برهاند گليم        جست آن سليم از چپ و از راست مى               

   احمقى او را در آن آتش نشاند                      دام افكندند و اندر دام ماند               

   اى  با حماقت گشت او هم خوابه                    اى آتش به پشت تابهبر سر                

  گفتش أ لم ياتك نذير  عقل مى                   جوشيد از تف سعير او همى               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٠١ 

    همچو جان آافران قاُلوا بلى                گفت از شكنجه و ز بال او همى               

    وا رهم زين محنت گردن شكن             گفت او آه گر اين بار من از مىب               

    آب گيرى را نسازم من سكن                من نسازم جز به دريايى وطن               

   روم  تا ابد در امن و صحت مى                    حد جويم و آمن شوم آب بى               

  

  دن احمق وقت گرفتارى و ندم هيچ وفايى ندارد آهبيان آن آه عهد آر

 َو َلْو ُردُّوا َلعاُدوا ِلما ُنُهوا َعْنُه َو ِإنَُّهْم َلكاِذُبوَن، صبح آاذب وفا ندارد

    با حماقت عهد را آيد شكست              گفتش حماقت با تو است عقل مى               

   تو ندارى عقل رو اى خربها                      عقل را باشد وفاى عهدها               

  ى نسيان بدراند خرد  پرده                   عقل را ياد آيد از پيمان خود               

    دشمن و باطل آن تدبير تست        چون آه عقلت نيست نسيان مير تست               

    ياد نارد ز آتش و سوز و حسيس                 ى خسيس از آمى عقل پروانه               

  زند  آز و نسيانش بر آتش مى            آند چون آه پرش سوخت توبه مى               

    عقل را باشد آه عقل آن را فراشت           ضبط و درك و حافظى و يادداشت               

   چون مذآر نيست ايابش چون بود         چون آه گوهر نيست تابش چون بود               

    آه نبيند آان حماقت را چه خوست                عقلى اوست اين تمنى هم ز بى               

   نه ز عقل روشن چون گنج بود                 ى رنج بود آن ندامت از نتيجه               

   نيرزد خاك آن توبه و ندم  مى           چون آه شد رنج آن ندامت شد عدم               

   پس آالم الليل يمحوه النهار                 آن ندم از ظلمت غم بست بار               

   اش  هم رود از دل نتيجه و زاده        چون برفت آن ظلمت غم گشت خوش               

  زند  بانگ َلْو ُردُّوا َلعاُدوا مى                      آند او توبه و پير خرد مى               

  

ى مجاوبات موسى عليه  ى اوست، بدو ماند و او نيست و قصه در بيان آن آه وهم قلب عقل است و ستيزه

 السالم آه صاحب عقل بود با فرعون آه صاحب وهم بود

    عقلش مخوانتند  آن آه شهوت مى              عقل ضد شهوت است اى پهلوان               
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    وهم قلب نقد زر عقلهاست        وهم خوانش آن آه شهوت را گداست               

    هر دو را سوى محك آن زود نقل                محك پيدا نگردد وهم و عقل بى               

   گويد بيا چون محك مر قلب را                     اين محك قرآن و حال انبيا               

   اى اهل فراز و شيب من  آه نه                تا ببينى خويش را ز آسيب من               

    همچو زر باشد در آتش او بسيم                اى سازد دو نيم عقل را گر اره               

  ان افروز را عقل مر موساى ج                 وهم مر فرعون عالم سوز را               

    گفت فرعونش بگو تو آيستى                  رفت موسى بر طريق نيستى               

   ام امانم از ضالل  حجه اللَّه               گفت من عقلم رسول ذو الجالل               

  و نسبت و نام قديمت را بگ            و هو گفت نى خامش رها آن هاى               

    نام اصلم آمترين بندگانش               گفت آه نسبت مرا از خاآدانش               

   زاده از پشت جوارى و عبيد                    ى آن خداوند وحيد بنده زاده               

    آب و گل را داد يزدان جان و دل               نسبت اصلم ز خاك و آب و گل               

    مرجع تو هم به خاك اى سهمناك              مرجع اين جسم خاآم هم به خاك               

    هست از خاآى و آن را صد نشان               اصل ما و اصل جمله سرآشان               

    از غذاى خاك پيچد گردنت                  گيرد تنت آه مدد از خاك مى               

    اندر آن گور مخوف سهمناك           شود او باز خاك چون رود جان مى               

   خاك گردند و نماند جاه تو                  هم تو و هم ما و هم اشباه تو               

    مر ترا آن نام خود اوليتر است              گفت غير اين نسب ناميت هست               

    آه از او پرورد اول جسم و جانش               ى بندگانش ى فرعون و بنده بنده               

    زين وطن بگريخته از فعل شوم                       ى ياغى طاغى ظلوم بنده               

   قياسآن   هم بر اين اوصاف خود مى                خونى و غدارى و حق ناشناس               

    آه ندانستى سپاس ما و حق           در غريبى خوار و درويش و خلق               

    در خداوندى آسى ديگر شريك                  گفت حاشا آه بود با آن مليك               

   ى بندگانش را جز او ساالر ن                   واحد اندر ملك او را يار نى               

    شرآتش دعوى آند جز هالكى               نيست خلقش را دگر آس مالكى               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٠٣ 

    غير اگر دعوى آند او ظلم جوست           نقش او آردست و نقاش من اوست               

    چون توانى جان من بشناختن                     تو نتانى ابروى من ساختن               

    آه آنى با حق تو دعوى دويى               بلكه آن غدار و آن طاغى تويى               

   نه براى نفس آشتم نه به لهو               گر بكشتم من عوانى را به سهو               

  د آن آه جانش خود نبد جانى بدا                  من زدم مشتى و ناگاه او فتاد               

   جرم و زيان  صد هزاران طفل بى             من سگى آشتم تو مرسل زادگان               

    تا چه آيد بر تو زين خون خوردنت                اى و خونشان در گردنت آشته               

  را بر اميد قتل من مطلوب                        اى ذريت يعقوب را آشته               

  پزيد  سر نگون شد آن چه نفست مى              آورى تو حق مرا خود بر گزيد               

    اين بود حق من و نان و نمك                  هيچ شك گفت اينها را بهل بى               

    روز روشن بر دلم تارى آنى                آه مرا پيش حشر خوارى آنى               

   گر ندارى پاس من در خير و شر                  تر گفت خوارى قيامت صعب               

   زخم مارى را تو چون خواهى چشيد                   تانى آشيد زخم آيكى را نمى               

   آنم ى ليك خارى را گلستان م                   آنم ظاهرا آار تو ويران مى               

  

بيان آن آه عمارت در ويرانى است و جمعيت در پراآندگى است و درستى در شكستگى است و مراد در 

  مرادى است و وجود در عدم است و على هذا بقيه االضداد و االزواج بى

    ابلهى فرياد آرد و بر نتافت               شكافت آن يكى آمد زمين را مى               

   آنى شكافى و پريشان مى  مى          آنى آاين زمين را از چه ويران مى               

    تو عمارت از خرابى باز دان                 گفت اى ابله برو بر من مران               

    تا نگردد زشت و ويران اين زمين                 زار اين آى شود گلزار و گندم               

   تا نگردد نظم او زير و زبر         آى شود بستان و آشت و برگ و بر               

   آى شود نيكو و آى گرديد نغز                تا بنشكافى به نشتر ريش چغز               

   آى رود شورش آجا آيد شفا                      تا نشويد خلطهايت از دوا               

   آس زند آن درزى عالمه را                پاره پاره آرده درزى جامه را               
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   بر دريدى چه آنم بدريده را                  آه چرا اين اطلس بگزيده را               

   نه آه اول آهنه را ويران آنند                     هر بناى آهنه آابادان آنند               

    هستشان پيش از عمارتها خراب                همچنين نجار و حداد و قصاب               

    ز آن تلف، گردند معمورى تن                      آن هليله و آن بليله آوفتن               

   آى شود آراسته ز آن خوان ما                         تا نكوبى گندم اندر آسيا               

    آه ز شستت وارهانم اى سمك                   آن تقاضا آرد آن نان و نمك               

    از چنين شست بد نامنتهى                  گر پذيرى پند موسى وارهى               

  اى تو اژدها  آرمكى را آرده            ى هوا اى بنده بس آه خود را آرده               

   دم به  تا به اصالح آورم من دم                        ام اژدها را اژدها آورده               

   مار من آن اژدها را بر آند                       تا دم آن از دم اين بشكند               

  آن دمار ور نه از جانت بر آرد              گر رضا دادى رهيدى از دو مار               

    آه در افكندى به مكر اينجا دويى                 گفت الحق سخت استا جادويى               

    جادويى رخنه آند در سنگ و آوه              خلق يكدل را تو آردى دو گروه               

   با نام خدا جادويى آى ديد                     گفت هستم غرق پيغام خدا               

   ى دين است جان موسوى  مشعله              ى جادوى غفلت و آفر است مايه               

   گردد مسيح  آاز دمم پر رشك مى              من به جادويان چه مانم اى وقيح               

   گيرد آتب مى آه ز جانم نور               من به جادويان چه مانم اى جنب               

   برى  ال جرم بر من گمان آن مى                 پرى چون تو با پر هوا بر مى               

   بر آريمانش گمان بد بود                  هر آه را افعال دام و دد بود               

   ينى غوى آل را بر وصف خود ب          چون تو جزو عالمى هر چون بوى               

    خانه را گردنده بيند منظرت            گر تو بر گردى و بر گردد سرت               

   بينى دوان  ساحل يم را همى            ور تو در آشتى روى بر يم روان               

    تنگ بينى جو دنيا را همه                  گر تو باشى تنگدل از ملحمه               

    اين جهان بنمايدت چون گلستان            ور تو خوش باشى به آام دوستان               

    او نديده هيچ جز آفر و نفاق              اى بسا آس رفته تا شام و عراق               
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    او نديده جز مگر بيع و شرى              وى بسا آس رفته تا هند و هرى               

    او نديده هيچ جز مكر و آمين            وى بسا آس رفته ترآستان و چين               

  ى اقليمها را گو بجو  جمله           چون ندارد مدرآى جز رنگ و بو               

    بگذرد او زين سران تا آن سران                        گاو در بغداد آيد ناگهان               

    او نبيند جز آه قشر خربزه                از همه عيش و خوشيها و مزه               

    اليق سيران گاوى يا خريش                  آه بود افتاده بر ره يا حشيش               

  ى اسباب جانش ال يزيد  بسته               خشك بر ميخ طبيعت چون قديد               

    هست ارض اللَّه اى صدر اجل              و آن فضاى خرق اسباب و علل               

    نو به نو بيند جهانى در عيان          هر زمان مبدل شود چون نقش جان               

   ى يك صفت شد گشت زشت  چون فسرده                گر بود فردوس و انهار بهشت               

  

خبر است   آه هر حس مدرآى را از آدمى نيز مدرآاتى ديگر است آه از مدرآات آن حس ديگر بىبيان آن

ى او  خبرى او از آن آه وظيفه ور است و بى ور استاد، اعجمى آار آن استاد دگر پيشه چنان آه هر پيشه

 او اينجا جز نيست دليل نكند آه آن مدرآات نيست، اگر چه به حكم حال منكر بود آن را اما از منكرى

  خواهيم در اين مقام خبرى نمى بى

   ى پاآان حس ناپاك تست  پرده                ى ديد جهان ادراك تست چنبره               

    اين چنين دان جامه شوى صوفيان                مدتى حس را بشو ز آب عيان               

  زند  جان پاآان خويش برتو مى                دچون شدى تو پاك پرده بر آن               

   چشم را باشد از آن خوبى خبر               جمله عالم گر بود نور و صور               

   ى بتيش  تا نمايى زلف و رخساره             آرى به پيش چشم بستى گوش مى               

    صورت ار بانگى زند من بشنوم             گوش گويد من به صورت نگروم               

    فن من جز حرف و صوتى نيست بيش                 عالمم من ليك اندر فن خويش               

   نيست در خور بينى اين مطلوب را                هين بيا بينى ببين اين خوب را               

    فن من اين است و علم و مخبرم                  رمگر بود مشك و گالبى بو ب               

    هين مكن تكليف ما ليس يطاق                  آى ببينم من رخ آن سيم ساق               
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   خواه آژ غژ پيش او يا راست غژ                      باز حس آژ نبيند غير آژ               

   ى معين  دان آه معزول است اى خواجه                  ديدن يقينچشم احول از يكى                

   دانى تو فرق  مر مرا از خود نمى           تو آه فرعونى همه مكرى و زرق               

   تا يكى تو را نبينى تو دو تو           منگر از خود در من اى آژ باز تو               

    تا وراى آون بينى ساحتى                من ز من يك ساعتىبنگر اندر               

    عشق اندر عشق بينى و السالم              وارهى از تنگى و از ننگ و نام               

   داند شدن  گوش و بينى چشم مى             پس بدانى چون آه رستى از بدن               

    چشم گردد مو به موى عارفان         آن شه شيرين زبانراست گفته است                

    در رحم بود او جنين گوشتين                 چشم را چشمى نبود اول يقين               

   ور نه خواب اندر نديدى آس صور                   علت ديدن مدان پيه اى پسر               

    نيست اندر ديدگاه هر دو پيه                     بيند شبيه آن پرى و ديو مى               

   نسبتش بخشيد خالق ودود                  نور را با پيه خود نسبت نبود               

   هيچ اشتراك  جنى است از نار بى             آدم است از خاك آى ماند به خاك               

   بنگرى  گر چه اصلش اوست چون مى                    آى آتش آن پرىنيست مانند               

   نامناسب را خدا نسبت بداد               مرغ از باد است آى ماند به باد               

  چون گر چه دادش وصلها  هست بى                      نسبت اين فرعها با اصلها               

    اين پسر را با پدر نسبت آجاست                ى خاك هباست ى چون زادهآدم               

  چون و خرد آى پى برد  هست بى               نسبتى گر هست مخفى از خرد               

  آرد اندر قوم عاد  فرق چون مى                   چشم اگر بينش نداد باد را بى               

  دانست مى را از آدو  چون همى               دانست مومن از عدو چون همى               

    با خليلش چون تجشم آردنى است                 آتش نمرود را گر چشم نيست               

  گزيد  از چه قبطى را ز سبطى مى                گر نبودى نيل را آن نور و ديد               

   پس چرا داود را او يار شد                گر نه آوه و سنگ با ديدار شد               

    از چه قارون را فرو خورد آن چنان             اين زمين را گر نبودى چشم جان               

   چون بديدى هجر آن فرزانه را                   گر نبودى چشم دل حنانه را               
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   چون گواهى دادى اندر مشت در                 ور سنگ ريزه گر نبودى ديده               

   سوره بر خوان زلزلت زلزالها                 اى خرد بر آش تو پر و بالها               

   آى ز ناديده گواهيها دهد              در قيامت اين زمين بر نيك و بد               

   تظهر االرض لنا اسرارها                     آه تحدث حالها و اخبارها               

   هست برهانى آه بد مرسل خبير                 اين فرستادن مرا پيش تو مير               

   هست در خور از پى ميسور را              آاين چنين دارو چنين ناسور را               

    آه خدا خواهد مرا آردن گزين                واقعاتى ديده بودى پيش از اين               

    شاخ گستاخ ترا خواهم شكست              من عصا و نور بگرفته به دست               

   نمودت رب دين  گونه گونه مى                   واقعات سهمگين از بهر اين               

   تا بدانى آاوست در خور دان تو                   در خور سر بد و طغيان تو               

   مصلح امراض درمان ناپذير                تا بدانى آاو حكيم است و خبير               

    آور و آر آاين هست از خواب گران                 گشتى از آن تو به تاويالت مى               

    ديد تعبيرش بپوشيد از طمع                 و آن طبيب و آن منجم در لمع               

   ات  آه در آيد غصه در آگاهى            ات گفت دور از دولت و از شاهى               

   بيند منام  طبع شوريده همى                   از غذاى مختلف يا از طعام               

   اى خوارى و مسكين خو نه  تند و خون           اى ز انكه ديد او آه نصيحت جو نه               

    ليك رحمتشان فزون است از عنت              پادشاهان خون آنند از مصلحت               

    رحمت او سبق دارد بر غضب                 شاه را بايد آه باشد خوى رب               

  ضرورت خون آند از بهر ريو  بى                 نه غضب غالب بود مانند ديو               

   آه شود زن روسپى ز آن و آنيز                        وار نيز نه حليمى مخنث               

  ااى سازيده بودى آينه ر  قبله                  ديو خانه آرده بودى سينه را               

    نك عصايم شاخ شوخت را شكست          شاخ تيزت بس جگرها را آه خست               

  

حمله بردن اين جهانيان بر آن جهانيان و تاختن بردن تا سينور ذر و نسل آه سر حد غيب است و غفلت 

 ايشان از آمين آه چون غازى به غزا نرود آافر تاختن آورد
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    جانب قلعه و دژ روحانيان                     په جسمانيانحمله بردند اس               

    تا آسى نايد از آن سو پاك جيب                   تا فرو گيرند بر در بند غيب               

   آافران بر عكس حمله آورند            ى غزا چون آم برند غازيان حمله               

    حمله ناوردند بر تو زشت آيش              چون از حلم خويشغازيان غيب               

    تا نيايند اين طرف مردان غيب              حمله بردى سوى در بندان غيب               

    تا آه شارع را بگيرى از بدى            چنگ در صلب و رحمها در زدى               

   ست از براى انتسال  بر گشاده         آه ذو الجاللچون بگيرى شه رهى                

    آورى تو آرد سرهنگى خروج                سد شدى در بندها را اى لجوج               

    نك به نامش نام و ننگت بشكنم                 نك منم سرهنگ هنگت بشكنم               

   چند گاهى بر سبال خود بخند                  بندتو هال در بندها را سخت                

   تا بدانى آالقدر يعمى الحذر                   سبلتت را بر آند يك يك قدر               

  لرزيد از دمشان بالد  آه همى                       سبلت تو تيزتر يا آن عاد               

   آه نيامد مثل ايشان در وجود                    آن ثمودتو ستيزه روترى يا               

    بشنوى و ناشنوده آورى                صد از اينها گر بگويم تو آرى               

   سخن من داروت آميختم  بى                  توبه آردم از سخن آانگيختم               

  ات تا ابد  يا بسوزد ريش و ريشه                  پزدآه نهم بر ريش خامت تا                

  دهد هر چيز را در خورد او  مى                تا بدانى آه خبير است اى عدو               

   آه نديدى اليقش در پى اثر         آى آژى آردى و آى آردى تو شر               

    نيكيى آز پى نيامد مثل آن                   آى فرستادى دمى بر آسمان               

   بينى هر دم پاسخ آردار تو                    گر مراقب باشى و بيدار تو               

    حاجتت نايد قيامت آمدن             چون مراقب باشى و گيرى رسن               

    حاجتش نايد آه گويندش صريح              آن آه رمزى را بداند او صحيح               

   آه نكردى فهم نكته و رمزها                       اين بال از آودنى آيد ترا               

   فهم آن اينجا نشايد خيره شد              از بدى چون دل سياه و تيره شد               

    در رسد در تو جزاى خيرگى              ور نه خود تيرى شود آن تيرگى               
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    نه پى ناديدن آاليش است                 ور نيايد تير از بخشايش است               

    آز پى هر فعل چيزى زايدت                هين مراقب باش گر دل بايدت               

   از مراقب آار باالتر رود                 ور ازين افزون ترا همت بود               

  

شدن است تا در او هم در دنيا بهشت و دوزخ و  بيان آن آه تن خاآى آدمى همچون آهن نيكو جوهر قابل آيينه

