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 ي مهرورز به نام اهللاِ بخشاينده

 سخن ناشر
ي مبدأ و معاد، همراه با كفايت اإلسالم و نماز پنج  مجموعه«كتاب حاضر تحت عنوان 

ديني قديم جايگاه و ارزش وااليي دارد. اين كتاب هاي  در ميان كتاب» وقت و آداب وضو
نوشت در مطبع محمدي (بمبئي  ي دست پيش از چاپ حاضر، از روي عكس از نسخه

آمده است به چاپ   آن»  الطبعخاتمة «. ق چنانكه در ه 1387هند) در ماه صفر سال 
ه ي چاپ شده، چندين بار تجديد چاپ شد رسيده است، و سپس از روي همين نسخه

 است.
بنده در اين چاپ، كتاب را بر اساس رسم الخط امروزين فارسي معمول، ويرايش و 

آنكه  ام، بي ام و اغالط نوشتاري و وزن ابياتي چند از آن را تصحيح نموده سجاوندي كرده
هاي الزم خود را  در آيين نگارش، به زبان معيار و ترتيب آن دستي برده باشم، و افزوده

ام. در تصحيح اغالط نوشتاري و وزن برخي از ابيات از  شه [ ] قرار دادهدر ميان دو كرو
ام كه در اين جا  ام دكتر احمدنور وحيدي استفاده كرده همكاري و نظر دوست گرامي

 بايسته است از ايشان ياد و سپاسگزاري نمايم.
ي  نمايد اين است كه با بررسي نسخه اي كه در اين جا مهم و ضروري مي ذكر نكته

بر جلد آن به » ولي اهللا محدث دهلوي«نوشت، از آمدن نام  چاپ شده از روي دست
 آيد از انتساب آن به وي دچار ترديد شدم: داليلي كه در پي مي

مشهور در دست است نامبرده متولد » اهللا محدث دهلوي ولي«با شناختي كه از  -1
كتاب مشتمل بر ابعاض،  . ق. و حنفي مذهب است، حال اين كه ه 1176و متوفي  1110

هيئات، اركان نماز و برخي مسايل فقهي ديگر بر اساس فقه شافعي است، باري مگر اين 
 اي همنام او باشد.  ي آن شخص ناشناخته كه صاحب كتاب يا گردآورنده
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، بيت ششم چنين آمده »ات حجمحرم«ي حاضر در باب  نسخه 54ي  در صفحه -2
 است:

 نظم اين مختصر محرّم بود
 

 سال هشتصد ولي يكي كم بود 
 

 . ق. سال به نظم كشيدن مختصر خود دارد. ه 779كه اشاره به سال 
 ، بيت پانزده و شانزدهم آمده است:55ي  و در  ادامه در صفحه

 اهللا را ببخشايي نعمت
 

 كه سميع و بصير و دانايي 
 

 نعمت اله كزين هر دو سرا
 

 حل هر مشكلي به فضل خدا 
 

 آمده است.» اهللا نعمت«بيت اخير تخلّص صريح كه در دو 
» شاه نعمت اهللا ولي«با توجه به داللت سه بيت ياد شده احتمال انتساب اين كتاب به 

سازد، افزون بر آن شافعي مذهب بودن او به اين  . ق. در ذهن برجسته مي ه 730-834
 بخشد. احتمال قوت مي

 كفايةاألحكام در شرح  خالصة«خود  ي كتاب شيخ محمد مردوخ كردستاني در مقدمه«

را كه مشتمل بر واجبات و مستحبات فقه شافعي است، » اإلسالم كفاية«ي  منظومه» اإلسالم
در كتاب نور األنوار، تأليف سيد «گويد:  داند. او مي مي» شاه نعمت اهللا ولي«تأليف مرحوم 

يد عبدالرحمن پسر سيد اإلسالم را ... به مرحوم س كفايةي  عبدالصمد توداري، منظومه
ي صحيح كامل كه به دست آمد معلوم شد  دهد. اما نسخه احمد كاكو زكريايي انتساب مي

ي مرقومه  كه كتاب مذكور تأليف مرحوم شاه نعمت اهللا ولي است كه آن مرحوم منظومه
ي  ي نظم در آورده و در واقع ... جوهر ديانت و خالصه ي عموم به رشته را براي استفاده

 .0F1 »اسالميت را با اسلوب مرغوبي در دسترس عموم گذاشته است ... 