  قيامت و غير آن معاينه بنمايد نه بر طريق خيال

    صيقلى آن صيقلى آن صيقلى               پس چو آهن گر چه تيره هيكلى               

   اندر او هر سو مليحى سيم بر                    تا دلت آيينه گردد پر صور               

   صيقلى آن تيرگى از وى زدود                  نور بود آهن ار چه تيره و بى               

   تا آه صورتها توان ديدن در او             صيقلى ديد آهن و خوش آرد رو               

   گيره است  صيقلش آن ز انكه صيقل               گر تن خاآى غليظ و تيره است               

   عكس حورى و ملك در وى جهد                  تا در او اشكال غيبى رو دهد               

    آه بدو روشن شود دل را ورق                ست حق صيقل عقلت بدان داده               

  اى دو دست باز  و آن هوا را آرده                 نماز اى اى بى صيقلى را بسته               

   صيقلى را دست بگشاده شود                      گر هوا را بند بنهاده شود               

   رسل شدى جمله صورتها در او م                        ى غيبى بدى آهنى آايينه               

   اين بود يسعون فى االرض الفساد               تيره آردى زنگ دادى در نهاد               

    تيره آردى آب را افزون مكن              تا آنون آردى چنين اآنون مكن               

   ختر در طواف و اندر او بين ماه و ا             برمشوران تا شود اين آب صاف               

   چون شود تيره نبينى قعر او           ز انكه مردم هست همچون آب جو               

   هين مكن تيره آه هست اوصاف حر           قعر جو پر گوهر است و پر ز در               

  ى سما پرده چون به گرد آميخت شد                      جان مردم هست مانند هوا               

    چون آه گردش رفت شد صافى و ناب                         مانع آيد او ز ديد آفتاب               

   نمودت تا روى راه نجات  مى                    با آمال تيرگى حق واقعات               
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  بباز گفتن موسى عليه السالم اسرار فرعون را و واقعات او را ظهر الغي

 تا به خبيرى حق ايمان آورد يا گمان برد

   واقعاتى آه در آخر خواست بود                  نمود ز آهن تيره به قدرت مى               

   شدى ديدى و بدتر مى  آن همى                 تا آنى آمتر تو آن ظلم و بدى               

  رميدى ز آن و آن نقش تو بود  مى                 نمود نقشهاى زشت خوابت مى               

   روى خود را زشت و بر آيينه ريد               همچو آن زنگى آه در آيينه ديد               

    زشتيم آن تو است اى آور خس                 آه چه زشتى اليق اينى و بس               

    نيست بر من ز انكه هستم روشنى             آنى ىاين حدث بر روى زشتت م               

    گه دهان و چشم تو بر دوخته                     ديدى لباست سوخته گاه مى               

    گه سر خود را به دندان دده                   گاه حيوان قاصد خونت شده               

   گه غريق سيل خون آميز تيز                    ريزگه نگون اندر ميان آب               

    آه شقيى و شقيى و شقى                 گه ندات آمد از اين چرخ نقى               

    آه برو هستى ز اصحاب الشمال                  گه ندات آمد صريحا از جبال               

   تا ابد فرعون در دوزخ فتاد                   دآمدت از هر جما گه ندا مى               

    تا نگردد طبع معكوس تو گرم                گويم ز شرم زين بترها آه نمى               

   ز اندآى دانى آه هستم من خبير                     اندآى گفتم به تو اى ناپذير               

    تا نينديشى ز خواب و واقعات            آردى و مات خويشتن را آور مى               

   آورى ادراك مكر انديش تو                   چند بگريزى نك آمد پيش تو               

  

  بيان آن آه در توبه باز است

   آه ز بخشايش در توبه است باز            هين مكن زين پس فراگير احتراز               

    باز باشد تا قيامت بر ورى                 توبه را از جانب مغرب درى               

    باز باشد آن در از وى رو متاب                  تا ز مغرب بر زند سر آفتاب               

  ست ز آن هشت اى پسر  يك در توبه            هست جنت را ز رحمت هشت در               

   و آن در توبه نباشد جز آه باز                  آن همه گه باز باشد گه فراز               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١١١ 

   رخت آن جا آش به آورى حسود            هين غنيمت دار در باز است زود               

  

  گفتن موسى عليه السالم فرعون را آه از من يك پند قبول آن و چهار فضيلت عوض بستان

   پس ز من بستان عوض آن را چهار               هين ز من بپذير يك چيز و بيار               

    شرح آن با من از آن يك اندآى            گفت اى موسى آدام است آن يكى               

   آه خدايى نيست غير آردگار                  گفت آن يك آه بگويى آشكار               

   مردم و ديو و پرى و مرغ را                     الق افالك و انجم بر عالخ               

   شبيه حد و او بى  ملكت او بى                خالق دريا و دشت و آوه و تيه               

   آه عوض بدهى مرا بر گو بيار           گفت اى موسى آدام است آن چهار               

    سست گردد چهار ميخ آفر من              ى حسن ا بود آز لطف آن وعدهت               

    بر گشايد قفل آفر صد منم            هاى مغتنم بو آه ز آن خوش وعده               

    شهد گردد در تنم اين زهر آين                    بو آه از تاثير جوى انگبين               

   پرورش يابد دمى عقل اسير                ز عكس جوى آن پاآيزه شيريا               

   مست گردم بو برم از ذوق امر             يا بود آز عكس آن جوهاى خمر               

   ى خراب  تازگى يابد تن شوره                يا بود آز لطف آن جوهاى آب               

   خار زارم جنت ماوى شود                   اى پيدا شود سبزهام را  شوره               

   جان شود از يارى حق يار جو             بو آه از عكس بهشت و چار جو               

   ام  آتش و در قهر حق آغشته             ام آن چنانك از عكس دوزخ گشته               

  ام بر اهل جنت زهر بار  گشته            مچو مارگه ز عكس مار دوزخ ه               

    آب ظلمم آرده خلقان را رميم                 گه ز عكس جوشش آب حميم               

   يا ز عكس آن سعيرم چون سعير               من ز عكس زمهريرم زمهرير               

    واى آن آه يابمش ناگه زبون                دوزخ درويش و مظلومم آنون               

  

  شرح آردن موسى عليه السالم آن چهار فضيلت را جهت پاى مزد ايمان فرعون

   صحتى باشد تنت را پايدار                  گفت موسى آاولين آن چهار               
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   از تنت اى ارجمند دور باشد                اند اين عللهايى آه در طب گفته               

   آه اجل دارد ز عمرت احتراز                        ثانيا باشد ترا عمر دراز               

    آه به ناآام از جهان بيرون روى                    وين نباشد بعد عمر مستوى               

  ز رنجى آه ترا دارد اسير نه              بلكه خواهان اجل چون طفل شير               

    بلكه بينى در خراب خانه گنج        مرگ جو باشى ولى نه از عجز رنج               

   اى انديشه زنى بر خانه بى  مى            اى پس به دست خويش گيرى تيشه               

  خرمن اين يك دانه را مانع صد                    آه حجاب گنج بينى خانه را               

  ى مردانه را  پيش گيرى پيشه                 پس در آتش افكنى اين دانه را               

    همچو آرمى برگش از رز رانده                 اى به يك برگى ز باغى مانده               

  ى جهل را اين آرم خورد اژدها              چون آرم اين آرم را بيدار آرد               

    اين چنين تبديل گردد نيك بخت          آرم آرمى شد پر از ميوه و درخت               

  

  تفسير آنت آنزا مخفيا فاحببت ان اعرف

    صد هزاران خانه شايد ساختن                خانه بر آن آاز عقيق اين يمن               

   ايست  از خرابى خانه منديش و مه            ه است و چاره نيستگنج زير خان               

   تكليف و رنج  تان عمارت آرد بى               آه هزاران خانه از يك نقد گنج               

   گنج از زيرش يقين عريان شود              عاقبت اين خانه خود ويران شود               

    مزد ويران آردن استش آن فتوح                    تو نباشد ز انكه روحليك آن               

    َلْيَس ِلْلِإْنساِن ِإلَّا ما سعى            چون نكرد آن آارمزدش هست ال               

    اين چنين ماهى بد اندر زير ميغ           دست خايى بعد از آن تو آاى دريغ               

    گنج رفت و خانه و دستم تهى                من نكردم آن چه گفتند از بهى               

    نيست ملك تو به بيعى يا شرى                  ى اجرت گرفتى و آرى خانه               

    تا در اين مدت آنى در وى عمل                   اين آرى را مدت او تا اجل               

    زير اين دآان تو مدفون دو آان                 آنى اندر دآان پاره دوزى مى               

   تراش  تيشه بستان و تكش را مى              هست اين دآان آرايى زود باش               
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    از دآان و پاره دوزى وارهى                تا آه تيشه ناگهان بر آان نهى               

   زنى اين پاره بر دلق گران  مى           پاره دوزى چيست خورد آب و نان               

   زنى زين خوردنت  پاره بر وى مى                درد اين دلق تنت هر زمان مى               

  گ دار با خود آ زين پاره دوزى نن                       اى ز نسل پادشاه آاميار               

    تا بر آرد سر به پيش تو دو آان               اى بر آن از اين قعر دآان پاره               

    آخر آيد تو نخورده زو برى          ى آرى پيش از آن آاين مهلت خانه               

    روى آان وين دآان را بر آند از              پس ترا بيرون آند صاحب دآان               

   آنى  گاه ريش خام خود بر مى              زنى تو ز حسرت گاه بر سر مى               

    آور بودم بر نخوردم زين مكان               آاى دريغا آن من بود اين دآان               

  تا شد للعباد تا ابد يا حسر                    اى دريغا بود ما را برد باد               

  

  غره شدن آدمى به ذآاوت و تصويرات طبع خويشتن و طلب ناآردن علم غيب آه علم انبياست

  قرار  بودم اندر عشق خانه بى               ديدم اندر خانه من نقش و نگار               

  ن بودى تبر ور نه دستنبوى م                     خبر بودم از گنج نهانى بى               

    اين زمان غم را تبرا دادمى                         آه گر داد تبر را دادمى               

   باختم  همچو طفالن عشقها مى                    انداختم چشم را بر نقش مى               

  ى خانه پر نقش و نگار آه تو طفل                  پس نكو گفت آن حكيم آاميار               

   آه بر آر از دودمان خويش گرد                  در الهى نامه بس اندرز آرد               

    آه دل من ز اضطرابش گشت گم          ى سوم بس آن اى موسى بگو وعده               

  الص از خصم و عدو دو جهانى خ                گفت موسى آن سوم ملك دو تو               

    آان بد اندر جنگ و اين در آشتى               بيشتر ز آن ملك آاآنون داشتى               

   بنگر اندر صلح خوانت چون نهد             آن آه در جنگت چنان ملكى دهد               

  ا بنگر چه باشد افتقاد در وف                   آن آرم آاندر جفا آنهات داد               

   باز گو صبرم شد و حرصم فزود           گفت اى موسى چهارم چيست زود               

    موى همچون قير و رخ چون ارغوان              گفت چارم آن آه مانى تو جوان               
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   سخن آرديم پست ليك تو پستى         رنگ و بو در پيش ما بس آاسد است               

    هست شادى و فريب آودآان              افتخار از رنگ و بو و از مكان               

  

  بيان اين خبر آه آلموا الناس على قدر عقولهم ال على قدر عقولكم حتى ال يكذب اللَّه و رسوله

  آان بايد گشاد هم زبان آود             چون آه با آودك سر و آارم فتاد               

    يا مويز و جوز و فستق آورم                   آه برو آتاب تا مرغت خرم               

   اين جوانى را بگير اى خر شعير                   دانى بگير جز شباب تن نمى               

   آن شباب فرخت تازه ماند                      هيچ آژنگى نيفتد بر رخت               

   نه قد چون سرو تو گردد دو تو                        نه نژند پيريت آيد به رو               

    نه به دندانها خللها يا الم                  نه شود زور جوانى از تو آم               

   ا آيد از ضعفت مالل آه زنان ر            نه آمى در شهوت و طمث و بعال               

   ى عكاشه باب  آه گشود آن مژده                   آن چنان بگشايدت فر شباب               

  

 قوله عليه السالم من بشرنى بخروج صفر بشرته بالجنة

   جدال  در ربيع اول آيد بى                      احمد آخر زمان را انتقال               

    عاشق آن وقت گردد او به عقل            چون خبر يابد دلش زين وقت نقل               

  سازم سفر  آه پس اين ماه مى             چون صفر آيد شود شاد از صفر               

   زدى  اى رفيق راه اعلى مى              هر شبى تا روز زين شوق هدى               

   چون صفر پاى از جهان بيرون نهد                 آه مرا مژده دهدگفت آن آس               

   ور باشم مر او را و شفيع  مژده              آه صفر بگذشت و شد ماه ربيع               

    گفت آه جنت ترا اى شير زفت            گفت عكاشه صفر بگذشت و رفت               

   گفت عكاشه ببرد از مژده بر                بگذشت آن صفرديگرى آمد آه               

    و ز بقايش شادمان اين آودآان                پس رجال از نقل عالم شادمان               

   پيش او آوثر نمايد آب شور         چون آه آب خوش نديد آن مرغ آور               

   آه نگردد صاف اقبال تو درد              شمرد همچنين موسى آرامت مى               
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    تا آنم من مشورت با يار نيك               گفت احسنت و نكو گفتى و ليك               

  

  مشورت آردن فرعون با ايسيه در ايمان آوردن به موسى عليه السالم

   ت جان افشان بر اين اى دل سيه گف                 باز گفت او اين سخن با ايسيه               

    زود درياب اى شه نيكو خصال                  بس عنايتهاست متن اين مقال               

    اين بگفت و گريه آرد و گرم گشت           وقت آشت آمد زهى پر سود آشت               

    آفتابى تاج گشتت اى آلك                   بر جهيد از جا و گفتا بخ لك               

    خاصه چون باشد آله خورشيد و ماه                 عيب آل را خود بپوشاند آاله               

    چون نگفتى آرى و صد آفرين           هم در آن مجلس آه بشنيدى تو اين               

   سر نگون بر بوى اين زير آمدى           اين سخن در گوش خورشيد ارشدى               

  آند ابليس را حق افتقاد  مى          ست و چه داد دانى چه وعده هيچ مى               

  ات بر جاى ماند  اى عجب چون زهره        چون بدين لطف آن آريمت باز خواند               

   ات  بودى اندر هر دو عالم بهره              ات ات ندريد تا ز آن زهره زهره               

   چون شهيدان از دو عالم بر خورد               ى حق بر درد اى آز بهره زهره               

   تا بماند ليك تا اين حد چرا            غافلى هم حكمت است و اين عمى               

    نپرد زود سرمايه ز دست تا         غافلى هم حكمت است و نعمت است               

   ز هر جان و عقل رنجورى شود               ليك نى چندان آه ناسورى شود               

  خرى گلزار را  آه به يك گل مى                خود آه يابد اين چنين بازار را               

   اى را آمدت صد آان عوض  حبه              اى را صد درختستان عوض دانه               

    تا آه آان اللَّه له آيد به دست                      آان هللا دادن آن حبه است               

   هست شد ز آن هوى رب پايدار              قرار ز انكه اين هوى ضعيف بى               

  شت باقى دايم و هرگز نمرد گ          هوى فانى چون آه خود با او سپرد               

    آه فنا گردد بدين هر دو هالك        ى خايف از باد و ز خاك همچو قطره               

    از تف خورشيد و باد و خاك رست        چون به اصل خود آه دريا بود جست               

   عصوم و پا بر جا و نيك ذات او م             ظاهرش گم گشت در دريا و ليك               
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    تا بيابى در بهاى قطره يم               ندم هين بده اى قطره خود را بى               

    در آف دريا شو ايمن از تلف          هين بده اى قطره خود را اين شرف               

   ست  بحرى تقاضاگر شده قطره را           خود آه را آيد چنين دولت به دست               

  اى ده بحر پر گوهر ببر  قطره                    اللَّه اللَّه زود بفروش و بخر               

    آه ز بحر لطف آمد اين سخن                      اللَّه اللَّه هيچ تاخيرى مكن               

  شود  آاسفلى بر چرخ هفتم مى               شود لطف اندر لطف اين گم مى               

    هيچ طالب اين نيابد در طلب            هين آه يك بازى فتادت بو العجب               

   شاه را الزم بود راى وزير                 گفت با هامان بگويم اى ستير               

   آور آمپيرى چه داند باز را                گفت با هامان مگو اين راز را               

  

  ى باز پادشاه و آمپير زن قصه

    او ببرد ناخنش بهر بهى                   باز اسپيدى به آمپيرى دهى               

   آور آمپيرك ببرد آوروار             ناخنى آه اصل آار است و شكار               

   ناخنان زين سان دراز است اى آيا                  آه تراست مادر  آه آجا بوده               

  آند زال پليد  وقت مهر اين مى                 ناخن و منقار و پرش را بريد               

   خشم گيرد مهرها را بر درد            چون آه تتماجش دهد او آم خورد               

  نمايى و عتو  تو تكبر مى                    م بهر توآه چنين تتماج پخت               

   نعمت و اقبال آى سازد ترا                 تو سزايى در همان رنج و بال               

  خواهى آه نوشى ز آن فطير  گر نمى                آب تتماجش دهد آاين را بگير               

   زال بترنجد شود خشمش دراز                    طبع بازآب تتماجش نگيرد                

    زن فرو ريزد شود آل مغفرش           از غضب آن آش سوزان بر سرش               

   ياد آرد لطف شاه دل فروز        اشك از آن چشمش فرو ريزد ز سوز               

   ى شاه دارد صد آمال  آه ز چهره                   ز آن دو چشم نازنين با دالل               

    چشم نيك از چشم بد با درد و داغ             چشم ما زاغش شده پر زخم زاغ               

  نمايد تار مو  هر دو عالم مى                  چشم دريا بسطتى آز بسط او               
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   همچو چشمه پيش قلزم گم شود            گر هزاران چرخ در چشمش رود               

   يافته از غيب بينى بوسها                چشم بگذشته از اين محسوسها               

   اى گويم از آن چشم حسن  نكته               يابم يكى گوشى آه من خود نمى               

   اش را جبرئيل ربودى قطره  مى                   چكيد آن آب محمود جليل مى               

   اش آن خوب آيش  گر دهد دستورى                 تا بمالد در پر و منقار خويش               

    فر و نور و صبر و علمم را نسوخت              باز گويد خشم آمپير ار فروخت               

   زخم بر ناقه نه بر صالح زند                  باز جانم باز صد صورت تند               

    صد چنان ناقه بزايد متن آوه                صالح از يك دم آه آرد باشكوه               

   ور نه درانيد غيرت پود و تار            گويد خموش و هوش دار دل همى               

    ور نه سوزيدى به يك دم صد جهان               غيرتش را هست صد حلم نهان               

   تا دل خود را ز بند پند آند                 نخوت شاهى گرفتش جاى پند               

    آاوست پشت ملك و قطب مقدرت                 آه آنم با راى هامان مشورت               

    رايزن بو جهل را شد بو لهب                مصطفى را رايزن صديق رب               

   آان نصيحتها به پيشش گشت سرد               عرق جنسيت چنانش جذب آرد               

   بر خيالش بندها را بر درد                جنس سوى جنس صد پره پرد               

  

  از على عليه السالم چاره جستى آن زن آه طفل او بر سر ناودان خزيد و خطر افتادن بود و  قصه

   گفت شد بر ناودان طفلى مرا                  يك زنى آمد به پيش مرتضى               

    ور هلم ترسم آه افتد او به پست               آيد به دست خوانم نمى گرش مى               

   گر بگويم آز خطر سوى من آ                نيست عاقل تا آه دريابد چو ما               

    ور بداند نشنود اين هم بد است                داند به دست هم اشارت را نمى               

  گرداند از من چشم و رو  او همى                بس نمودم شير و پستان را بدو               

    دستگير اين جهان و آن جهان                  از براى حق شماييد اى مهان               

   ى دل بگسلم  آه به درد از ميوه               لرزد دلم زود درمان آن آه مى               

    تا ببيند جنس خود را آن غالم               گفت طفلى را بر آور هم به بام               
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    جنس بر جنس است عاشق جاودان              سوى جنس آيد سبك ز آن ناودان               

   جنس خود خوش خوش بدو آورد رو           زن چنان آرد و چو ديد آن طفل او               

    جاذب هر جنس را هم جنس دان                    سوى بام آمد ز متن ناودان               

    وارهيد او از فتادن سوى سفل              غژغژان آمد به سوى طفل طفل               

    تا به جنسيت رهند از ناودان                 ز آن بود جنس بشر پيغمبران               

    تا به جنس آييد و آم گرديد گم                 پس بشر فرمود خود را مثلكم               

    جاذبش جنس است هر جا طالبى است           ستز انكه جنسيت عجايب جاذبى ا               

   با ماليك چون آه هم جنس آمدند              عيسى و ادريس بر گردون شدند               

   جنس تن بودند ز آن زير آمدند              باز آن هاروت و ماروت از بلند               

    جانشان شاگرد شيطانان شده                  آافران هم جنس شيطان آمده               

   هاى عقل و دل بر دوخته  ديده                  صد هزاران خوى بد آموخته               

   آن حسد آه گردن ابليس زد            آمترين خوشان به زشتى آن حسد               

   آه نخواهد خلق را ملك ابد               ز آن سگان آموخته حقد و حسد               

    از حسد قولنجش آمد درد خاست      هر آه را ديد او آمال از چپ و راست               

   نخواهد شمع آس افروخته  مى             ز انكه هر بد بخت خرمن سوخته               

    از آمال ديگران نفتى به غم                 هين آمالى دست آور تا تو هم               

   تا خدايت وارهاند از جسد                  خواه دفع اين حسد از خدا مى               

    آه نپردازى از آن سوى برون                 مر ترا مشغوليى بخشد درون               

  رهد ه بدو مست از دو عالم مى آ                دهد ى مى را خدا آن مى جرعه               

   رهاند از خوديش  آاو زمانى مى                خاصيت بنهاده در آف حشيش               

  آند  آز دو عالم فكر را بر مى             آند خواب را يزدان بدان سان مى               

   و بشناسد عدو از دوستى آا                آرد مجنون را ز عشق پوستى               

   آه بر ادراآات تو بگمارد او             دارد او صد هزاران اين چنين مى               

   آه ز ره بيرون برد آن نحس را                 هاى شقاوت نفس را هست مى               

  نقل را  منزل بى آه بيابد                 هاى سعادت عقل را هست مى               
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    بر آند ز آن سو بگيرد راه پيش          ى گردون ز سر مستى خويش خيمه               

   هست عيسى مست حق خر مست جو               هين به هر مستى دال غره مشو               

  وته دنبهااش نبود ز آ  مستى              اين چنين مى را بجو زين خنبها               

   آن يكى درد و دگر صافى چو در      ز انكه هر معشوق چون خنبى است پر               

   تا ميى يابى منزه ز اختالط                مى شناسا هين بچش با احتياط               

   ينات آرد آشان تا رب د  مستى              دهندت ليك اين هر دو مستى مى               

   عقال اين عقل در رقص الجمل  بى             تا رهى از فكر و وسواس و حيل               

    مر ملك را جذب آردند از فلك                 انبيا چون جنس روحند و ملك               

  علو آه بود آهنگ هر دو بر                    باد جنس آتش است و يار او               

    در ميان حوض يا جويى نهى               ى تهى چون ببندى تو سر آوزه               

    آه دلش خالى است و در وى باد هست                  تا قيامت آن فرو نايد به پست               

  باال آشد ظرف خود را هم سوى                  ميل بادش چون سوى باال بود               

   هاست  سوى ايشان آش آشان چون سايه                باز آن جانها آه جنس انبياست               

    عقل جنس آمد به خلقت با ملك         ز شك ز انكه عقلش غالب است و بى               

  د شد بدو نفس جنس اسفل آم                و آن هواى نفس غالب بر عدو               

    بود سبطى جنس موساى آليم                  بود قبطى جنس فرعون ذميم               

   بر گزيدش برد بر صدر سرا                 تر فرعون را بود هامان جنس               

   آه ز جنس دوزخند آن دو پليد                الجرم از صدر تا قعرش آشيد               

   هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور           هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور               

   بر گذر آه نورت آتش را ربود         ز انكه دوزخ گويد اى مومن تو زود               

  آشد  آتشم را چون آه دامن مى             آشد بگذر اى مومن آه نورت مى               

    ز انكه طبع دوزخ استش اى صنم                رمد آن دوزخى از نور هم مى               

    آه گريزد مومن از دوزخ به جان               دوزخ از مومن گريزد آن چنان               

   ضد نار آمد حقيقت نور جو                  ز انكه جنس نار نبود نور او               

   چون امان خواهد ز دوزخ از خدا               در حديث آمد آه مومن در دعا               
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    آه خدايا دور دارم از فالن        دوزخ از وى هم امان خواهد به جان               

    آه تو جنس آيستى از آفر و دين              ى جنسيت است اآنون ببين جاذبه               

    ور به موسى مايلى سبحانيى                    گر به هامان مايلى هامانيى               

    نفس و عقلى هر دوان آميخته                   ور به هر دو مايلى انگيخته               

    تا شود غالب معانى بر نقوش          هر دو در جنگند هان و هان بكوش               

    آه ببينى بر عدو هر دم شكست          در جهان جنگ شادى اين بس است               

    گفت با هامان براى مشورت                 آن ستيزه رو به سختى عاقبت               

   گفت و محرم ساخت آن گمراه را                        هاى آن آليم اهللا را وعده               

  

  ت آردن فرعون با وزيرش هامان در ايمان آوردن به موسى عليه السالممشور

   جست هامان و گريبان را دريد                 گفت با هامان چو تنهايش بديد               

    آوفت دستار و آله را بر زمين                ها آرد آن لعين بانگها زد گريه               

    اين چنين گستاخ آن حرف تباه                آه چگونه گفت اندر روى شاه               

   آار را با بخت چون زر آرده تو                  جمله عالم را مسخر آرده تو               

    سوى تو آرند سلطانان خراج               لجاج از مشارق و ز مغارب بى               

  ى خاك تو اى آيقباد  بر ستانه                    مالند شاد پادشاهان لب همى               

  عصا  رو بگرداند گريزد بى                 اسب ياغى چون ببيند اسب ما               

   ى بندگان اى گردى آمينه  بوده                تا آنون معبود و مسجود جهان               

    آه خداوندى شود بنده پرست        در هزار آتش شدن زين خوشتر است               

    تا نبيند چشم من بر شاه اين                  نه بكش اول مرا اى شاه چين               

    تا نبيند اين مذلت چشم من                    خسروا اول مرا گردن بزن               

    آه زمين گردون شود گردون زمين                نبودست و مبادا اين چنينخود                

  مان دل خراش ما شوند دالن  بى                تاش ما شوند مان خواجه بندگان               

   گشت ما را پس گلستان قعر گور           چشم روشن دشمنان و دوست آور               
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  عليه اللعنهتزييف سخن هامان 

  باخت او  نرد را آورانه آژ مى              نشناخت او دوست از دشمن همى               

   گناهان را مگو دشمن به آين  بى                 دشمن تو جز تو نبود اى لعين               

    و آخر لت است آه دوادو اول               پيش تو اين حالت بد دولت است               

   آيد خزان  اين بهارت را همى             گر از اين دولت نتازى خزخزان               

  اند  آه سر ايشان ز تن ببريده            اند مشرق و مغرب چو تو بس ديده               

  را پايدار چون آنند آخر آسى               مشرق و مغرب آه نبود برقرار               

   چاپلوست گشت مردم روز چند            تو بدان فخر آورى آز ترس و بند               

  آگنند  زهر اندر جان او مى              آنند هر آه را مردم سجودى مى               

    داند او آان زهر بود و موبدش          چون آه بر گردد از او آن ساجدش               

   واى آنك از سرآشى شد چون آه او                   اى خنك آن را آه ذلت نفسه               

    از مى پر زهر شد آن گيج مست             اين تكبر زهر قاتل دان آه هست               

    از طرب يك دم بجنباند سرى               چون مى پر زهر نوشد مدبرى               

   زهر در جانش آند داد و ستد                  بعد يك دم زهر بر جانش فتد               

   آاو چو زهر آمد نگر در قوم عاد                اش را اعتقاد گر ندارى زهرى               

    بكشدش يا باز دارد در چهى            چون آه شاهى دست يابد بر شهى               

   مرهمش سازد شه و بدهد عطا                      ى افتاده را ور بيابد خسته               

  خطا گناه و بى  آشت شه را بى            گر نه زهر است آن تكبر پس چرا               

    زين دو جنبش زهر را شايد شناخت        ز خدمت چون نواخت وين دگر را بى               

   گرگ گرگ مرده را هرگز گزد                   راه زن هرگز گدايى را نزد               

    تا تواند آشتى از فجار رست              خضر آشتى را براى آن شكست               

   امن در فقر است اندر فقر رو             رهد اشكسته شو چون شكسته مى               

   گشت پاره پاره از زخم آلند            آن آهى آاو داشت از آان نقد چند               

    سايه آافكنده ست بر وى زخم نيست           تيغ بهر اوست آاو را گردنى است               

   روى  اى برادر چون بر آذر مى            مهترى نفت است و آتش اى غوى               
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    تيرها را آى هدف گردد ببين                هر چه او هموار باشد با زمين               

  رفو  چون هدفها زخم يابد بى                 سر بر آرد از زمين آن گاه او               

    عاقبت زين نردبان افتادنى است               نردبان خلق اين ما و منى است               

    آاستخوان او بتر خواهد شكست                 تر است هر آه باالتر رود ابله               

   آه ترفع شرآت يزدان بود             اين فروع است و اصولش آن بود               

   ياغيى باشى به شرآت ملك جو               چون نمردى و نگشتى زنده زو               

    وحدت محض است آن شرآت آى است        چون بدو زنده شدى آن خود وى است               

  وگو  آه نيابى فهم آن از گفت                 ى اعمال جو شرح اين در آينه               

    بس جگرها گردد اندر حال خون               گر بگويم آن چه دارم در درون               

    بانگ دو آردم اگر در ده آس است       بس آنم خود زيرآان را اين بس است               

   اين چنين راهى بر آن فرعون زد                حاصل آن هامان بدان گفتار بد               

    او گلوى او بريده ناگهان                    ى دولت رسيده تا دهان لقمه               

   هيچ شه را اين چنين صاحب مباد                خرمن فرعون را داد او به باد               

  

  نوميد شدن موسى عليه السالم از ايمان فرعون به تاثير آردن سخن هامان در دل فرعون

   خود خداونديت را روزى نبود             گفت موسى لطف بنموديم و جود               

    مر و را نه دست دان نه آستين                   داوندى آه نبود راستينآن خ               

  ديده بود جان و بى دل و بى  بى                     آن خداوندى آه دزديده بود               

    باز بستانند از تو همچو وام                  آن خداوندى آه دادندت عوام               

    تا خداونديت بخشد متفق                     ده خداوندى عاريت به حق               

  

منازعت اميران عرب با مصطفى عليه الصالة و السالم آه ملك را مقاسمت آن با ما تا نزاعى نباشد و 

  آه من مأمورم در اين امارت و بحث ايشان از طرفين) ص(جواب فرمودن مصطفى 

  شدند  نزد پيغمبر منازع مى                    ران عرب گرد آمدندآن امي               

   بخش آن اين ملك و بخش خود بگير            آه تو ميرى هر يك از ما هم امير               
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   تو ز بخش ما دو دست خود بشو           هر يكى در بخش خود انصاف جو               

    سرورى و امر مطلق داده است             ر مرا حق داده استگفت ميرى م               

   هين بگيريد امر او را اتقوا               آاين قرآن احمد است و دور او               

  مان خدا  حاآميم و داد اميرى              قوم گفتندش آه ما هم ز آن قضا               

   مر شما را عاريت از بهر زاد                را حق ملك دادگفت ليكن مر م               

    ميرى عاريتى خواهد شكست                 ميرى من تا قيامت باقى است               

   چيست حجت بر فزون جويى تو                 قوم گفتند اى امير افزون مگو               

   سيل آمد گشت آن اطراف پر              مد ز امر مردر زمان ابرى بر آ               

    اهل شهر افغان آنان جمله رعيب              رو به شهر آورد سيل بس مهيب               

    آمد اآنون تا گمان گردد عيان                   گفت پيغمبر آه وقت امتحان               

   تا شود در امتحان آن سيل بند                ود در فكندى خ هر اميرى نيزه               

   آن قضيب معجز فرمان روا          پس قضيب انداخت در وى مصطفى               

   آب تيز سيل پر جوش عنود                ها را همچو خاشاآى ربود نيزه               

    بر سر آب ايستاده چون رقيب            ها گم گشت جمله و آن قضيب نيزه               

    رو بگردانيد و آن سيالب رفت             ز اهتمام آن قضيب آن سيل زفت               

    پس مقر گشتند آن ميران ز بيم              چون بديدند از وى آن امر عظيم               

   ساحرش گفتند و آاهن از جحود          جز سه آس آه حقد ايشان چيره بود               

    ملك بر رسته چنين باشد شريف               ملك بر بسته چنان باشد ضعيف               

    نامشان بين نام او بين اى نجيب                 ها را گر نديدى با قضيب نيزه               

   نام او و دولت تيزش نمرد                 نامشان را سيل تيز مرگ برد               

    همچنين هر روز تا روز قيام                  زنندش بر دوام پنج نوبت مى               

  ام خر را عصا  ور خرى آورده                 گر ترا عقل است آردم لطفها               

    آز عصا گوش و سرت پر خون آنم              آن چنان زين آخورت بيرون آنم               

   نيابند از جفاى تو امان  مى                اندرين آخور خران و مردمان               

    هر خرى را آاو نباشد مستحب                     ام بهر ادب نك عصا آورده               
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  اى در فعل و خو  آاژدهايى گشته                   شود در قهر تو اژدهايى مى               

    ليك بنگر اژدهاى آسمان                     امان اژدهاى آوهيى تو بى               

    آه هال بگريز اندر روشنى                اين عصا از دوزخ آمد چاشنى               

    مخلصت نبود ز در بندان من                ور نه درمانى تو در دندان من               

    تا نگويى دوزخ يزدان آجاست             اين عصايى بود اين دم اژدهاست               

  

  در بيان آن آه شناساى قدرت حق نپرسد آه بهشت و دوزخ آجاست

   فخ آند اوج را بر مرغ دام و                 هر آجا خواهد خدا دوزخ آند               

   تا بگويى دوزخ است و اژدها                     هم ز دندانت بر آيد دردها               

    تا بگويى آه بهشت است و حلل                      يا آند آب دهانت را عسل               

   حكم قدر تا بدانى قوت                      از بن دندان بروياند شكر               

   فكر آن از ضربت نامحترز               گناهان را مگز پس به دندان بى               

   سبطيان را از بال محصون آند               نيل را بر قبطيان حق خون آند               

   ست در ميان هوشيار راه و م                 تا بدانى پيش حق تمييز هست               

    آه گشاد اين را و آن را سخت بست                   ست نيل تمييز از خدا آموخته               

   قهر او ابله آند قابيل را                  لطف او عاقل آند مر نيل را               

  هر خود بريد عقل از عاقل به ق                 در جمادات از آرم عقل آفريد               

   و ز نكال از عاقالن دانش رميد               در جماد از لطف عقلى شد پديد               

    عقل اين سو خشم حق ديد و گريخت       عقل چون باران به امر آن جا بريخت               

  يب آيند و روند جمله بر ترت                ابر و خورشيد و مه و نجم بلند               

    آه نه پس ماند ز هنگام و نه پيش            هر يكى نايد مگر در وقت خويش               

   دانش آوردند در سنگ و عصا                چون نكردى فهم اين را ز انبيا               

   و سنگ دارى از قياس چون عصا                      لباس تا جمادات دگر را بى               

   و ز جمادات دگر مخبر شود             طاعت سنگ و عصا ظاهر شود               

   اتفاقى ضايعيم  ما همه بى                    آه ز يزدان آگهيم و طايعيم               
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    آرد فرق آاو ميان هر دو امت                همچو آب نيل دانى وقت غرق               

    در حق قارون آه قهرش آرد و نسف            چون زمين دانيش دانا وقت خسف               

    پس دو نيمه گشت بر چرخ و شكافت              چون قمر آه امر بشنيد و شتافت               

   ر السالم مصطفى را آرده ظاه          چون درخت و سنگ آاندر هر مقام               

  

 گويد جواب دهرى آه منكر الوهيت است و عالم را قديم مى

    فانى است اين چرخ و حقش وارث است            گفت عالم حادث است دى يكى مى               

    حادثى ابر چون داند غيوث                فلسفيى گفت چون دانى حدوث               

   دانى حدوث آفتاب  تو چه مى                  د نيستى از انقالباى خو ذره               

    آى بداند آخر و بدو زمين                 آرمكى آاندر حدث باشد دفين               

   اى  از حماقت اندر اين پيچيده                   اى اين به تقليد از پدر بشنيده               

   ور نه خامش آن فزون گويى مجو             ت برهان بر حدوث اين بگوچيس               

   آردند روزى دو فريق  بحث مى                 گفت ديدم اندر اين بحر عميق               

    گشت هنگامه بر آن دو آس گروه             در جدال و در خصام و در ستوه               

    اطالع از حال ايشان بستدم                  سوى جمع هنگامه شدممن به               

   گمانى اين بنا را بانى است  بى            گفت گردون فانى است آن يكى مى               

    نيستش بانى و يا بانى وى است        آى است و آن دگر گفت اين قديم و بى               

   روز و شب آرنده و رزاق را                   اى خالق را كر گشتهگفت من               

   آن چه گولى آن به تقليدى گزيد               برهان نخواهم من شنيد گفت بى               

   حجت اين را در زمن  نشنوم بى             هين بياور حجت و برهان آه من               

    در درون جان نهان برهانم است                در درون جانم استگفت حجت               

   بينم مكن بر من تو خشم  من همى             بينى هالل از ضعف چشم تو نمى               

    در سر و پايان اين چرخ بسيج             وگو بسيار گشت و خلق گيج گفت               

    بر حدوث آسمانم آيتى است               در درونم حجتى استگفت يارا                

   مر يقين دان را آه در آتش رود                   من يقين دارم نشانش آن بود               
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    همچو حال سر عشق عاشقان                نايد آن حجت بدان در زبان مى               

    جز آه زردى و نزارى روى من                  وگوى من ر گفتنيست پيدا س               

  شود  حجت حسن و جمالش مى            دود اشك و خون بر رخ روانه مى               

    آه بود در پيش عامه آيتى                      گفت من اينها ندانم حجتى               

   آه تو قلبى من نكويم ارجمند               دى دم زنندگفت چون قلبى و نق               

    آاندر آتش در فتند اين دو قرين                      هست آتش امتحان آخرين               

   از گمان و شك سوى ايقان روند           عام و خاص از حالشان عالم شوند               

    نقد و قلبى را آه آن باشد نهان                 جان امتحانآب و آتش آمد اى               

    حجت باقى حيرانان شويم              تا من و تو هر دو در آتش رويم               

    آه من و تو اين گره را آيتيم             تا من و تو هر دو در بحر اوفتيم               

   هر دو خود را بر تف آتش زدند                و در آتش شدندهمچنان آردند                

    رست و سوزيد اندر آتش آن دعى                      آن خدا گوينده مرد مدعى               

   آورى افزون روان خام را                    از موذن بشنو اين اعالم را               

    آش مستى صدر بوده ست و اجل                ست اين نام از اجل آه نسوزيده               

   هاى منكران  بر دريده پرده            صد هزاران زين رهان اندر قران               

    در دوام و معجزات و در جواب            چون گرو بستند غالب شد صواب               

    و ز حدوث چرخ پيروز است و حق               دم زد از سبقفهم آردم آان آه               

   يك نشان بر صدق آن انكار آو                    حجت منكر هماره زرد رو               

    آو در اين عالم آه تا باشد نشان                      يك مناره در ثناى منكران               

    ياد آرد روزگار منكرى               و آه بر آن جا مخبرىمنبرى آ               

   دهد زين حق نشان  تا قيامت مى                  روى دينار و درم از نامشان               

  ى احمد ببين تا مستقر  سكه                  گردد دگر ى شاهان همى سكه               

    وانما بر سكه نام منكرى                   يا روى زرىبر رخ نقره و                

    صد زبان بين نام او ُأمُّ الكتاب            خود مگير اين معجزه چون آفتاب               

    يا بدزدد يا فزايد در بيان        زهره نى آس را آه يك حرفى از آن               
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    يار مغلوبان مشو هين اى غوى                غالب شوىيار غالب شو آه تا               