                                           
مقدمه ص  1317تأليف شيخ محمد مردوخ، تهران، » خالصة االحكام در شرح كفاية اإلسالم«كتاب  -1

2-3. 



 9  مجموعه مبدأ و معاد

 

تحقيق «بيت است كه چند بيت مشترك با  238شامل » اإلسالم كفاية«ي  منظومه
بيت دارد و هر دو در قالب مثنوي و در بحر  41دارد كه » شاه نعمت اهللا ولي» «اإليمان

1Fخفيف مخبون مقصور يا محذوف

 :رك به شرح زير استآن چند بيت مشتاست.  1
 يا رب از فضل خويش رحمت كن

 

 جاي سيد مقام جنّت كن 
 

 و دو مصراع :
 »گر كسي پرسدت كه ايمان چيست«

 

 »ي رمضان چارمين هست روزه« 
 

چنين آمده » اهللا  نعمت«و » سيد«نيز ابيات زير با تخلص » اإلسالم كفاية«در پايان 
 است:

 اإلسالم كفايةشد تمام اين 
 

 اد بر مصطفي درود و سالمب 
 

 نظم اين مختصر محرم بود
 

سال هشتصد يكي از آن كم بود  
... 

 

 يارب از فضل خويش رحمت كن
 

 جاي سيد مقام جنت كن 
 

 نعمت اهللا را ببخشايي
 

 كه سميع و بصير و دانايي 
 

 نعمت راست در دو سرا
 

 2F2»حل هر مشكلي به فضل خدا 
 

  ، بيت پنجم و ششم با تفاوت»محرمات حج«، باب 54ي  در اين كتاب نيز در صفحه
 هاي دوم اين گونه آمده است: در مصراع

ــن   ــام اي ــةشــد تم ــالم كفاي  االس
 

 هر كه اين ياد كرد يافت نظـام  
 

ــود  ــن مختصــر محــرّم ب  نظــم اي
 

 سال هشتصد ولي يكي كم بود 
 

 :شانزدهم با اندكي تفاوت آمده است، بيت پانزدهم و 55ي  و در صفحه
ــايي     ــت اهللا را ببخشــــ  نعمــــ

 

ــايي    ــير و دان ــميع و بص ــه س  ك
 

                                           
) در ضمن تقسيمات بحر فاعالتن فاعالتن فاعالتن فعالن (مخبون مقصوردر اصطالح علم عروض  - 1

 رمل مي آيد. مصحح
اهللا ولي، تأليف دكتر حميد فرزام،  اقتباس از كتاب تحقيق در احوال و نقد آثار و افكار شاه نعمت -۲

 .351، ص 1379سروش، تهران، چاپ دوم 
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ــرا   نعمـــت اهللا كـــزين هـــر دو سـ
 

 حل هر مشكلي بـه فضـل خـدا    
 

كفاية «هاي موجود در سه كتاب ياد شده، يعني اين كتاب و  با توجه به شباهت

شود كه:  شاه نعمت اهللا ولي، اين پرسش به ذهن متبادر مي» تحقيق اإليمان«و  »االسالم

 توان هر سه را از شاه نعمت اهللا ولي دانست؟ چه ارتباطي ميان اين سه وجود دارد؟ آيا مي
كننده بر انتساب كل  توان براهين قاطع و داليل قانع اما قدر مسلم آنچه ياد شده را نمي

دانست، گفتم بخشي از آن، از اين رو كه » شاه نعمت اهللا ولي«كتاب يا بخشي از آن به 
م هست كه كتاب متشكل از آثار بيش از يك نفر باشد؛ داللت اين احتمال اين احتمال ه

 :ايان كتاب است كه در آن آمده استي پ بيت پاياني از منظومه
 خواب غفلت وقت مردن جملگي بيدار دار احمد مداح گفت اين قطعه را از امر حق   

 

احمد «خود را  رسد اين قطعه (منظومه) متعلق به كسي باشد كه تخلص به نظر مي
 ياد نموده است.» مداح

از اين روي براي فهم حقيقت انتساب اين كتاب به صاحب يا صاحبان آن، به 
تر نياز است. معلومات صاحبنظران و  تر و داليل متقن و روشن تحقيقات بيش

ي مجهول بر دارد و حقيقت آن را معلوم نمايد،  تواند گره از مسأله شناسان مي نسخه
 هاي بعدي استفاده شود. است آن را از بنده دريغ نفرمايند، تا در چاپخواهشمند 

 
 مجيد احمدي 

 1388شيراز، بهار 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 في آداب الوضوء

وذُ بِكَ «چون خواهد كه به مستراح رود، پاي چپ فرا پيش نهد و بگويد:  مَّ إِينِّ أَعُ هُ للَّ

بَائِثِ  َ اخلْ بُثِ وَ ُ نَ اخلْ احلمد هللا الذي «ن بيرون آيد پاي راست مقدم دارد و بگويد: و چو »مِ

ن « و چون استنجا كند، بگويد : »أذهب عني األذي وعافاين من كل البليات اللهم حصّ

فرجی واسرت عوريت من الزنا واخلطاء والفاحشة واحلرام وطهر قلبي من الشك والرشك 

وضو سازد روي به سوي قبله و چون خواهد كه  »والكفر والشقاق والنفاق والعصيان

دين  بسم اهللا العظيم واحلمد هللا عىل« كند، اول ابتدا به شستن سرِ دست كند و بگويد:

اللهم اطعمني احسن الطعام يف الدنيا «و چون آب به دهن رساند، بگويد:  »اإلسالم

ارزقني اللهم ارحني من رائحة اجلنة و«و چون آب به بيني برد، بگويد:  ،»واآلخرة يا اهللا

و چون خواهد كه روي شويد، بگويد: نيت كردم كه فرض وضو ادا  ،»نعمتها وكرامتها

اللهم بيّض وجهي بنور «كنم و بگويد:  كنم و با آن نماز فرض بر خود مباح مي مي

اللهم «و چون دست راست شويد، بگويد:  ،»معرفتك يوم تبيضّ وجوهٌ و تسودّ وجوهٌ 

اللهم «و چون دست چپ شويد، بگويد:  ،»حساباً يسرياً اعطني كتايب بيميني وحاسبني 

و چون مسح سر كند،  ،»ايل وال من وراء ظهري وحاسبني حساباً يسرياً ـالتعطني كتايب بشم

م شعري وبرشي عيل النار«بگويد:  اللهم « و چون مسح گوش كند، بگويد: »اللهم حرّ

ي راست شويد، بگويد: و چون پا »اجعلني من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه

و چون از وضو ساختن فارغ  »اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وعميل مشكوراً وجتاريت لن تبور«

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد « شود، روي به سوي قبله كند و بگويد: 
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واجعلني أن حممداً عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، اللهم اجعلني من التوابني 

متطهرين واجعلني من عبادك الصاحلني، الذين الخوف عليهم وال هم حيزنون، ـمن ال

 اهللا عىل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال انت، استغفرك واتوب اليك وصىل

. بعد از آن سه مرتبه »منيـآله وصحبه وسلم أمجعني واحلمد هللا رب العال سيدنا حممدٍ وعىل

را تا آخر بخواند و به جايگاه پاكيزه رود و دو ركعت نماز سنت وضو  نزلناهإنا أي  سوره

 بگزارد و دست دعا بر دارد و هر حاجتي كه داشته باشد حاصل شود.
: اوراد نماز سنّت صبح اين است: چون سالم نماز سنت باز دهد سه نوبت بگويد

استغفراهللا الذي ال إله اال «يد: بعد از آن بگو »استغفراهللا«بعد از آن بگويد:  »استغفراهللا«

اللهم رب جربائيل وميكائيل « بعد از آن سه نوبت بگويد: »هو احلي القيم واتوب اليه

بعد از آن  »اللهم اعوذ بك من النار وعذاب القرب ،ص وارسافيل وعزرائيل ورب حممد

بعد از  »سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم وبحمده، استغفراهللا«صد نوبت بگويد: 

سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد « : آن سه نوبت بگويد

و چهل و يك  »كلامته ومنتهي علمه عدد ما احيص كتابه وجري به قلمه إيل يوم الدين

اللهم «و به بيست و يك نوبت بگويد:  »يا حي يا قيوم برمحتک استغيث«نوبت بگويد: 

يا حي يا قيوم يا بديع «و سه نوبت بگويد:  »موتـا بعد الـيمموت وفـبارك يل يف ال

سيدنا  السموات واألرض ال إله اال انت يا ذااجلالل واالكرام اسئلك ان تصيل وتسلم عىل

بعد از آن  »اهللا آل سيدنا حممد وأن حتيي قلبي بنور معرفتك ابدا يا اهللا يا اهللا يا حممد وعىل