   بينم وطن  غير اين ظاهر نمى                  حجت منكر همين آمد آه من               

    آن ز حكمتهاى پنهان مخبرى است          هيچ ننديشد آه هر جا ظاهرى است               

    همچو نفع اندر دواها آامن است          د باطن استى هر ظاهرى خو فايده               

  

بينيد  نيافريدمشان بهر همين آه شما مى تفسير اين آيت آه ما َخَلْقَنا السَّمواِت َو اْلَأْرَض َو ما َبْيَنُهما ِإلَّا ِباْلَحِق

 بينيد آن را بلكه بهر معنى و حكمت باقيه آه شما نمى

   اميد نفع بهر عين نقش  بى                   د زين نقشهيچ نقاشى نگار               

    آه به فرجه وارهند از اندهان                     بلكه بهر ميهمانان و آهان               

    دوستان رفته را از نقش آن                    شادى بچگان و ياد دوستان               

    بهر عين آوزه نه بر بوى آب                  آند آوزه شتابگر  هيچ آوزه               

    بهر عين آاسه نه بهر طعام                  ى تمام گر آند آاسه هيچ آاسه               

    بهر عين خط نه بهر خواندن                 هيچ خطاطى نويسد خط به فن               

    و آن براى غايب ديگر ببست               نقش غايب استنقش ظاهر بهر               

   اين فوايد را به مقدار نظر                  شمر تا سوم چارم دهم بر مى               

  ى هر لعب در تالى نگر  فايده               همچو بازيهاى شطرنج اى پسر               

    و آن براى آن و آن بهر فالن                    ب نهاناين نهاده بهر آن لع               

    در پى هم تا رسى در برد و مات               همچنين ديده جهات اندر جهات               

   هاى نردبان  آه شدن بر پايه                     اول از بهر دوم باشد چنان               

    تا رسى تو پايه پايه تا به بام                دان تمام ر سوم مىو آن دوم به               

    و آن منى از بهر نسل و روشنى                 شهوت خوردن ز بهر آن منى               

   سير چون نبت زمين  عقل او بى                     نبيند غير اين آند بينش مى               

    هست پاى او به گل درمانده                بت را چه خوانده چه ناخواندهن               

  اش غره مشو  تو به سر جنبانى                 گر سرش جنبد به سير باد رو               

   پاى او گويد عصينا خلنا                 آن سرش گويد سمعنا اى صبا               
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   نهد چون آور گام  بر توآل مى               راند چو عام اند سير مىچون ند               

   چون توآل آردن اصحاب نرد                     بر توآل تا چه آيد در نبرد               

   ى پرده نيست  جز رونده و جز درنده           و آن نظرهايى آه آن افسرده نيست               

    اين زمان بيند به چشم خويشتن                آن چه در ده سال خواهد آمدن               

   غيب و مستقبل ببيند خير و شر             ى نظر همچنين هر آس به اندازه               

   شد گزاره چشم و لوح غيب خواند              چون آه سد پيش و سد پس نماند               

   ماجرا و آغاز هستى رو نمود              چون نظر پس آرد تا بدو وجود               

   در خليفه آردن باباى ما                     بحث امالك زمين با آبريا               

   آن چه خواهد بود تا محشر پديد               چون نظر در پيش افكند او بديد               

   بيند عيان تا روز فصل  پيش مى           بيند او تا اصل اصل پس ز پس مى               

    غيب را بيند به قدر صيقلى                  ى روشن دلى هر آسى اندازه               

   بيشتر آمد بر او صورت پديد           هر آه صيقل بيش آرد او بيش ديد               

    نيز اين توفيق صيقل ز آن عطاست          گويى آان صفا فضل خداستگر تو               

    َلْيَس ِلْلِإْنساِن ِإلَّا ما سعى                 قدر همت باشد آن جهد و دعا               

    همت شاهى ندارد هيچ خس               واهب همت خداوند است و بس               

   مانع طوع و مراد و اختيار          خصيص خدا آس را به آارنيست ت               

   او گريزاند به آفران رخت را               ليك چون رنجى دهد بد بخت را               

  نهد  رخت را نزديكتر وا مى              نيك بختى را چو حق رنجى دهد               

   آرده اسباب هزيمت اختيار                در آارزاربد دالن از بيم جان                

    حمله آرده سوى صف دشمنان              پر دالن در جنگ هم از بيم جان               

   هم ز ترس آن بد دل اندر خويش مرد           رستمان را ترس و غم وا پيش برد               

    ز آن پديد آيد شجاع از هر جبان                  م جانچون محك آمد بال و بي               

  

  دارم وحى آردن حق به موسى عليه السالم آه اى موسى من آه خالقم تعالى ترا دوست مى

  دارم ترا  آاى گزيده دوست مى               گفت موسى را به وحى دل خدا               
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    موجب آن تا من آن افزون آنم             لكرمگفت چه خصلت بود اى ذو ا               

    وقت قهرش دست هم در وى زده                 گفت چون طفلى به پيش والده               

    هم از او مخمور هم از اوست مست               خود نداند آه جز او ديار هست               

   هم به مادر آيد و بر وى تند                 زندمادرش گر سيليى بر وى                

  ى شر او و خير او  اوست جمله                 از آسى يارى نخواهد غير او               

   التفاتش نيست جاهاى دگر              خاطر تو هم ز ما در خير و شر               

    گر صبى و گر جوان و گر شيوخ       خغير من پيشت چو سنگ است و آلو               

    در بال از غير تو ال نستعين                   همچنانك ِإيَّاَك َنْعُبُد در حنين               

   در لغت و آن از پى نفى ريا                  هست اين ِإيَّاَك َنْعُبُد حصر را               

   حصر آرده استعانت را و قصر             َتِعيُن هم بهر حصرهست ِإيَّاَك َنْس               

    طمع يارى هم ز تو داريم و بس                  آه عبادت مر ترا آريم و بس               

  

خشم آردن پادشاه بر نديم و شفاعت آردن شفيع آن مغضوب عليه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه 

  و رنجيدن نديم از شفيع آه چرا شفاعت آردىشفاعت او قبول آردن 

   خواست تا از وى بر آرد دود و گرد                  پادشاهى بر نديمى خشم آرد               

    تا زند بر وى جزاى آن خالف             آرد شه شمشير بيرون از غالف               

   يا شفيعى بر شفاعت بر تند                هيچ آس را زهره نه تا دم زند               

    در شفاعت مصطفى وارانه خاص              جز عماد الملك نامى در خواص               

   در زمان شه تيغ قهر از آف نهاد                 بر جهيد و زود در سجده فتاد               

    ور بليسى آرد من پوشيدمش             گفت اگر ديو است من بخشيدمش               

    راضيم گر آرد مجرم صد زيان                 چون آه آمد پاى تو اندر ميان               

    آه ترا آن فضل و آن مقدار هست               صد هزاران خشم بتوانم شكست               

   ى من است ى تو يقين البه  ز انكه البه                  ات را هيچ نتوانم شكست البه               

    ز انتقام اين مرد بيرون نامدى                گر زمين و آسمان بر هم زدى               

   او نبردى اين زمان از تيغ سر                   گر ور شدى ذره به ذره البه               
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    ليك شرح عزت تست اى نديم                   منت اى آريمننهيم  بر تو مى               

    اى صفاتت در صفات ما دفين               اين نكردى تو آه من آردم يقين               

    ز انكه محمول منى نى حاملى                تو در اين مستعملى نى عاملى               

   اى  خويشتن در موج چون آف هشته                    اى ْذ َرَمْيَت گشتهما َرَمْيَت ِإ                

   اين عجب آه هم اسيرى هم امير                    ال شدى پهلوى اال خانه گير               

   اوست پس اللَّه اعلم بالرشاد                  آن چه دادى تو ندادى شاه داد               

   زين شفيع آزرد و برگشت از وال                 و آن نديم رسته از زخم و بال               

    رو به حايط آرد تا نارد سالم               دوستى ببريد ز آن مخلص تمام               

   زين تعجب خلق در افسانه شد                  زين شفيع خويشتن بيگانه شد               

   از آسى آه جان او را واخريد           آه نه مجنون است يارى چون بريد               

    خاك نعل پاش بايستى شدن               واخريدش آن دم از گردن زدن               

    با چنين دل دار آين دارى گرفت                باژگونه رفت و بيزارى گرفت               

   آنى با ناصحى  آاين جفا چون مى               پس مالمت آرد او را مصلحى               

    آن دم از گردن زدن آردت خالص               جان تو بخريد آن دل دار خاص               

   خاصه نيكى آرد آن يار حميد                   گر بدى آردى نبايستى رميد               

    او چرا آيد شفيع اندر ميان                گفت بهر شاه مبذول است جان               

    ال يسع فيه نبى مجتبى                لى مع اللَّه وقت بود آن دم مرا               

    من نخواهم غير آن شه را پناه             من نخواهم رحمتى جز زخم شاه               

   ام  آه به سوى شه توال آرده                  ام غير شه را بهر آن ال آرده               

    شاه بخشد شصت جان ديگرم                  گر ببرد او به قهر خود سرم               

    آار شاهنشاه من سر بخشى است          خويشى است آار من سربازى و بى               

   ننگ آن سر آاو به غيرى سر برد               ر آن سر آه آف شاهش بردفخ               

   ننگ دارد از هزاران روز عيد           شب آه شاه از قهر در قيرش آشيد               

   فوق قهر و لطف و آفر و دين بود             خود طواف آن آه او شه بين بود               

    آه نهان است و نهان است و نهان                نيامد يك عبارت در جهانز آن               
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  ى آدمى آمد پديد  از گالبه                  ز انكه اين اسما و الفاظ حميد               

    ليك نه اندر لباس عين و الم                       علم االسما بد آدم را امام               

    گشت آن اسماى جانى رو سياه           چون نهاد از آب و گل بر سر آاله               

   تا شود بر آب و گل معنى پديد            آه نقاب حرف و دم در خود آشيد               

    ليك از ده وجه پرده و مكنف است        گر چه از يك وجه منطق آاشف است               

  

 مر جبرئيل را عليهما السالم چون پرسيدش آه ا لك حاجه خليل جوابش داد آه اما اليك فالگفتن خليل 

    من نخواهم در بال او را دليل                    من خليل وقتم و او جبرئيل               

   آه بپرسيد از خليل حق مراد                او ادب ناموخت از جبريل راد               

    ور نه بگريزم سبكبارى آنم                  آه مرادت هست تا يارى آنم               

    واسطه زحمت بود بعد العيان                   گفت ابراهيم نى رو از ميان               

   ه مومنان را ز انكه هست او واسط                 بهر اين دنياست مرسل رابطه               

    حرف و صوتى آى بدى اندر جهان              هر دل ار سامع بدى وحى نهان               

    ليك آار من از آن نازآتر است      سر است گر چه او محو حق است و بى               

    پيش ضعفم بد نماينده ست نيك               ى شاه است ليك ى او آرده آرده               

    قهر شد بر نازنينان آرام               آن چه عين لطف باشد بر عوام               

   عامه را تا فرق بتوانند ديد                    بايد آشيد بس بال و رنج مى               

   پيش واصل خار باشد خار خار              اى يار غار آاين حروف واسطه               

    تا رهد آن روح صافى از حروف                بس بال و رنج بايست و وقوف               

   باز بعضى صافى و برتر شدند              ليك بعضى زين صدا آرتر شدند               

   سعد را آب است و خون بر اشقيا                      همچو آب نيل آمد اين بال               

   جدتر او آارد آه افزون ديد بر               تر او مسعودتر هر آه پايان بين               

    هست بهر محشر و برداشتن                 ز انكه داند آاين جهان آاشتن               

   بلكه از بهر مقام ربح و سود                 هيچ عقدى بهر عين خود نبود               

   اش بهر عين منكرى  منكرى                   هيچ نبود منكرى گر بنگرى               
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   يا فزونى جستن و اظهار خود                 بل براى قهر خصم اندر حسد               

  معانى چاشنى ندهد صور  بى                 و آن فزونى هم پى طمع دگر               

    آه صور زيت است و معنى روشنى             آنى پرسى چرا اين مى ز آن همى               

    چون آه صورت بهر عين صورتى است           ور نه اين گفتن چرا از بهر چيست               

    جز براى اين چرا گفتن بد است              ست اين چرا گفتن سؤال از فايده               

   ى اين خود همين  چون بود فاييده                جويى اى امين از چه رو فاييده               

    نيست حكمت آان بود بهر همين                 پس نقوش آسمان و اهل زمين               

    ور حكيمى هست پس فعلش تهى است          گر حكيمى نيست اين ترتيب چيست               

    جز پى قصد صواب و ناصواب            آس نسازد نقش گرمابه و خضاب               

  

  مطالبه آردن موسى عليه السالم حضرت را آه خلقت خلقا و اهلكتهم و جواب آمدن

    نقش آردى باز چون آردى خراب                 گفت موسى اى خداوند حساب               

   و آنگهان ويران آنى اين را چرا                 ماده نقش آردى جان فزانر و               

   نيست از انكار و غفلت و ز هوا              گفت حق دانم آه اين پرسش ترا               

    بهر اين پرسش ترا آزردمى                 ور نه تاديب و عتابت آردمى               

   باز جويى حكمت و سر بقا                خواهى آه در افعال ما  مىليك               

   پخته گردانى بدين هر خام را                تا از آن واقف آنى مر عام را               

    بر عوام ار چه آه تو ز آن واقفى                   قاصدا سايل شدى در آاشفى               

    هر برونى را نباشد اين مجال                    انكه نيم علم آمد اين سؤالز               

    همچنان آه خار و گل از خاك و آب              هم سؤال از علم خيزد هم جواب               

   همچنان آه تلخ و شيرين از ندا              هم ضالل از علم خيزد هم هدى               

    وز غذاى خوش بود سقم و قوى               ز آشنايى خيزد اين بغض و وال               

    تا عجميان را آند زين سر عليم                     مستفيد اعجمى شد آن آليم               

    پاسخش آريم چون بيگانه پيش           ما هم از وى اعجمى سازيم خويش               

   تا آليد قفل آن عقد آمدند              خر فروشان خصم يكديگر شدند               
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    چون بپرسيدى بيا بشنو جواب                پس بفرمودش خدا اى ذو لباب               

    تا تو خود هم وادهى انصاف اين                  موسيا تخمى بكار اندر زمين               

   هايش يافت خوبى و نظام  خوشه      چون آه موسى آشت و شد آشتش تمام               

   پس ندا از غيب در گوشش رسيد             بريد داس بگرفت و مر آن را مى               

   برى  چون آمالى يافت آن را مى                  آه چرا آشتى آنى و پرورى               

    آه در اينجا دانه هست و آاه هست          فت يا رب ز آن آنم ويران و پستگ               

    آاه در انبار گندم هم تباه                   دانه اليق نيست در انبار آاه               

   آند در بيختن  فرق واجب مى               نيست حكمت اين دو را آميختن               

    آه به دانش بيدرى بر ساختى                گفت اين دانش تو از آى يافتى               

   گفت پس تمييز چون نبود مرا                   گفت تمييزم تو دادى اى خدا               

   ى گلناك هست  روحهاى تيره                 در خاليق روحهاى پاك هست               

    در يكى در است و در ديگر شبه                اين صدفها نيست در يك مرتبه               

    همچنانك اظهار گندمها ز آاه             واجب است اظهار اين نيك و تباه               

    تا نماند گنج حكمتها نهان               بهر اظهار است اين خلق جهان               

   جوهر خود گم مكن اظهار شو                      آنت آنزا گفت مخفيا شنو               

  

  بيان آن آه روح حيوانى و عقل جزوى و وهم و خيال بر مثال دوغند

  و روح آه باقى است در اين دوغ همچو روغن پنهان است

    دوغ همچو طعم روغن اندر طعم             جوهر صدقت خفى شد در دروغ               

   راستت آن جان ربانى بود                   آن دروغت اين تن فانى بود               

    روغن جان اندر او فانى و الش                  سالها اين دوغ تن پيدا و فاش               

   اى اننده دوغ را در خمره جنب                   اى تا فرستد حق رسولى بنده               

    تا بدانم من آه پنهان بود من                    تا بجنباند به هنجار و به فن               

    در رود در گوش او آاو وحى جوست                اى آان جزو اوست يا آالم بنده               

   گوشى قرين داعى است آن چنان             اذن مومن وحى ما را واعى است               
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    پر شود ناطق شود او در آالم           همچنان آه گوش طفل از گفت مام               

   گفت مادر نشنود گنگى شود                  ور نباشد طفل را گوش رشد               

  آه از مادر شنود ناطق آن آس شد                   دايما هر آر اصلى گنگ بود               

    آه پذيراى دم و تعليم نيست       دان آه گوش آر و گنگ از آفتى است               

    آه صفات او ز علتها جداست                تعليم بد ناطق خداست آن آه بى               

  ر و دايه و ازاحجاب ماد  بى                     يا چو آدم آرده تلقينش خدا               

   در والدت ناطق آمد در وجود                    يا مسيحى آه به تعليم ودود               

  ست از زنا و از فساد  آه نزاده                    از براى دفع تهمت در والد               

   دوغ آن روغن از دل باز داد تا آه                     جنبشى بايست اندر اجتهاد               

    دوغ در هستى بر آورده علم              روغن اندر دوغ باشد چون عدم               

   نمايد اصل اوست  و انكه فانى مى           نمايد هست پوست آن آه هستت مى               

   گزينى بنه خرجش مكن تا بن              دوغ روغن ناگرفته است و آهن               

    تا نمايد آن چه پنهان آرده است           هين بگردانش به دانش دست دست               

   ى مستان دليل ساقى است  البه               ز انكه اين فانى دليل باقى است               

  

  مثال ديگر هم در اين معنى

    مخبرى از بادهاى مكتتم                    مهست بازيهاى آن شير عل               

   شير مرده آى بجستى در هوا                      گر نبودى جنبش آن بادها               

    يا دبور است اين بيان آن خفاست           ز آن شناسى باد را گر آن صباست               

   دم به جنباند او را دم  فكر مى                      اين بدن مانند آن شير علم               

    وان آه از مغرب دبور با وباست            فكر آان از مشرق آيد آن صباست               

    مغرب اين باد فكرت ز آن سر است              مشرق اين باد فكرت ديگر است               

   جان جان جان بود شرق فؤاد             ود شرقش جمادمه جماد است و ب               

   قشر و عكس آن بود خورشيد روز          شرق خورشيدى آه شد باطن فروز               

    پيش او نه روز بنمايد نه شب             لهب ز انكه چون مرده بود تن بى               
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   روز دارد انتظام شب و بى  بى                  تمامور نباشد آن چو اين باشد               

   مه و خورشيد ماه و آفتاب  بى             بيند به خواب همچنان آه چشم مى               

    زين برادر آن برادر را بدان           نوم ما چون شد اخ الموت اى فالن               

   يقين  مشنو آن را اى مقلد بى            ن فرع اينور بگويندت آه هست آ               

    آه به بيدارى نبينى بيست سال             ببيند خواب جانت وصف حال مى               

  دوى سوى شهان با دها  مى                     در پى تعبير آن تو عمرها               

    فرع گفتن اين چنين سر را سگى است            چيستآه بگو آن خواب را تعبير                

    باشد اصل اجتبا و اختصاص  خواب عام است اين و خود خواب خواص               

   ى هندوستان  خواب بيند خطه                  پيل بايد تا چو خسبد او ستان               

   ست اغتراب  خر ز هندستان نكرده              خر نبيند هيچ هندستان به خواب               

    تا به خواب او هند داند رفت تفت                جان همچون پيل بايد نيك زفت               

    پس مصور گردد آن ذآرش به شب                 ذآر هندستان آند پيل از طلب               

    اْرِجِعي بر پاى هر قالش نيست             ار هر اوباش نيستاْذُآُروا اللََّه آ                

    ور نه پيلى در پى تبديل باش                  ليك تو آيس مشو هم پيل باش               

    بشنو از ميناگران هر دم طنين                   آيميا سازان گردون را ببين               

    آارسازانند بهر لى و لك                         ندانند در جو فلكنقش ب               

   بنگر اى شب آور اين آسيب را                 گر نبينى خلق مشكين جيب را               

   نبت نو نو رسته بين از خاك تو                هر دم آسيب است بر ادراك تو               

   حجاب  بسط هندستان دل را بى                بد ابراهيم ادهم ديده خوابزين               

   مملكت برهم زد و شد ناپديد                    الجرم زنجيرها را بر دريد               

   آه جهد از خواب و ديوانه شود                      آن نشان ديد هندستان بود               

  ى زنجيرها دراند حلقه  مى                       فشاند خاك بر تدبيرها مى               

   آه نشانش آن بود اندر صدور               آن چنان آه گفت پيغمبر ز نور               

   هم انابت آرد از دار السرور                  آه تجافى آرد از دار الغرور               

   داستانى بشنو اى يار صفا                 بهر شرح اين حديث مصطفى               
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نقد وقت او  حكايت آن پادشاه زاده آه پادشاهى حقيقى به وى روى نمود، َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه َو ُأمِِّه َو َأِبيِه

 آودك آه چيره آيد بر سر خاك توده بر ى آودك طبعان آه قلعه گيرى نام آنند آن شد، پادشاهى اين خاك توده

آيد و الف زند آه قلعه مراست آودآان ديگر بر وى رشك برند آه التراب ربيع الصبيان، آن پادشاه زاده چو 

گويم  گويم زر و اطلس و اآسون نمى از قيد رنگها برست گفت من اين خاآهاى رنگين را همان خاك دون مى

رفتم، َو آَتْيناُه اْلُحْكَم َصِبيا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نيست در من از اين اآسون رستم به يكسون 

 قدرت ُآْن َفَيُكوُن هيچ آس سخن قابليت نگويد

   باطن و ظاهر مزين از هنر                   پادشاهى داشت يك برنا پسر               

   صافى عالم بر آن شه گشت درد              خواب ديد او آان پسر ناگه بمرد               

   آه نماند از تف آتش اشك او                خشك شد از تاب آتش مشك او               

   يابيد در وى راه آه  آه نمى             آن چنان پر شد ز دود و درد شاه               

  مر مانده بود شه بيدار شد ع               آار شد خواست مردن قالبش بى               

    آه نديده بود اندر عمر خويش                    شاديى آمد ز بيداريش پيش               

    بس مطوق آمد اين جان و بدن            آه ز شادى خواست هم فانى شدن               

   ز دم شادى بميرد اينت الغ و                   بميرد اين چراغ از دم غم مى               

    اين مطوق شكل جاى خنده است           در ميان اين دو مرگ او زنده است               

    آن چنان غم بود از تسبيب رب               شاه با خود گفت شادى را سبب               

    روى دگر احيا و برگ و آن ز يك         اى عجب يك چيز از يك روى مرگ               

    باز هم آن سوى ديگر امتساك               آن يكى نسبت بدان حالت هالك               

    سوى روز عاقبت نقص و زوال                   شادى تن سوى دنياوى آمال               

   با دريغ و اندهان گريه گويد             خنده را در خواب هم تعبير خوان               

    هست در تعبير اى صاحب مرح              گريه را در خواب شادى و فرح               

    ليك جان از جنس اين بد ظن بگشت              شاه انديشيد آاين غم خود گذشت               

    يادگارى بايدم آه رود گل                 ور رسد خارى چنين اندر قدم               

   پس آدامين راه را بنديم ما                 منتهى چون فنا را شد سبب بى               
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   آند اندر گشادن ژيغ ژيغ  مى            صد دريچه و در سوى مرگ لديغ               

    حرص برگ نشنود گوش حريص از                 ژيغ ژيغ تلخ آن درهاى مرگ               

    و ز سوى خصمان جفا بانگ در است            از سوى تن دردها بانگ در است               

    نار علتها نظر آن ملتهب         جان من بر خوان دمى فهرست طب               

    هر دو گامى پر ز آژدمها چه است     ى غرها در اين خانه ره است ز آن همه               

    زو بگيرانم چراغ ديگرى                   باد تند است و چراغم ابترى               

   گر به باد آن يك چراغ از جا رود                تا بود آز هر دو يك وافى شود               

    شمع دل افروخت از بهر فراغ            همچو عارف آز تن ناقص چراغ               

    پيش چشم خود نهد او شمع جان               تا آه روزى آاين بميرد ناگهان               

   شمع فانى را به فانيى دگر              او نكرد اين فهم پس داد از غرر               

  

  عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل

   تا نمايد زين تزوج نسل رو             بهر اوپس عروسى خواست بايد                

   فرخ او گردد ز بعد باز باز                  گر رود سوى فنا اين باز باز               

   معنى او در ولد باقى بود              صورت اين باز گر ز ينجا رود               

    مصطفى آه الولد سر ابيه                     بهر اين فرمود آن شاه نبيه               

   بياموزند طفالن را حرف  مى           ى خلق از شعف بهر اين معنى همه               

    چون شود آن قالب ايشان نهان                    تا بماند آن معانى در جهان               

   بهر رشد هر صغير مستعد        حق به حكمت حرصشان داده ست جد               

    جفت خواهم پور خود را خوب آيش               من هم از بهر دوام نسل خويش               

    نى ز نسل پادشاهى آالحى                دخترى خواهم ز نسل صالحى               

   ير حرص فرج است و گلوست نى اس         شاه خود اين صالح است آزاد اوست               

    عكس چون آافور نام آن سياه                 مر اسيران را لقب آردند شاه               

    نيك بخت آن پيس را آردند عام                خوار نام ى خون شد مفازه باديه               

    بر نوشته مير يا صدر اجل                 بر اسير شهوت و خشم و امل               
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   نام اميران اجل اندر بالد                     آن اسيران اجل را عام داد               

    جان او پست است يعنى جاه و مال             صدر خوانندش آه در صف نعال               

   خبر در گوش خاتونان رسيد اين             شاه چون با زاهدى خويشى گزيد               

  

  اختيار آردن پادشاه دختر درويش زاهدى را از جهت پسر و اعتراض آردن اهل حرم

  و ننگ داشتن ايشان از پيوندى درويش

    شرط آفويت بود در عقل و نقل             مادر شه زاده گفت از نقص عقل               

   تا ببندى پور ما را بر گدا             دهاتو ز شح و بخل خواهى و ز                

    آاو غنى القلب از داد خداست              گفت صالح را گدا گفتن خطاست               

   نه از لئيمى و آسل همچون گدا                   گريزد از تقى در قناعت مى               

    آن ز فقر و قلت دونان جداست                قلتى آان از قناعت وز تقاست               

  جهد  وين ز گنج زر به همت مى                     اى آن گر بيابد سر نهد حبه               

   آند او را گدا گويد همام  مى          شه آه او از حرص قصد هر حرام               

   يا نثار گوهر و دينار ريز             زگفت آو شهر و قالع او را جهي               

   باقى غمها خدا از وى بريد             گفت رو هر آاو غم دين بر گزيد               

    از نژاد صالحى خوش جوهرى                 غالب آمد شاه و دادش دخترى               

   تر از خورشيد چاشت اش تابان  چهره            در مالحت خود نظير خود نداشت               

   نگنجد در بيان  آز نكويى مى             حسن دختر اين خصالش آن چنان               

    حسن و مال و جاه و بخت منتفع                  صيد دين آن تا رسد اندر تبع               

    در تبع دنياش همچون پشم و پشك                 آخرت قطار اشتر دان به ملك               

   ور بود اشتر چه قيمت پشم را                      پشم بگزينى شتر نبود ترا               

  مرا  با نژاد صالحان بى              چون بر آمد اين نكاح آن شاه را               

  ى با حسن و جود  عاشق شه زاده                از قضا آمپيرآى جادو آه بود               

    آه برد ز آن رشك سحر بابلى               ى آابلى جادويى آردش عجوزه               

    تا عروس و آن عروسى را بهشت                شه بچه شد عاشق آمپير زشت               
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    گشت بر شه زاده ناگه ره زنى                   يك سيه ديوى و آابولى زنى               

    نه خرد هشت آن ملك را و نه بس                  آن نود ساله عجوز گنده آس               

   بوسه جايش نعل آفش گنده پير                  تا به سالى بود شه زاده اسير               

   تا ز آاهش نيم جانى مانده بود                  درود صحبت آمپير او را مى               

  خبر  او ز سكر سحر از خود بى             ديگران از ضعف وى با درد سر               

   شان خندان شده  وين پسر بر گريه            اين جهان بر شاه چون زندان شده               

   آرد قربان و زآات  روز و شب مى           ماتچاره شد در برد و  شاه بس بى               

  شد بيشتر  عشق آمپيرك همى           آرد آن پدر ز انكه هر چاره آه مى               

   گرى است  چاره او را بعد از اين البه     پس يقين گشتش آه مطلق آن سرى است               

    غير حق بر ملك حق فرمان آه راست         واستآرد او آه فرمانت ر سجده مى               

   دست گيرش اى رحيم و اى ودود          سوزد چو عود ليك اين مسكين همى               

    ساحرى استاد پيش آمد ز راه                تا ز يا رب يا رب و افغان شاه               

  

  ادوى آابلىمستجاب شدن دعاى پادشاه در خالص پسرش از ج

   آه اسير پيره زن گشت آن پسر                  او شنيده بود از دور اين خبر               

   نظير و ايمن از مثل و دويى  بى                 آان عجوزه بود اندر جادويى               

  ر تا ذات خدا در فن و در زو            دست بر باالى دست است اى فتى               

   شك منتهاى سيلهاست  بحر بى                    منتهاى دستها دست خداست               

   هم بدو باشد نهايت سيل را                     هم از او گيرند مايه ابرها               

    زفت گفت اينك آمدم درمان         گفت شاهش آاين پسر از دست رفت               

    جز من داهى رسيده ز آن آران              نيست همتا زال را زين ساحران               

   نك بر آرم من ز سحر او دمار              چون آف موسى به امر آردگار               

    نه ز شاگردى سحر مستخف               آه مرا اين علم آمد ز آن طرف               

   تا نماند شاه زاده زرد رو                       آمدم تا بر گشايم سحر او               

   پهلوى ديوار هست اسپيد گور              سوى گورستان برو وقت سحور               
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   تا ببينى قدرت و صنع خدا                 سوى قبله باز آاو آن جاى را               

    زبده را گويم رها آردم فضول           بس دراز است اين حكايت تو ملول               

   پس ز محنت پور شه را راه داد                 آن گرههاى گران را بر گشاد               

    سوى تخت شاه با صد امتحان                آن پسر با خويش آمد شد دوان               

    در بغل آرده پسر تيغ و آفن             زد ذقن سجده آرد و بر زمين مى               

  مراد  و آن عروس نااميد بى                شاه آيين بست و اهل شهر شاد               

   اى عجب آن روز روز امروز روز           عالم از سر زنده گشت و پر فروز               

    آه جالب قند بد پيش سگان             يك عروسى آرد شاه او را چنان               

   روى و خوى زشت با مالك سپرد                  جادوى آمپير از غصه بمرد               

   آز من او عقل و نظر چون در ربود                  شاه زاده در تعجب مانده بود               

   زد بر مليحان راه حسن  آه همى             نو عروسى ديد همچون ماه حسن               

   تا سه روز از جسم وى گم شد فؤاد              هوش و به رو اندر فتاد گشت بى               

    تا آه خلق از غشى او پر جوش گشت     هوش گشت سه شبانه روز او ز خود بى               

   اندك اندك فهم گشتش نيك و بد                 از گالب و از عالج آمد بخود               

    آاى پسر ياد آر از آن يار آهن               بعد سالى گفت شاهش در سخن               

   وفا و مر مباش  تا بدين حد بى           ياد آور ز آن ضجيع و ز آن فراش               

   وارهيدم از چه دار الغرور                 گفت رو من يافتم دار السرور               

    سوى نور حق ز ظلمت روى تافت             همچنان باشد چو مومن راه يافت               

  

ى حق مسجود ماليك و آن  ى خداست پدرش آدم صفى خليفه در بيان آن آه شه زاده آدمى بچه است و خليفه

  آابلى دنياست آه آدمى بچه را از پدر ببريد به سحر و انبيا و اوليا آن طبيب تدارك آنندهآمپير 

    در جهان آهنه زاده از نوى                اى برادر دان آه شه زاده توى               

   آرد مردان را اسير رنگ و بو                   آابلى جادو اين دنياست آاو               

  دم ُقْل أعوذ خوان و مى دم مى به  دم            چون در افكندت در اين آلوده روذ               

    استعاذت خواه از رب الفلق              تا رهى زين جادويى و زين قلق               
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  در چه نشاند آاو به افسون خلق را               ز آن نبى دنيات را سحاره خواند               

   آرده شاهان را دم گرمش اسير                 هين فسون گرم دارد گنده پير               

   هاى سحر را اثبات اوست  عقده                  در درون سينه نفاثات اوست               

   اى عامه نيست حل سحر او به پ             ى دنيا قوى دانا زنى است ساحره               

   انبيا را آى فرستادى خدا                    ور گشادى عقد او را عقلها               

   راز دان َيْفَعُل اللَُّه ما يشاء           هين طلب آن خوش دمى عقده گشا               

   لى و تو شصت شاه زاده ماند سا          همچو ماهى بسته استت او به شست               

    نه خوشى نه بر طريق سنتى           شصت سال از شست او در محنتى               

    نه رهيده از وبال و از ذنوب                 فاسقى بد بخت نه دنيات خوب               

  ق فردى خال  پس طلب آن نفخه              ها را سخت آرد نفخ او اين عقده               

   وا رهاند زين و گويد برتر آ                    تا َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي ترا               

   نفخ قهر است اين و آن دم نفخ مهر              جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر               

  هى برو سابق بجو سابقى خوا               رحمت او سابق است از قهر او               

    آاى شه مسحور اينك مخرجت                    تا رسى اندر نفوس زوجت               

    در شبيكه در بر آن پر دالل                     با وجود زال نايد آن حالل               

    آن جهان را ضرتان اين جهان و                   ست آن سراج امتان نه بگفته               

   صحت اين تن سقام جان بود                   پس وصال اين فراق آن بود               

  تر  پس فراق آن مقر دان سخت                    آيد فراق اين ممر سخت مى               

   ز نقاشش جدا تا چه سخت آيد                 چون فراق نقش سخت آيد ترا               

    چونت صبر است از خدا اى دوست چون           اى آه صبرت نيست از دنياى دون               

   ى اله  چون صبورى دارى از چشمه         چون آه صبرت نيست زين آب سياه               

    ز يشربون چون ز ابرارى جدا و        اين شرب آم دارى سكون چون آه بى               

   اندر آتش افكنى جان و وجود                  گر ببينى يك نفس حسن ودود               

   چون ببينى آر و فر قرب را             جيفه بينى بعد از آن اين شرب را               

    خويش پس برون آرى ز پا تو خار          همچو شه زاده رسى در يار خويش               
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    زودتر و اهللا اعلم بالصواب           خودى خود را بياب جهد آن در بى               

    هر زمان چون خر در آب و گل ميفت          هر زمانى هين مشو با خويش جفت               

  روار آه نبيند شيب و باال آو                  از قصور چشم باشد آن عثار               

  آند  ز انكه بويش چشم روشن مى                   بوى پيراهان يوسف آن سند               

    آرده چشم انبيا را دور بين                 صورت پنهان و آن نور جبين               

  تعار هين مشو قانع به نور مس                  نور آن رخسار برهاند ز نار               

   جسم و عقل و روح را گرگين آند                چشم را اين نور حالى بين آند               

   گر ضيا خواهى دو دست از وى بدار          صورتش نور است و در تحقيق نار               

   بين بود ديده و جانى آه حالى               دم به دم در رو فتد هر جا رود               

   همچنان آه دور ديدن خواب در                       هنر دور بيند دور بين بى               

   دوى سوى سراب اندر طلب  مى               خفته باشى بر لب جو خشك لب               

   شوى  عاشق آن بينش خود مى                دوى بينى سراب و مى دور مى               

    آه منم بينا دل و پرده شكاف           زنى در خواب با ياران تو الف مى               

    تا رويم آن جا و آن باشد سراب               نك بدان سو آب ديدم هين شتاب               

   غرر دو دوان سوى سراب با                  هر قدم زين آب تازى دورتر               

    آه به تو پيوسته است و آمده                عين آن عزمت حجاب اين شده               

   از مقامى آان غرض در وى بود               آند بس آسا عزمى به جايى مى               

  وى بدار جز خيالى نيست دست از                    نايد بكار ديد و الف خفته مى               

    اللَّه اللَّه بر ره اهللا خسب                خوابناآى ليك هم بر راه خسب               

   از خياالت نعاست بر آند                      تا بود آه سالكى برتو زند               

   راه آوى او از آن دقت نيابد             خفته را گر فكر گردد همچو موى               

    هم خطا اندر خطا اندر خطاست           فكر خفته گر دو تا و گر سه تاست               

   خفته پويان در بيابان دراز                 احتراز زند بى موج بر وى مى               

  ْبِل الوريد آب اقرب منه ِمْن َح                   بيند عطشهاى شديد خفته مى               
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مردند از گرسنگى  حكايت آن زاهد آه در سال قحط شاد و خندان بود با مفلسى و بسيارى عيال و خلق مى

  گفتندش چه هنگام شادى است آه هنگام صد تعزيت است گفت مرا بارى نيست

  هط بود او خندان و گريان جمله ر             همچنان آان زاهد اندر سال قحط               

    قحط بيخ مومنان بر آنده است              پس بگفتندش چه جاى خنده است               

    ز آفتاب تيز، صحرا سوخته است        ست رحمت از ما چشم خود بر دوخته               

    در زمين نم نيست نه باال نه پست           آشت و باغ و رز سيه استاده است               

    ده ده و صد صد چو ماهى دور از آب             ميرند زين قحط و عذاب خلق مى               

    مومنان خويشند و يك تن شحم و لحم                 آرى تو رحم بر مسلمانان نمى               

    ملحمه ست گر دم صلح است يا خود          رنج يك جزوى ز تن رنج همه ست               

    پيش چشمم چون بهشت است اين زمين              گفت در چشم شما قحط است اين               

   ها انبه رسيده تا ميان  خوشه             بينم به هر دشت و مكان من همى               

  تر از گندنا پر بيابان سبز                  ها در موج از باد صبا خوشه               

    دست و چشم خويش را چون بر آنم             زنم ز آزمون من دست بروى مى               

    ز آن نمايد مر شما را نيل خون                   يار فرعون تنيد اى قوم دون               

  ن و بينيد آب رود تا نماند خو                   يار موساى خرد گرديد زود               

  شود  آن پدر در چشم تو سگ مى                    رود از پدر با تو جفايى مى               

    آه چنان رحمت نظر را سگ نماست              آن پدر سگ نيست تاثير جفاست               

   وان را حسودى بود و خشم چون آه اخ             ديدند يوسف را به چشم گرگ مى               

    آن سگى شد، گشت بابا يار تفت           با پدر چون صلح آردى خشم رفت               

  

بيان آن آه مجموع عالم صورت عقل آل است چون با عقل آل به آژ روى جفا آردى صورت عالم ترا غم 

 ترا و نتوانى رويش را ديدن اگر چه فزايد اغلب احوال چنان آه دل با پدر بد آردى صورت پدر غم فزايد

  پيش از آن نور ديده بوده باشد و راحت جان

    آاوست باباى هر آنك اهل قل است               آل عالم صورت عقل آل است               

   صورت آل پيش او هم سگ نمود           چون آسى با عقل آل آفران فزود               
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    تا آه فرش زر نمايد آب و گل                صلح آن با اين پدر عاقى بهل               