يا اهللا أنت ريب ال «بخواند و دعاي سيد االستغفار اين است: سه مرتبه دعاي سيد االستغفار 

عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من رش ما صنعت ابوء  اله إال انت، خلقتني وانا عىل

لك بنعمتك عيل وأبوء بذنبي فاغفر يل فإنه اليغفر الذنوب إال أنت، اللهم أنت ريب ال اله اال 

م يكن وال حول ـم يشأ لـيم ما شاء اهللا كان وما لانت، عليك توكت وانت رب العرش العظ
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م أن اهللا عىل كل يشء قدير وان اهللا قد احاط بكل يشء  وال قوة إال باهللا العيل العظيم، أعلَ

 اً، اللهم إين اعوذ بك من رش نفيس ومن رش كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ريب عىلـعلم

ك نحيا وبك نموت وإليك النشور، رصاط مستقيم، اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وب

سبحان اهللا واحلمد اهللا وال اله اال اهللا واهللا اكرب وال حول وال قوة اال باهللا العيل العظيم، اللهم 

اين اعوذ بك من اللهم واحلزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من اجلبن والبخل 

ال انت سبحانك اين كنت من والفشل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ال اله ا

اللهم اجعل يف قربي نوراً ويف قلبي نوراً ويف برصي نورا «و اين دعا را بخواند:  »منيـالظال

ايل نوراً واعطني ـويف سمعي نوراً ومن فوقي نوراً ومن ختتي نوراً وعن يميني نوراً وعن شم

شفيع  ص ور بحرمة سيدنا حممدنوراً يا نور النور ويا مدبر االمور ارنا الرسور يف مجيع االم

 .»كل يشء قديرٌ  يوم احلرش والنشور ربنا امتم لنا نورنا واغفر لنا إنك عىل

اوراد نماز فرض صبح اين است : چون سالم نماز فرض صبح باز دهد، سه نوبت 
استغفر اهللا العظيم احلليم الكريم القديم الرؤوف الرحيم «ديگر بگويد:  (استغفراهللا)بگويد : 

ذي ال اله اال هو احلي القيوم واتوب اليه، غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب ال

مغفرة والنجاة من النار، اللهم انت السالم ـعالم الغيوب فتاح القلوب واسأله التوبة وال

ومنك السالم واليك يرجع السالم حيناً يا ربنا بالسالم وادخلنا بفضلك دارك دار السالم 

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  عاليت يا ذااجلالل واالكرام، اللهم أعنّا عىلتباركت ربنا وت

و نعمة فضال من اهللا تعايل ورمحة عفواً  وقبول طاعتك واجتناب معصيتك شكرا من اهللا تعاىل

التوفيق والطاعة ونستغفر اهللا العظيم من كل ذنب  ىلمن اهللا تعايل ومغفرةً واحلمد هللا ع

مصري وال حول وال ـصان وغفلة وتقصري، غفرانك ربنا واليك الوسهو وعصيان ونسيان ونق

ملك ـال إله اال اهللا وحده ال رشيك له، له ال«و ده نوبت بگويد:  »قوة االّ باهللا العيل العظيم

قدير قدير واليه «و ديگر بگويد:  »كل يش قديرٌ  وله احلمد حييي ويميت بيده اخلري وهو عىل
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 من عذاب السعري، هو االول واآلخر والظاهر والباطن وهو مصري وبه نستجريـمرجع والـال

حسبنا اهللا ونعم «سه نوبت بگويد:  »بك ليش عليم ليس كمثله يش وهو السميع النصري

مصري يفعل اهللا ـغفرانك ربنا وإليك ال«و ديگر بگويد:  »ونعم النصري موىلـالوكيل ونعم ال

اهللا تصري االمور وال حول وال قوة اال باهللا العيل  ما شاء بقدرته وحيكم ما يريد بعزته، أال إىل

ال اله اال «. ديگر بگويد: »صال اله اال اهللا حممد رسول اهللا «. سه نوبت بگويد: »العظيم

اهللا قبل كل يشء ال اله اال اهللا بعد كل يشء ال اله اال اهللا يبقي ربنا ويفني كل يشء ال اله اال 

سه نوبت  »تعني اال اياه خملصني له الدين ولو كره الكافروناهللا وال نعبد وال نشكر وال نس

و  »نبياً ورسوالً  ص ىمصطفـربا وباالسالم ديناً وبمحمد ال رضيت باهللا تعاىل«بگويد: 