   پيش تو چرخ و زمين مبدل شود                      پس قيامت نقد حال تو بود               

   اين جهان چون جنت استم در نظر                 من آه صلحم دايما با اين پدر               

    تا ز نو ديدن فرو ميرد مالل             هر زمان نو صورتى و نو جمال               

   ها جوشان مقيم  آبها از چشمه                 بينم جهان را پر نعيم من همى               

   گردد ضمير و هوش من  مست مى              رسد در گوش من بانگ آبش مى               

    برگها آف زن مثال مطربان              ها رقصان شده چون تايبان شاخه               

   گر نمايد آينه تا چون بود                      ست المع از نمد برق آيينه               

   ست هر گوش از شكى  ز انكه آگنده                  نگويم من يكى از هزاران مى               

    عقل گويد مژده چه نقد من است           پيش وهم اين گفت مژده دادن است               

  

آيد  گفت آرى ديدمش مى پرسيدند و عزير مى ى فرزندان عزير عليه السالم آه از پدر احوال پدر مى قصه

  شدن چيست هوش گفتند خود مژده داد اين بى هوش شدند بعضى نشناختند مى بعضى شناختندش بى

   آمده پرسان ز احوال پدر                  همچو پوران عزير اندر گذر               

    پس پدرشان پيش آمد ناگهان              گشته ايشان پير و باباشان جوان               

   از عزير ما عجب دارى خبر              پس بپرسيدند از او آاى رهگذر               

  رسد  بعد نوميدى ز بيرون مى            مان گفت آامروز آن سند آه آسى               

   آن يكى خوش شد چو اين مژده شنيد                گفت آرى بعد من خواهد رسيد               

  هوش اوفتاد  و آن دگر بشناخت بى              زد آاى مبشر باش شاد بانگ مى               

   آه در افتاديم در آان شكر         سر  آه چه جاى مژده است اى خيره               

   ز انكه چشم وهم شد محجوب فقد             وهم را مژده ست و پيش عقل نقد               

   ليك نقد حال در چشم بصير              آافران را درد و مومن را بشير               

    الجرم از آفر و ايمان برتر است           نكه عاشق در دم نقد است مستز ا               

    آاوست مغز و آفر و دين او را دو پوست       آفر و ايمان هر دو خود دربان اوست               

    باز ايمان قشر لذت يافته                    آفر قشر خشك رو بر تافته               
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    قشر پيوسته به مغز جان خوش است               قشرهاى خشك را جا آتش است               

    برتر است از خوش آه لذت گستر است       ى خوش برتر است مغز خود از مرتبه               

  ام از بحر گرد  تا بر آرد موسى                 اين سخن پايان ندارد باز گرد               

   از سخن باقى آن بنهفته شد               در خور عقل عوام اين گفته شد               

    بر قراضه مهر سكه چون نهم                 زر عقلت ريزه است اى متهم               

    بر هزاران آرزو و طم و رم               عقل تو قسمت شده بر صد مهم               

    تا شوى خوش چون سمرقند و دمشق               جمع بايد آرد اجزا را به عشق               

   ى پادشاه  پس توان زد بر تو سكه          جو جوى چون جمع گردى ز اشتباه               

    از تو سازد شه يكى زرينه جام             ور ز مثقالى شوى افزون تو خام               

    باشد و هم صورتش اى وصل خواه              پس بر او هم نام و هم القاب شاه               

    هم چراغ و شاهد و نقل و شراب             تا آه معشوقت بود هم نان هم آب               

    تا توانم با تو گفتن آن چه هست       جمع آن خود را جماعت رحمت است               

    جان شرك از باورى حق برى است            ز انكه گفتن از براى باورى است               

    در ميان شصت سودا مشترك                جان قسمت گشته بر حشو فلك               

    پس جواب احمقان آمد سكوت               پس خموشى به دهد او را ثبوت               

   مراد من دهن گشايد بى  مى                    دانم ولى مستى تن ين همىا               

   اين دهان گردد به ناخواه تو باز              آن چنانك از عطسه و از خامياز               

  

 تفسير اين حديث آه انى الستغفر اللَّه فى آل يوم سبعين مرة

   توبه آرم روز من هفتاد بار                ارهمچو پيغمبر ز گفتن و ز نث               

    منسى است اين مستى تن جامه آن                  ليك آن مستى شود توبه شكن               

   مستيى انداخت بر داناى راز                      حكمت اظهار تاريخ دراز               

    آب جوشان گشته از جف القلم                 علمراز پنهان را چنين طبل و               

   ايد از درك آن اى مردمان  خفته                 حد روانه هر زمان رحمت بى               

    خفته اندر خواب جوياى سراب              ى خفته خورد از جوى آب جامه               
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    زين تفكر راه را بر خويش بست                 تدود آانجاى بوى آب هس مى               

   بر خيالى از حقى مهجور شد            ز انكه آن جا گفت ز ينجا دور شد               

    رحمتى آريدشان اى رهروان                  دور بينانند و بس خفته روان               

  خرد  خواب آرد تشنگى بى                  من نديدم تشنگى خواب آورد               

   نه خرد آان را عطارد آوريد          خود خرد آن است آاو از حق چريد               

  

  بيان آن آه عقل جزوى تا به گور بيش نبيند در باقى مقلد اوليا و انبياست

   صاحب دل به نفخ صور بود و آن                 پيش بينى اين خرد تا گور بود               

  ى عجايب نسپرد  وين قدم عرصه              اين خرد از گور و خاآى نگذرد               

   چشم غيبى جوى و برخوردار شو               زين قدم وين عقل رو بيزار شو               

   ستاد و شاگرد آتابى ا  سخره            همچو موسى نور آى يابد ز جيب               

   پس نظر بگذار و بگزين انتظار             زين نظر وين عقل نايد جز دوار               

    منتظر را به ز گفتن استماع                 از سخن گويى مجوييد ارتفاع               

    در ره بت است هر خيال شهوتى              منصب تعليم نوعى شهوت است               

    آى فرستادى خدا چندين رسول          گر به فضلش پى ببردى هر فضول               

    در درخشى آى توان شد سوى وخش      عقل جزوى همچو برق است و درخش               

   گرى ى بلكه امر است ابر را آه م                   نيست نور برق بهر ره برى               

    تا بگريد نيستى در شوق هست                  برق عقل ما براى گريه است               

    ليك نتواند بخود آموختن                  عقل آودك گفت بر آتاب تن               

    ليك نبود در دوا عقلش مصيب               عقل رنجور آردش سوى طبيب               

  زدند  گوش بر اسرار باال مى            شدند نك شياطين سوى گردون مى               

  راندشان زود از سما  تا شهب مى                  ربودند اندآى ز آن رازها مى               

   ستخواهيد از او آيد به د  هر چه مى               ست آه رويد آن جا رسولى آمده               

   ادخلوا االبيات من ابوابها                        بها جوييد در بى گر همى               

    از سوى بام فلكتان راه نيست        ى در و بر باب بيست زن آن حلقه مى               
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  ار رازايم اسر  خاآيى را داده                تان بدين راه دراز نيست حاجت               

   نيشكر گرديد از او گر چه نييد                     ايد پيس او آييد اگر خاين نه               

    نيست آم از سم اسب جبرئيل                 سبزه روياند ز خاآت آن دليل               

   بريلى شوى گر تو خاك اسب ج              سبزه گردى تازه گردى در نوى               

    آرد در گوساله تا شد گوهرى            ى جان بخش آان را سامرى سبزه               

  ى عدو  آن چنان بانگى آه شد فتنه        جان گرفت و بانگ زد ز آن سبزه او               

  انند باز وارهيد از سر آله م                   گر امين آييد سوى اهل راز               

   آه از او باز است مسكين و نژند                    سر آاله چشم بند گوش بند               

   ى ميلش سوى جنس خود است  آه همه         ز آن آله مر چشم بازان را سد است               

   را باز دار بر گشايد چشم او           چون بريد از جنس با شه گشت يار               

    عقل جزوى را ز استبداد خويش         راند ديوان را حق از مرصاد خويش               

   بلكه شاگرد دلى و مستعد               آه سرى آم آن نه اى تو مستبد               

   ادلىى پادشاه ع  هين آه بنده                 رو بر دل رو آه تو جزو دلى               

    آه َأَنا َخْيٌر دم شيطانى است                  بندگى او به از سلطانى است               

    بندگى آدم از آبر بليس             فرق بين و بر گزين تو اى حبيس               

    حرف طوبى هر آه ذلت نفسه                گفت آنك هست خورشيد ره او               

   سرآش بخسب  سر بنه در سايه بى            ى طوبى ببين و خوش بخسب سايه               

    مستعد آن صفا را مهجعى است          ظل ذلت نفسه خوش مضجعى است               

    زود طاغى گردى و ره گم آنى              گر از اين سايه روى سوى منى               

  

  ه يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَِّه َو َرُسوِلِهبيان آن آ

    چون آه سلطان نه اى رعيت باش                  چون نبى نيستى ز امت باش               

   زير ظل امر شيخ و اوستاد                پس برو خاموش باش از انقياد               

    مسخ گردى تو ز الف آاملى                   ور نه گر چه مستعد و قابلى               

   سرآشى ز استاد راز و با خبر                      هم ز استعداد وامانى اگر               
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  صبر گردى پاره دوز  ور بوى بى            تو هنوز صبر آن در موزه دوزى               

    جمله نو دوزان شدندى هم به علم          آهنه دوزان گر بديشان صبر و حلم               

    هم تو گويى خويش آالعقل عقال                 بس بكوشى و به آخر از آالل               

   بال و برگ ديد بس بى  عقل را مى            همچو آن مرد مفلسف روز مرگ               

    آز ذآاوت رانديم اسب از گزاف              آرد آن دم اعتراف غرض مى بى               

    آشنا آرديم در بحر خيال             از غرورى سر آشيديم از رجال               

    نيست اينجا چاره جز آشتى نوح                 آشنا هيچ است اندر بحر روح               

    آه منم آشتى در اين درياى آل                  اين چنين فرمود آن شاه رسل               

   ى راستى بر جاى من  شد خليفه                يا آسى آاو در بصيرتهاى من               

    رو نگردانى ز آشتى اى فتى                     آشتى نوحيم در دريا آه تا               

   از نبى ال عاِصَم اْلَيْوَم شنو           همچو آنعان سوى هر آوهى مرو               

  نمايد آوه فكرت بس بلند  مى                 نمايد پست اين آشتى ز بند مى               

   بنگر آن فضل حق پيوست را          پست منگر هان و هان اين پست را               

   آه يكى موجش آند زير و زبر                     در علو آوه فكرت آم نگر               

    گر دو صد چندين نصيحت پرورم                    گر تو آنعانى ندارى باورم               

    آه بر او مهر خداى است و ختام               گوش آنعان آى پذيرد اين آالم               

    آى بگرداند حدث حكم سبق                آى گذارد موعظه بر مهر حق               

   اى  بر اميد آن آه تو آنعان نه                 گويم حديث خوش پيى ليك مى               

    هم ز اول روز آخر را ببين              آخر اين اقرار خواهى آرد هين               

    چشم آخر بينت را آور آهن                      توانى ديد آخر را مكن مى               

   نبودش در دم زره رفتن عثار                هر آه آخر بين بود مسعودوار               

   آن ز خاك پاى مردى چشم تيز        گر نخواهى هر دمى اين خفت و خيز               

   تا بيندازى سر اوباش را                    ديده ساز خاك پاش راآحل               

   سوزنى باشى شوى تو ذو الفقار              آه از اين شاگردى و زين افتقار               

   هم بسوزد هم بسازد ديده را              سرمه آن تو خاك هر بگزيده را               
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   آاو خورد از بهر نور چشم خار              ز آن بود بس نور بارچشم اشتر               

  

  افتم در راه رفتن تو آم ى شكايت استر با شتر آه من بسيار در رو مى قصه

 آيى اين چراست، و جواب گفتن شتر او را در روى مى

   ر آخورى چون آه با او جمع شد د                  اشترى را ديد روزى استرى               

   در گريوه و راه و در بازار و آو                  افتم به رو گفت من بسيار مى               

    در سر آيم هر زمانى از شكوه                خاصه از باالى آه تا زير آوه               

   ان پاآت دولتى است يا مگر خود ج            افتى تو در رو بهر چيست آم همى               

    پوز و زانو ز آن خطا پر خون آنم                  در سر آيم هر دم و زانو زنم               

    و ز مكارى هر زمان زخمى خورم                آژ شود پاالن و رختم بر سرم               

    بشكند توبه به هر دم در گناه                همچو آم عقلى آه از عقل تباه               

    از ضعيفى راى آن توبه شكن                ى ابليس گردد در زمن مسخره               

    آه بود بارش گران و راه سنگ         در سر آيد هر زمان چون اسب لنگ               

  ست توبه آن ادبار خو از شك             خورد از غيب بر سر زخم او مى               

   ش را سكست  ديو يك تف آرد و توبه                 آند با راى سست باز توبه مى               

    آه به خوارى بنگرد در واصالن        ضعف اندر ضعف و آبرش آن چنان               

    در رو و آم بينى زنى آم فتى                    اى شتر آه تو مثال مومنى               

   عثارى و آم اندر رو فتى  بى                  آفتى تو چه دارى آه چنين بى               

   هاست  در ميان ما و تو بس فرق           گفت گر چه هر سعادت از خداست               

   عالى امان است از گزند بينش                   سربلندم من دو چشم من بلند               

    هر گو و هموار را من توه توه                    از سر آه من ببينم پاى آوه               

    پيش آار خويش تا روز اجل                  همچنان آه ديد آن صدر اجل               

   د اندر حال آن نيكو خصال دي              آن چه خواهد بود بعد بيست سال               

    بلكه حال مغربى و مشرقى                    حال خود تنها نديد آن متقى               

    بهر چه سازد پى حب الوطن               نور در چشم و دلش سازد سكن               
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   رد ماه و آفتاب آه سجودش آ         همچو يوسف آاو بديد اول به خواب               

   آن چه يوسف ديده بد بر آرد سر                      از پس ده سال بلكه بيشتر               

    نور ربانى بود گردون شكاف                نيست آن ينظر بنور اللَّه گزاف               

  اندر حس حيوانى گرو هستى                 نيست اندر چشم تو آن نور رو               

   تو ضعيف و هم ضعيفت پيشوا                 تو ز ضعف چشم بينى پيش پا               

   آاو ببيند جاى را ناجاى را               پيشوا چشم است دست و پاى را               

   ن اطهر است ديگر آن آه خلقت م          تر است ديگر آن آه چشم من روشن               

    نه ز اوالد زنا و اهل ضالل                ز انكه هستم من ز اوالد حالل               

    تير آژ پرد چو بد باشد آمان                      گمان تو ز اوالد زنايى بى               

  

او استعانت خواستن و بدو پناه تصديق آردن استر جوابهاى شتر را و اقرار آوردن به فضل او بر خود و از 

  گرفتن به صدق و نواختن شتر او را و ره نمودن و يارى دادن پدرانه و شاهانه

   اين بگفت و چشم آرد از اشك پر               گفت استر راست گفتى اى شتر               

  ى رب العباد  گفت اى بگزيده              ساعتى بگريست و در پايش فتاد               

    در پذيرى تو مرا در بندگى                چه زيان دارد گر از فرخندگى               

    رو آه رستى تو ز آفات زمن              گفت چون اقرار آردى پيش من               

  ل وال تو عدو بودى شدى ز اه                 دادى انصاف و رهيدى از بال               

   آز بد اصلى نيايد جز جحود                خوى بد در ذات تو اصلى نبود               

   آرد اقرار و شود او توبه جو                       آن بد عاريتى باشد آه او               

  به نمود ال جرم اندر زمان تو                    همچو آدم زلتش عاريه بود               

   ى نفيس  ره نبودش جانب توبه             چون آه اصلى بود جرم آن بليس               

  ى نار و از دندان دد  و از زبانه          رو آه رستى از خود و از خوى بد               

   ى در فگندى خود به بخت سرمد            رو آه اآنون دست در دولت زدى               

    ادخلى فى جنتى دريافتى                      ادخلى تو فى عبادى يافتى               

   رفتى اندر خلد از راه خفا              در عبادش راه آردى خويش را               
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    دست تو بگرفت و بردت تا نعيم                      اهدنا گفتى صراط مستقيم               

   غوره بودى گشتى انگور و مويز                نار بودى نور گشتى اى عزيز               

    شاد باش اللَّه اعلم بالصواب                   اخترى بودى شدى تو آفتاب               

  ير شهد خويش اندر فگن در حوض ش              اى ضياء الحق حسام الدين بگير               

    يابد از بحر مزه تكثير طعم                  تا رهد آن شير از تغيير طعم               

    چون آه شد دريا ز هر تغيير رست                  متصل گردد بدان بحر َأ َلْسُت               

   ندر وى عمل آفتى را نبود ا                   منفذى يابد در آن بحر عسل               

    تا رود آن غره بر هفتم طبق              اى آن شيروار اى شير حق غره               

  ى شير را  آى شناسد موش غره                    چه خبر جان ملول سير را               

  و گهر بهر هر دريا دلى نيك                بر نويس احوال خود با آب زر               

   يا ربش در چشم قبطى خون نما              آب نيل است اين حديث جان فزا               

  

البه آردن قبطى سبطى را آه يك سبو به نيت خويش از نيل پر آن و بر لب من نه تا بخورم به حق دوستى 

  آنيد از نيل آب صاف است و برادرى، آه سبو آه شما سبطيان بهر خود پر مى

  آنيم خون صاف است و آه ما قبطيان پر مىو سب

    از عطش اندر وثاق سبطيى                    من شنيدم آه در آمد قبطيى               

  ام امروز حاجتمند تو  گشته                 گفت هستم يار و خويشاوند تو               

    تا آه آب نيل ما را آرد خون          ز انكه موسى جادويى آرد و فسون               

   پيش قبطى خون شد آب از چشم بند             خورند سبطيان زو آب صافى مى               

    از پى ادبار خود يا بد رگى                   مرند از تشنگى قبط اينك مى               

    تا خورد از آبت اين يار آهن              بهر خود يك طاس را پر آب آن               

   خون نباشد آب باشد پاك و حر             چون براى خود آنى آن طاس پر               

    آه طفيلى در تبع بجهد ز غم                      من طفيل تو بنوشم آب هم               

    پاس دارم اى دو چشم روشنم             گفت اى جان و جهان خدمت آنم               

   ى تو باشم آزادى آنم  بنده                     بر مراد تو روم شادى آنم               
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   بر دهان بنهاد و نيمى را بخورد                طاس را از نيل او پر آب آرد               

    آه بخور تو هم، شد آن خون سياه              طاس را آژ آرد سوى آب خواه               

   قبطى اندر خشم و اندر تاب شد          باز از اين سو آرد آژ خون آب شد               

    بعد از آن گفتش آه اى صمصام زفت              ساعتى بنشست تا خشمش برفت               

    گفت اين را او خورد آاو متقى است            اى برادر اين گره را چاره چيست               

  وار شد  از ره فرعون و موسى                   متقى آن است آاو بيزار شد               

   صلح آن با مه ببين مهتاب را               قوم موسى شو بخور اين آب را               

   بر عباد اللَّه اندر چشم تو         صد هزاران ظلمت است از خشم تو               

   عبرت از ياران بگير استاد شو                خشم بنشان چشم بگشا شاد شو               

    چون ترا آفرى است همچون آوه قاف               آى طفيل من شوى در اغتراف               

  ى يكتا شود جز مگر آان رشته                آوه در سوراخ سوزن آى رود               

    جام مغفوران بگير و خوش بكش            آوه را آه آن به استغفار و خوش               

    چون حرامش آرد حق بر آافران             تو بدين تزوير چون نوشى از آن               

   آى خرد اى مفترى مفترا                         خالق تزوير تزوير ترا               

   ات باد تهى پيمودنى است  حيله            آل موسى شو آه حيلت سود نيست               

   گردد او با آافران آبى آند                  زهره دارد آب آز امر صمد               

   خورى ر و آاهش جان مى زهر ما             خورى يا تو پندارى آه تو نان مى               

   آاو دل از فرمان جانان بر آند                  نان آجا اصالح آن جانى آند               

    چون بخوانى رايگانش بشنوى                 يا تو پندارى آه حرف مثنوى               

   ر آيد زغبه در گوش و دهان اند                     يا آالم حكمت و سر نهان               

  ها  پوست بنمايد نه مغز دانه                     ها اندر آيد ليك چون افسانه               

    رو نهان آرده ز چشمت دلبرى               در سر و رو در آشيده چادرى               

   همچنان باشد آه قرآن از عتو                        شاهنامه يا آليله پيش تو               

   آه آند آحل عنايت چشم باز              فرق آن گه باشد از حق و مجاز               

    هر دو يكسان است چون نبود شمى              ور نه پشك و مشك پيش اخشمى               
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   باشدش قصد از آالم ذو الجالل                خويشتن مشغول آردن از مالل               

   ز آن سخن بنشاند و سازد دوا                  آاتش وسواس را و غصه را               

    آب پاك و بول يكسان شد به فن                      بهر اين مقدار آتش شاندن               

    هر دو بنشانند همچون وقت خواب                آتش وسواس را اين بول و آب               

    آه آالم ايزد است و روحناك              ليك گر واقف شوى زين آب پاك               

    دل بيابد ره به سوى گلستان            ى آلى ز جان نيست گردد وسوسه               

  هر آه از سر صحف بويى برد               ز انكه در باغى و در جويى پرد               

  بينيم ما  آن چنان آه هست مى                     يا تو پندارى آه روى اوليا               

   بينند رويم مومنان  چون نمى                  در تعجب مانده پيغمبر از آن               

    آه سبق برده ست بر خورشيد شرق                   بينند نور روم خلق چون نمى               

    تا آه وحى آمد آه آن رو در خفاست              بينند اين حيرت چراست ور همى               

   تا نبيند رايگان روى تو گبر           سوى تو ماه است و سوى خلق ابر               

    تا ننوشد زين شراب خاص عام           سوى تو دانه است و سوى خلق دام               

    نقش حمامند ُهْم ال يبصرون                 گفت يزدان آه َتراُهْم ينظرون               

   ى او ناظر است  آان دو چشم مرده         نمايد صورت اى صورت پرست مى               

   دارد عجب  آاو چرا پاسم نمى                   آرى ادب پيش چشم نقش مى               

   گويد سالمم را عليك  آه نمى        پاسخ است اين نقش نيك از چه بس بى               

   پاس آن آه آردمش من صد سجود                 نجنباند سر و سبلت ز جود مى               

    پاس آن ذوقى دهد در اندرون                 حق اگر چه سر نجنباند برون               

    سر چنين جنباند آخر عقل و جان               آه دو صد جنبيدن سر ارزد آن               

   پاس عقل آن است آافزايد رشاد                 عقل را خدمت آنى در اجتهاد               

   ليك سازد بر سران سرور ترا                   حق نجنباند به ظاهر سر ترا               

    آه سجود تو آنند اهل جهان                مر ترا چيزى دهد يزدان نهان               

   تا عزيز خلق شد يعنى آه زر                 آن چنان آه داد سنگى را هنر               

    گوهرى گردد برد از زر سبق                     ى آبى بيابد لطف حق قطره               
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   در جهان گيرى چو مه شد اوستاد          جسم خاك است و چو حق تابيش داد               

    احمقان را چشمش از ره برده است       هين طلسم است اين و نقش مرده است               

  اند او را سند  ابلهان سازيده                  زند نمايد او آه چشمى مى مى               

  

  درخواستن قبطى دعاى خير و هدايت از سبطى و دعاآردن سبطى قبطى را به خير

   و مستجاب شدن از اآرم االآرمين و ارحم الراحمين

    از سياهى دل ندارم آن دهن               گفت قبطى تو دعايى آن آه من               

   زشت را در بزم خوبان جا شود                 آه قفل اين دل وا شودآه بود                

   يا بليسى باز آروبى شود             مسخى از تو صاحب خوبى شود               

    يابد و ترى و ميوه شاخ خشك                 يا به فر دست مريم بوى مشك               

    آاى خداى عالم جهر و نهفت           جود افتاد و گفتسبطى آن دم در س               

    هم دعا و هم اجابت از تو است             جز تو پيش آى بر آرد بنده دست               

   تو دهى آخر دعاها را جزا                    هم ز اول تو دهى ميل دعا               

    هيچ هيچى آه نيايد در بيان                   ر مياناول و آخر تويى ما د               

   هوش گشت  از سر بام و دلش بى               گفت تا افتاد طشت اين چنين مى               

    َلْيَس ِلْلِإْنساِن ِإلَّا ما سعى                  باز آمد او به هوش اندر دعا               

   اى  از دل قبطى بجست و غره                اى  بود او آه ناگه نعرهدر دعا               

    تا ببرم زود زنار آهن            آه هال بشتاب و ايمان عرضه آن               

   مر بليسى را به جان بنواختند                      آتشى در جان من انداختند               

    حمد هللا عاقبت دستم گرفت                     و از تو ناشگفتدوستى تو               

  ى دل پاى تو  آم مباد از خانه                      آيميايى بود صحبتهاى تو               

   چون گرفتم او مرا تا خلد برد               تو يكى شاخى بدى از نخل خلد               

   برد سليم تا لب درياى جود                 آن آه تنم را در ربودسيل بود               

    بحر ديدم در گرفتم آيل آيل                من به بوى آب رفتم سوى سيل               

   گفت رو شد آبها پيشم حقير               طاس آوردش آه اآنون آب گير               
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   تا به محشر تشنگى نايد مرا                   اللَّه اشترىشربتى خوردم ز               

  اى در اندرون من گشاد  چشمه               ها را آب داد آن آه جو و چشمه               

   گشت پيش همت او آب خوار             اين جگر آه بود گرم و آب خوار               

   ى آهيعص  صدق وعده                    ر عبادآاف آافى آمد او به               

  ى يارى غير واسطه سبب بى  بى                ام بدهم ترا من جمله خير آافى               

   سپاه و لشكرت ميرى دهم  بى                  نان ترا سيرى دهم ام بى آافى               

   آتاب و اوستا تلقين دهم  بى                دهمبهارت نرگس و نسرين  بى               

    گور را و چاه را ميدان آنم                  داروات درمان آنم ام بى آافى               

   تا زند بر عالمى شمشيرها                موسيى را دل دهم با يك عصا               

   زند بر آفتاب  آه طپانچه مى           تابدست موسى را دهم يك نور و                

   آه نزايد ماده مار او را ز نر              چوب را مارى آنم من هفت سر               

    خود آنم خون عين آبش را به فن                   خون نياميزم در آب نيل من               

    آه نيابى سوى شاديها سبيل              يلات را غم آنم چون آب ن شادى               

    باز از فرعون بيزارى آنى                  باز چون تجديد ايمان بر تنى               

    نيل خون بينى از او آبى شده                       موسى رحمت ببينى آمده               

    نيل ذوق تو نگردد هيچ خون              چون سر رشته نگه دارى درون               

    تا از اين طوفان خون آبى خورم                  من گمان بردم آه ايمان آورم               

   در نهاد من مرا نيلى آند                   من چه دانستم آه تبديلى آند               

    برقرارم پيش چشم ديگران                سوى چشم خود بكى نيلم روان               

    غرق تسبيح است و پيش ما غبى                همچنان آه اين جهان پيش نبى               

   پيش چشم ديگران مرده و جماد       پيش چشمش اين جهان پر عشق و داد               

   از آلوخ و خشت او نكته نشو              پست و باال پيش چشمش تيز رو               

   اى تر من نديدم پرده  زين عجب             اى با عوام اين جمله بسته و مرده               

   روضه و حفره به چشم اوليا                 گورها يكسان به پيش چشم ما               

    از چه گشته ست و شده ست او ذوق آش                  عامه گفتندى آه پيغمبر ترش               
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   نمايد او ترش اى امتان  مى               خاص گفتندى آه سوى چشمتان               

   ها بينيد اندر َهْل أتى  خنده                    يك زمان در چشم ما آييد تا               

    منعكس صورت، به زير آ اى جوان                      از سر امرودبن بنمايد آن               

    تا بر آن جايى نمايد نو آهن               آن درخت هستى است امرودبن               

   پر ز آژدمهاى خشم و پر ز مار                  تا بر آن جايى ببينى خارزار               

    يك جهان پر گل رخان و دايگان                  انچون فرود آيى ببينى رايگ               

  

نمايد ترا آه چنينها نمايد چشم  حكايت آن زن پليد آار آه شوهر را گفت آه آن خياالت از سر امرودبن مى

آدمى را سر آن امرودبن، از سر امرودبن فرود آى تا آن خيالها برود، و اگر آسى گويد آه آن چه آن مرد 

ود جواب اين مثال است نه مثل، در مثال همين قدر بس بود آه اگر بر سر امرودبن نرفتى ديد خيال نب مى

  هرگز آنها نديدى خواه خيال خواه حقيقت

   بر زند در پيش شوى گول خود            خواست تا با مول خود آن زنى مى               

    بر آيم ميوه چيدن بر درخت من        پس به شوهر گفت زن آاى نيك بخت               

    چون ز باال سوى شوهر بنگريست       چون بر آمد بر درخت آن زن گريست               

  فتد  آيست آن لوطى آه بر تو مى               گفت شوهر را آه اى مأبون رد               

   اى ى فالن تو خود مخنث بوده ا                اى تو به زير او چو زن بغنوده               

    ور نه اينجا نيست غير من به دشت            گفت شوهر نه سرت گويى بگشت               

    آيست بر پشتت فرو خفته هله                  زن مكرر آرد آان با برطله               

   سرت گشت و خرف گشتى تو سخت آه            گفت اى زن هين فرود آ از درخت               

    زن آشيد آن مول را اندر برش               چون فرود آمد بر آمد شوهرش               

    آه به باالى تو آمد چون آپى             گفت شوهر آيست آن اى روسپى               

   ت بر گشته شد هرزه متن هين سر              گفت زن نه نيست اينجا غير من               

    گفت زن اين هست از امرودبن                او مكرر آرد بر زن آن سخن               

   ديدم آه تو اى قلتبان  آژ همى                   از سر امرودبن من همچنان               

    همه تخييل از امروبنى است اين                هين فرود آ تا ببينى هيچ نيست               
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   تو مشو بر ظاهر هزلش گرو                هزل تعليم است آن را جد شنو               

    هزلها جد است پيش عاقالن             هر جدى هزل است پيش هازالن               

   امرودبن راهى است نيك تا بدان                     آاهالن امرودبن جويند ليك               

  اى تو خيره چشم و خيره رو  گشته             نقل آن ز امرودبن آاآنون بر او               

   آه بر او ديده آژ و احول بود                      اين منى و هستى اول بود               

   آژ نماند فكرت و چشم و سخن                چون فرود آيى از اين امرودبن               

    شاخ او بر آسمان هفتمين                يك درخت بخت بينى گشته اين               

   مبدلش گرداند از رحمت خدا              چون فرود آيى از او گردى جدا               

  ى بخشد آن چشم ترا راست بين                 زين تواضع آه فرود آيى خدا               

    مصطفى آى خواستى آن را ز رب              راست بينى گر بدى آسان و زب               

    آن چنان آه پيش تو آن جزو هست          گفت بنما جزو جزو از فوق و پست               

   ت و سبز از امر آن آه مبدل گش              بعد از آن بر رو بر آن امرودبن               

    چون سوى موسى آشانيدى تو رخت         چون درخت موسوى شد اين درخت               

  زند  شاخ او ِإنِّي َأَنا اللَُّه مى                 آند آتش او را سبز و خرم مى               

  ين باشد الهى آيميا اين چن                  زير ظلش جمله حاجاتت روا               

    آه در او بينى صفات ذو الجالل                ات باشد حالل آن منى و هستى               

   اصله ثابت و فرعه فى السما                   شد درخت آژ مقوم حق نما               

  

  ى موسى عليه السالم باقى قصه

    آه آژى بگذار اآنون فاستقم                     مآامدش پيغام از وحى مه               

    آامرش آمد آه بيندازش ز دست           اين درخت تن عصاى موسى است               

   بعد از آن بر گير او را ز امر هو                       تا ببينى خير او و شر او               

    چون به امرش بر گرفتى گشت خوب             د او غير چوبپيش از افكندن نبو               

   گشت معجز آن گروه غره را                  اول او بد برگ افشان بره را               

    آبشان خون آرد و آف بر سر زنان                  گشت حاآم بر سر فرعونيان               
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   خوردند برگ  از ملخهايى آه مى           بر آمد قحط و مرگشان  از مزارع               

   چون نظر افتادش اندر منتها               خود از موسى دعا تا بر آمد بى               

    چون نخواهند اين جماعت گشت راست         آاين همه اعجاز و آوشيدن چراست               

    ترك پايان بينى مشروح آن                       باع نوح آنامر آمد آه ات               

    امر َبلِّْغ هست نبود آن تهى                ز آن تغافل آن چو داعى رهى               

   جلوه گردد آن لجاج و آن عتو             آمترين حكمت آاز اين الحاح تو               

   ى اهل فرق  فاش گردد بر همه                ودن و اضالل حقتا آه ره بنم               

   بايدش از پند و اغوا آزمود         چون آه مقصود از وجود اظهار بود               

  آند  شيخ الحاح هدايت مى                       آند ديو الحاح غوايت مى               

   آمد سراسر جمله خون  نيل مى               مر شجونچون پياپى گشت آن ا               

   آردش دو تا گشته قدش  البه مى               تا به نفس خويش فرعون آمدش               

    نيست ما را روى ايراد سخن               آانچه ما آرديم اى سلطان مكن               

   من به عزت خو گرم سختم مگير                 پذيرپاره پاره گردمت فرمان                

   ى آتشين  تا ببندد اين دهانه            هين بجنبان لب به رحمت اى امين               

  ى ترا فريبد او فريبيده  مى                   فريبد او مرا گفت يا رب مى               

   آش  تا بداند اصل را آن فرع                 اش عهبشنوم يا من دهم هم خد               

    هر چه بر خاك است اصلش از سماست         آاصل هر مكرى و حيله پيش ماست               

    پيش سگ انداز از دور استخوان             گفت حق آن سگ نيرزد هم بدان               

   وا دهد هر چه ملخ آردش فنا                 اآهاهين بجنبان آن عصا تا خ               

    تا ببيند خلق تبديل اله               و آن ملخها در زمان گردد سياه               

   آن سبب بهر حجاب است و غطا                آه سببها نيست حاجت مر مرا               

   تا منجم رو به استاره آند                 تا طبيعى خويش بر دارو زند               

   سوى بازار آيد از بيم آساد                    تا منافق از حريصى بامداد               

   ى دوزخ بگشته لقمه جوى  لقمه                  بندگى ناآرده و ناشسته روى               

   ى چرنده از حطام  همچو آن بره                     آآل و مأآول آمد جان عام               
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   آاو براى ما چرد برگ مراد                  چرد آن بره و قصاب شاد مى               

   آنى  بهر او خود را تو فربه مى               آنى در خوردنى آار دوزخ مى               

   تا شود فربه دل با آر و فر              آار خود آن روزى حكمت بچر               

    جان چو بازرگان و تن چون ره زن است            خوردن تن مانع اين خوردن است               

    آه بود ره زن چو هيزم سوخته               شمع تاجر آن گه است افروخته               

    خويشتن را گم مكن ياوه مكوش          وشآه تو آن هوشى و باقى هوش پ               

   ى هوش است و عاقل زوست دنگ دان آه هر شهوت چو خمر است و چو بنگ پرده               

    هر چه شهوانى است بندد چشم و گوش              خمر تنها نيست سر مستى هوش               

   مست بود او از تكبر و ز جحود            آن بليس از خمر خوردن دور بود               

    زر نمايد آن چه مس و آهنى است            مست آن باشد آه آن بيند آه نيست               

   لب بجنبان تا برون روژد گيا                    اين سخن پايان ندارد موسيا               

    سبز گشت از سنبل و حب ثمين              ينهمچنان آرد و هم اندر دم زم               

   قحط ديده مرده از جوع البقر                    اندر افتادند در لوت آن نفر               

   آن دمى و آدمى و چار پا             چند روزى سير خوردند از عطا               

   و آن ضرورت رفت پس طاغى شدند         چون شكم پر گشت و بر نعمت زدند               

    تا نيارد ياد از آن آفر آهن         نفس فرعونى است هان سيرش مكن               

    تا نشد آهن چو اخگر هين مكوب                 تف آتش نگردد نفس خوب بى               

   آوبى بدان  آهن سردى است مى               آنان مجاعت نيست تن جنبش بى               

   او نخواهد شد مسلمان هوش دار                   گر بگريد ور بنالد زار زار               

   آنان  پيش موسى سر نهد البه        او چو فرعون است در قحط آن چنان               

  چو بار انداخت اسكيزه زند خر           چون آه مستغنى شد او طاغى شود               

    آار او ز آن آه و زاريهاى خويش          پس فراموشش شود چون رفت پيش               

   يك زمان آه چشم در خوابى رود                سالها مردى آه در شهرى بود               

  چ در يادش نيايد شهر خود هي                 شهر ديگر بيند او پر نيك و بد               

   نيست آن من درينجايم گرو              ام اين شهر نو آه من آن جا بوده               
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   هم در اين شهرش بده ست ابداع و خو               بل چنان داند آه خود پيوسته او               

   ستش مسكن و ميالد پيش ده آه ب         چه عجب گر روح موطنهاى خويش               

   فرو پوشد چو اختر را سحاب  مى              نيارد ياد آاين دنيا چو خواب مى               

    گردها از درك او ناروفته                خاصه چندين شهرها را آوفته               

   دل شود صاف و ببيند ماجرا                        اجتهاد گرم ناآرده آه تا               

   اول و آخر ببيند چشم باز             سر برون آرد دلش از بخش راز               

  

 اطوار و منازل آدمى از ابتدا

   و ز جمادى در نباتى اوفتاد                          آمده اول به اقليم جماد               

   وز جمادى ياد ناورد از نبرد                     ى عمر آردسالها اندر نبات               

   نامدش حال نباتى هيچ ياد                و ز نباتى چون به حيوانى فتاد               

    خاصه در وقت بهار و ضيمران             جز همين ميلى آه دارد سوى آن               

    سر ميل خود نداند در لبان                  با مادرانهمچو ميل آودآان                

   سوى آن پير جوان بخت مجيد                 همچو ميل مفرط هر نو مريد               

    جنبش اين سايه ز آن شاخ گل است            جزو عقل اين از آن عقل آل است               

   پس بداند سر ميل و جستجو                  خر در اواش فانى شود آ سايه               

    آى بجنبد گر نجنبد اين درخت                 ى شاخ دگر اى نيك بخت سايه               

   اش آشيد آن خالقى آه دانى  مى                 اش باز از حيوان سوى انسانى               

    تا شد اآنون عاقل و دانا و زفت                      اقليم رفتهمچنين اقليم تا                

    هم از اين عقلش تحول آردنى است                       عقلهاى اولينش ياد نيست               

    صد هزاران عقل بيند بو العجب          تا رهد زين عقل پر حرص و طلب               

    آى گذارندش در آن نسيان خويش        ه خفته گشت و شد ناسى ز پيشگر چ               

  خند  آه آند بر حالت خود ريش            باز از آن خوابش به بيدارى آشند               

    چون فراموشم شد احوال صواب    خوردم به خواب آه چه غم بود آن آه مى               

    فعل خواب است و فريب است و خيال              م آه آن غم و اعتاللچون ندانست               
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    خفته پندارد آه اين خود دايم است                  همچنان دنيا آه حلم نايم است               

    وارهد از ظلمت ظن و دغل                     تا بر آيد ناگهان صبح اجل               

    چون ببيند مستقر و جاى خويش           اش گيرد از آن غمهاى خويش خنده               

   روز محشر يك به يك پيدا شود           هر چه تو در خواب بينى نيك و بد               

    گرددت هنگام بيدارى عيان           آن چه آردى اندر اين خواب جهان               

    اندر اين خواب و ترا تعبير نيست             نپندارى آه اين بد آردنى استتا                

   روز تعبير اى ستمگر بر اسير                بلكه اين خنده بود گريه و زفير               

   شادمانى دان به بيدارى خود               گريه و درد و غم و زارى خود               

    گرگ برخيزى از اين خواب گران                       اى دريده پوستين يوسفان               

  درانند از غضب اعضاى تو  مى            گشته گرگان يك به يك خوهاى تو               

    تو مگو آه مردم و يابم خالص           خون نخسبد بعد مرگت در قصاص               

    پيش زخم آن قصاص اين بازى است            اين قصاص نقد حيلت سازى است               

   آاين جزا لعب است پيش آن جزا              ست دنيا را خدا زين لعب خوانده               

    آن چو اخصاء است و اين چون ختنه است             اين جزا تسكين جنگ و فتنه است               

  

  ن آه خلق دوزخ گرسنگانند و ناالنند به حق آه روزيهاى ما را فربه گردانبيان آ

 و زود زاد به ما رسان آه ما را صبر نماند

   هين رها آن آن خران را در گيا                    اين سخن پايان ندارد موسيا               

  مند  آه گرگانند ما را خشم هين          تا همه ز آن خوش علف فربه شوند               

   ى ايشان آنيم  اين خران را طعمه                   ى گرگان خود را موقنيم ناله               

    از لب تو خواست آردن آدمى              اين خران را آيمياى خوش دمى               

  خران را طالع و روزى نبود آن         تو بسى آردى به دعوت لطف و جود               

    تا بردشان زود خواب غفلتى                  پس فرو پوشان لحاف نعمتى               

    شمع مرده باشد و ساقى شده          تا چو بجهند از چنين خواب اين رده               

   ند از جزاهم حسرتى پس بنوش               داشت طغيانشان ترا در حيرتى               
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   در جزا هر زشت را در خور دهد                   تا آه عدل ما قدم بيرون نهد               

    بود با ايشان نهان اندر معاش               نديدنديش فاش آان شهى آه مى               

    قاصر بود اين ديدنت گر چه زو            چون خرد با تست مشرف بر تنت               

    از سكون و جنبشت در امتحان                 نيست قاصر ديدن او اى فالن               

  اى تو مستجيز  با تو باشد چون نه               چه عجب گر خالق آن عقل نيز               

  آند  آن عقلش مالمت مى بعد                   از خرد غافل شود بر بد تند               

    آز حضور استش مالمت آردنى               تو شدى غافل ز عقلت عقل نى               

    در مالمت آى ترا سيلى زدى                گر نبودى حاضر و غافل بدى               

  ى جنون و تفس تو آى چنان آرد                 ور از او غافل نبودى نفس تو               

   زين بدانى قرب خورشيد وجود           پس تو و عقلت چو اصطرالب بود               

   نيست چپ و راست و پس يا پيش رو            چون است عقلت را به تو قرب بى               

  آن راه را آه نيابد بحث عقل               چون چون نباشد شاه را قرب بى               

    پيش اصبع يا پسش يا چپ و راست         نيست آن جنبش آه در اصبع تراست               

  شود  وقت بيدارى قرينش مى          رود وقت خواب و مرگ از وى مى               

   او ندارد منفعت  آه اصبعت بى                 آيد اندر اصبعت از چه ره مى               

    از چه ره آمد بغير شش جهت                ات نور چشم و مردمك در ديده               

   جهت دان عالم امر و صفات  بى              عالم خلق است با سوى و جهات               

   تر باشد آمر الجرم جهت  بى                جهت دان عالم امر اى صنم بى               

   تر هم ز جان تر از عقل و جان  عقل                 جهت بد عقل و عالم البيان بى               

  چون اى عمو  آن تعلق هست بى                     تعلق نيست مخلوقى بدو بى               

   ن غير فصل و وصل ننديشد گما          ز انكه فصل و وصل نبود در روان               

    ليك پى بردن بنشاند غليل            غير فصل و وصل پى بر از دليل               

    تا رگ مرديت آرد سوى وصل             بر از دورى ز اصل پى پياپى مى               

  ى فصل است و وصل است اين خرد  بسته                اين تعلق را خرد چون ره برد               

   بحث آم جوييد در ذات خدا              زين وصيت آرد ما را مصطفى               
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    در حقيقت آن نظر در ذات نيست            آن آه در ذاتش تفكر آردنى است               

    صد هزاران پرده آمد تا اله                 هست آن پندار او زيرا به راه               

    وهم او آن است آان خود عين هوست          ى موصول خوست هر يكى در پرده               

   تا نباشد در غلط سودا پز او             پس پيمبر دفع آرد اين وهم از او               

   ادب را سر نگونى داد رب  بى                  و انكه اندر وهم او ترك ادب               

  رود پندارد او آاو هست چير  مى             سر نگونى آن بود آاو سوى زير               

    آاو نداند آسمان را از زمين               ز انكه حد مست باشد اين چنين               

   از عظيمى و ز مهابت گم شويد               در عجبهايش به فكر اندر رويد               

   حد خود داند ز صانع تن زند        چون ز صنعش ريش و سبلت گم آند               

    آز شمار و حد برون است آن بيان            جز آه ال احصى نگويد او ز جان               

  

رفتن ذو القرنين به آوه قاف و درخواست آردن آه اى آوه قاف از عظمت صفت حق ما را بگو و گفتن 

ف آه صفت عظمت او در گفت نيايد آه پيش آن ادراآها فنا شود و البه آردن ذو القرنين آه از آوه قا

  صنايعش آه در خاطر دارى و بر تو گفتن آن آسانتر بود بگوى

    ديد او را آز زمرد بود صاف               رفت ذو القرنين سوى آوه قاف               

   ماند حيران اندر آن خلق بسيط                 ته او محيطگرد عالم حلقه گش               

   آه به پيش عظم تو بازيستند                  گفت تو آوهى دگرها چيستند               

   مثل من نبوند در حسن و بها                  اند آن آوهها گفت رگهاى من               

    بر عروقم بسته اطراف جهان            ى دارم نهانمن به هر شهرى رگ               

   گويد او من بر جهانم عرق را           ى شهرى مرا حق چو خواهد زلزله               

   آه بدان رگ متصل گشته ست شهر             پس بجنبانم من آن رگ را به قهر               

    ساآنم و ز روى فعل اندر تگم             رگمچون بگويد بس، شود ساآن                

    چون خرد ساآن و ز او جنبان سخن              همچو مرهم ساآن و بس آارآن               

    زلزله هست از بخارات زمين                نزد آن آس آه نداند عقلش اين               
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را ستودن گرفت، مورى ديگر آه چشم تيزتر بود گفت ستايش رفت نبشتن قلم ديد قلم  مورى بر آاغذى مى

تر بود گفت من بازو را  بينم، مورى ديگر آه از هر دو چشم روشن انگشتان را آن آه اين هنر از ايشان مى

  ستايم آه انگشتان فرع بازواند الى آخره

   ى دگر اين راز هم گفت با مور                  مورآى بر آاغذى ديد او قلم               

   همچو ريحان و چو سوسن زار و ورد                 آه عجايب نقشها آن آلك آرد               

   وين قلم در فعل فرع است و اثر         ور گفت آن مور اصبع است آن پيشه               

   غر ز زورش نقش بست آه اصبع ال              گفت آن مور سوم آز بازو است               

    مهتر موران فطن بود اندآى                   رفت باال تا يكى همچنين مى               

  خبر  آه به خواب و مرگ گردد بى              گفت آز صورت مبينيد اين هنر               

  ن نجنبد نقشها جز به عقل و جا        صورت آمد چون لباس و چون عصا               

  ز تقليب خدا باشد جماد  بى              خبر بود او آه آن عقل و فؤاد بى               

  آند ها مى  عقل زيرك ابلهى                يك زمان از وى عنايت بر آند               

   ر نطق سفت چون آه آوه قاف د             چونش گويا يافت ذو القرنين گفت               

    از صفات حق بكن با من بيان                آاى سخن گوى خبير راز دان               

    آه بيان بر وى تواند برد دست     تر است گفت رو آان وصف از آن هايل               

   آن خبر بر نويسد بر صحايف ز                 يا قلم را زهره باشد آه به سر               

   از عجبهاى حق اى حبر نكو                     گفت آمتر داستانى باز گو               

    آوههاى برف پر آرده ست شاه               گفت اينك دشت سيصد ساله راه               

  فش مددرسد در هر زمان بر  مى                  عدد شمار و بى آوه بر آه بى               

   رساند برف سردى تا ثرى  مى                   زند بر ديگرى آوه برفى مى               

   حد شگرف دم ز انبار بى به  دم                زند بر آوه برف آوه برفى مى               

   مرا تف دوزخ محو آردى مر                گر نبودى اين چنين وادى شها               

   هاى عاقالن  تا نسوزد پرده                 غافالن را آوههاى برف دان               

    سوختى از نار شوق آن آوه قاف              گر نبودى عكس جهل برف باف               

   اى است  بهر تهديد لئيمان دره            اى است آتش از قهر خدا خود ذره               



چهارمدفتر معنوي                                                                                                              مثنوی  
 

    TorbatJam.com ١٦٥ 

    برد لطفش بين آه بر وى سابق است          با چنين قهرى آه زفت و فايق است               

   دوى  سابق و مسبوق ديدى بى              ى معنوى چون و چگونه سبق بى               

    است آه عقول خلق ز آن آان يك جو                 گر نديدى آن بود از فهم پست               

    آى رسد بر چرخ دين مرغ گلين               عيب بر خود نه نه بر آيات دين               

    ز انكه نشو او ز شهوت وز هواست               مرغ را جوالنگه عالى هواست               

   د محملى تا ز رحمت پيشت آي                ال و بلى پس تو حيران باش بى               

   آنى  گر بلى گويى تكلف مى                چون ز فهم اين عجايب آودنى               

    قهر بر بندد بدان نه روزنت                   ور بگويى نه زند نه گردنت               

   و پس تا در آيد نصر حق از پيش           پس همين حيران و واله باش و بس               

   با زبان حال گفتى اهدنا            چون آه حيران گشتى و گيج و فنا               

   شود آن زفت نرم و مستوى  مى       شوى زفت زفت است و چو لرزان مى               

    چون آه عاجز آمدى لطف و بر است             ز انكه شكل زفت بهر منكر است               

  

دن جبرئيل عليه السالم خود را به مصطفى صلى اللَّه عليه و آله به صورت خويش و از هفت صد پر او نمو

  چون يك پر ظاهر شد افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد با همه شعاعش

    آه چنان آه صورت تست اى خليل                گفت پيش جبرئيل مصطفى مى               

   تا ببينم مر ترا نظاره وار               را بنما تو محسوس آشكارمر م               

    حس ضعيف است و تنك سخت آيدت                    گفت نتوانى و طاقت نبودت               

  مدد  تا چه حد حس نازك است و بى                      گفت بنما تا ببيند اين جسد               

    ليك در باطن يكى خلقى عظيم                   آدمى را هست حس تن سقيم               

    ليك هست او در صفت آتش زنه                  بر مثال سنگ و آهن اين تنه               

   زاد آتش بر دو والد قهربار                    سنگ و آهن مولد ايجاد نار               

    هست قاهر بر تن او و شعله زن                 باز آتش دست آار وصف تن               

   آه از او مقهور گردد برج نار                    وار باز در تن شعله ابراهيم               

    رمز نحن االخرون السابقون                الجرم گفت آن رسول ذو فنون               
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    در صفت از آان آهنها فزون                 ظاهر اين دو به سندانى زبون               

    وز صفت اصل جهان اين را بدان              پس به صورت آدمى فرع جهان               

    باطنش باشد محيط هفت چرخ               اى آرد به چرخ ظاهرش را پشه               

    هيبتى آه آه شود زو مندآى              ن آه آرد الحاح بنمود اندآىچو               

   هش مصطفى  از مهابت گشت بى             شهپرى بگرفته شرق و غرب را               

   جبرئيل آمد در آغوشش آشيد            هوشش بديد چون ز بيم و ترس بى               

    وين تجمش دوستان را رايگان                      بيگانگانآن مهابت قسمت               

   ها به دست  هول سرهنگان و صارم              هست شاهان را زمان بر نشست               

   آه بلرزند از مهابت شيرها                  دور باش و نيزه و شمشيرها               

   آه شود سست از نهيبش جانها                 آن چوگانهابانگ چاووشان و                

   آه آندشان از شهنشاهى خبر                اين براى خاص و عام ره گذر               

    تا آاله آبر ننهند آن گروه                   از براى عام باشد اين شكوه               

   نفس خود بين فتنه و شر آم آند                   ن بشكندتا من و ماهاى ايشا               

   دارد اندر قهر زخم و گير و دار           شهر از آن ايمن شود آان شهريار               

    هيبت شه مانع آيد ز آن نحوس                پس بميرد آن هوسها در نفوس               

    آى بود آن جا مهابت يا قصاص               سوى بزم خاصباز چون آيد به               

    نشنوى از غير چنگ و نى خروش         حلم در حلم است و رحمتها به جوش               

    وقت عشرت با خواص آواز چنگ           طبل و آوس هول باشد وقت جنگ               

   و آن پرى رويان حريف جام را                   هست ديوان محاسب عام را               

    وين حرير و رود مر تعريش راست          آن زره و آن خود مر چاليش راست               

   ختم آن و اهللا اعلم بالرشاد                 اين سخن پايان ندارد اى جواد               

    خفته اين دم زير خاك يثرب است          ب استاندر احمد آن حسى آو غار               

   تغير مقعد صدق اندر است  بى        و آن عظيم الخلق او آان صفدر است               

    روح باقى آفتابى روشن است               جاى تغييرات اوصاف تن است               

  ز تبديلى آه ال غربية  بى                      ز تغييرى آه ال شرقية بى               
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  هوش شد  شمع از پروانه آى بى                 آفتاب از ذره آى مدهوش شد               

    اين تغير آن تن باشد بدان                     جسم احمد را تعلق بد بدان               

   جان از اين اوصاف باشد پاك و فرد     همچو رنجورى و همچون خواب و درد               

    زلزله افتد در اين آون و مكان              خود نتانم ور بگويم وصف جان               

   شير جان مانا آه آن دم خفته بود                روبهش گر يك دمى آشفته بود               

    اينت شير نرمسار سهمناك        خفته بود آن شير آز خواب است پاك               

    آه تمامش مرده دانند اين سگان              خفته سازد شير خود را آن چنان               

   تر بدى  آه ربودى از ضعيفى              ور نه در عالم آه را زهره بدى               

    بحر او از مهر آف پر جوش گشت          آف احمد ز آن نظر مخدوش گشت               

    ماه را گر آف نباشد گو مباش            مه همه آف است معطى نور پاش               

   هوش ماند جبرئيل  تا ابد بى                    احمد ار بگشايد آن پر جليل               

   قام جبرئيل و از حدش و ز م       چون گذشت احمد ز سدره و مرصدش               

   ام  گفت رو رو من حريف تو نى                 ام گفت او را هين بپر اندر پى               

   من به اوج خود نرفتستم هنوز               باز گفت او را بيا اى پرده سوز               

    پرى بسوزد پر من گر زنم        گفت بيرون زين حد اى خوش فر من               

   هشى خاصگان اندر اخص  بى            حيرت اندر حيرت آمد اين قصص               

    چند جان دارى آه جان پردازى است               هشيها جمله اينجا بازى است بى               

  وانه و نه شمع نيزاى پر  تو نه                   جبرئيال گر شريفى و عزيز               

   جان پروانه نپرهيزد ز سوز             شمع چون دعوت آند وقت فروز               

    شير را بر عكس صيد گور آن                  اين حديث منقلب را گور آن               

  ت را وامكن انبان قلماشي                  بند آن مشك سخن پاشيت را               

    پيش او معكوس و قلماشى است اين           آن آه بر نگذشت اجزاش از زمين               

    يا غريبا نازال فى دارهم                         ال تخالفهم حبيبى دارهم               

   ضهم يا ظعينا ساآنا فى ار             اعط ما شاءوا و راموا و ارضهم               

   ساز خوش  رازيا با مرغزى مى             تا رسيدن در شه و در ناز خوش               
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   نرم بايد گفت َقْوًلا لينا                   موسيا در پيش فرعون زمن               

    ديگدان و ديگ را ويران آنى               آب اگر در روغن جوشان آنى               

    وسوسه مفروش در لين الخطاب                نرم گو ليكن مگو غير صواب               

    اى آه عصرت عصر را آگاه آن               وقت عصر آمد سخن آوتاه آن               

    نرمى فاسد مكن طينش مده             گو تو مر گل خواره را آه قند به               

    گر ز حرف و صوت مستغنيستى               ى جانيستى نطق جان را روضه               

   اى بسا آس را آه بنهاده ست خار                   اين سر خر در ميان قندزار               

   رفت پس  چون قچ مغلوب وامى         ظن ببرد از دور آان آن است و بس               

    در رز معنى و فردوس برين          صورت حرف آن سر خر دان يقين               

   اين سر خر را در آن بطيخ زار             اى ضياء الحق حسام الدين در آر               

    نشو ديگر بخشدش آن مطبخه               تا سر خر چون بمرد از مسلخه               

   نه غلط هم اين خود و هم آن ز تو          گرى و جان ز تو رتهين ز ما صو               

    بر زمين هم تا ابد محمود باش            بر فلك محمودى اى خورشيد فاش               

   يك دل و يك قبله و يك خو شوند                         تا زمينى با سمايى بلند               

    وحدت است اندر وجود معنوى                بر خيزد و شرك و دوىتفرقه                

    ياد آرند اتحاد ما جرى                 چون شناسد جان من جان ترا               

    مختلط خوش همچو شير و انگبين             موسى و هارون شوند اندر زمين               

  ى ساتر شود اش پرده  منكرى                  و منكر شودچون شناسد اندك               

   خشم آرد آن مه ز ناشكرى او                      بس شناسايى بگردانيد رو               

   ناشناسا گشت و پشت پاى زد                 زين سبب جان نبى را جان بد               

    تا بدانى لج اين گبر آهن            خوان َلْم يكناين همه خواندى فرو               

   نعت او هر گبر را تعويذ بود             پيش از آن آه نقش احمد فر نمود               

  طپيد  از خيال روش دلشان مى               آاين چنين آس هست تا آيد پديد               

   در عيان آريش هر چه زودتر                  بشرآردند آاى رب سجده مى               

   شدندى سر نگون  ياغيانشان مى                    تا به نام احمد از يستفتحون               
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    غوثشان آرارى احمد بدى                    هر آجا حرب مهولى آمدى               

    ياد اوشان داروى شافى شدى                    هر آجا بيمارى مزمن بدى               

    در دل و در گوش و در افواهشان                گشت اندر راهشان نقش او مى               

    بلكه فرع نقش او يعنى خيال                 نقش او را آى بيابد هر شغال               

   از دل ديوار خون دل چكد                 فتدنقش او بر روى ديوار ار                

   آه رهد در حال ديوار از دو رو                آن چنان فرخ بود نقشش بر او               

   آن دو رويى عيب مر ديوار را                    گشته با يك رويى اهل صفا               

   چون بديدندش به صورت برد باد                 وداداين همه تعظيم و تفخيم و                

    قلب را در قلب آى بوده ست راه                 قلب آتش ديد و در دم شد سياه               

    تا مريدان را در اندازد به شك                  زد الف اشواق محك قلب مى               

    اين گمان سر بر زند از هر خسى                    مكرش ناآسىافتد اندر دام                

    آى به سنگ امتحان راغب شدى                    آاين اگر نه نقد پاآيزه بدى               

    آه نگردد قلبى او ز آن عيان                خواهد اما آن چنان او محك مى               

    نى محك باشد نه نور معرفت               حك آه او نهان دارد صفتآن م               

    از براى خاطر هر قلتبان                   آينه آاو عيب رو دارد نهان               

   اين چنين آيينه را هرگز مجو                         آينه نبود منافق باشد او               
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