اللهم اين اصبحت اشهدك واشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع «چهار نوبت بگويد: 

نبياً  صوان حممداً عبدك ورسولك خلقك انك انت اهللا ال اله اال انت وحدك ال رشيك لك 

اللهم اين اصبحت اشهدك واشهد محلة عرشك «و چهار نوبت بگويد:  »ورسوالً 

ومالئكتك ومجيع خلقك انك انت اهللا ال اله اال اهللا وحدك ال رشيك لك وان حممداً عبدك 

ا منعت وال راد ـمـا اعطيت وال معطي لـمـاللهم ال مانع ل«ديگر بگويد:  »صورسولك 

النا قليلة إنك انت عالم ـا قضيت وال ينفع ذااجلد منك اجلد، حاجاتنا كثرية اعمـمـل

محة وحلظة وخطرة وطرفة يطرف هبا ـالغيوب، اللهم إين اقدم اليك بني يدي كل نفس ول

اهل السموات واهل االرض وكل يشء هو يف علمك كائن او قد كان اقدم اليك بني يدي 

هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم، له ما يف السموات وما يف ذلك كله، اهللا ال اله إال 

االرض من ذا الذي يشفع عنده، إال بإذنه يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطون بيشء 

ا وهو العيل ـا شاء وسع كرسيه السموات واالرض وال يؤده حفظهمـمن علمه اال بم

َُّسوُل ﴿ ي : و آيه »العظيم َ  لر  َ م ُ ﴿ي :  و آيه] 285:  ة[البقر ﴾...َ  َّ َ  ل ِد [آل عمران  ﴾...َ 

ٰلدك  لرُۡمۡلكد ﴿] 18:   � َّ ُِ اٖب  تا لُ د لرّل ۡ�د حدس  دغ  ي  سوره] و 27-26[آل عمران :  ﴾ب
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سبحان «: الكتاب بخواند، بعد از آن بگويد فاحتةو  [الناس و الفلق] اخالص و معوذتين

ابالوهاب التَّ  ريب العيل االعىل سي و سه بار سبحان اهللا، سي و سه بار الحمد هللا، سي  »وّ

اهللا اكرب كبرياً واحلمد اهللا كثرياً وسبحان اهللا «و چهار بار اهللا اكبر، بگويد و ديگر بگويد: 

 ملك وله احلمد حييي ويميت وهو عىلـبكرة واصيالً، ال اله اال اهللا وحده ال رشيك له، له ال

فادعوه هبا وقال  ىاء احلسنـصري قال سبحانه و تعايل: وهللا االسممـكل يشء قدير وإليه ال

، من احصاها دخل اجلنة، انه وتر ـاسم إن هللا تبارك وتعاىل«: صالنبي  اً مائةً إال واحدةً

مهمني العزيز اجلبار ـمؤمن الـملك القدوس السالم الـوحيب الوتر، اهللا الرمحن الرحيم ال

صور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط مـمتكرب اخلالق الباريء الـال

مذل السميع البصري احلكم العدل اللطيف اخلبري احلليم العظيم ـمعز الـاخلافض الرافع ال

مجيب ـمقيت احلسيب اجلليل الكريم الرقيب الـالغفور الشكور العيل الكبري احلفيظ ال

متني الويل احلميد ـاحلق الوكيل القوي المجيد الباعث الشهيد ـالواسع احلكيم الودود ال

اجد الواحد الصمد ـمـمميت احلي القيوم الواحد الـمحيي الـمعيد الـمبديء الـمحيص الـال

متعال الرب التواب ـمؤخر األول اآلخر الظاهر الباطن الوايل الـمقدم الـمقتدر الـالقادر ال

مغني ـمقسط اجلامع الغني الـرام الملك ذواجلالل و اإلكـمنتقم العفو الرءوف مالك الـال

سبحانه  . قال اهللا تعاىل»انع الضار النافع اهلادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبورـمـال

َٗ ﴿ وتقدس: وتبارك وتعاىل َّ  ذدۡك ام  ل َُ ُُوم  لۡذُك  َ م  َ   َ دن ّّ ا ل  ِ َه
 
ُ� ثد�ٗ �  ّبدُحوهُ  ٤� � ك  َ ةٗ ا س   بُۡ�

يً�  صد
 
أ ديگر  »سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم وبحمده«بار بگويد:  صد .﴾٤ا 

اته ومنتهي ـسبحان اهللا وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلم«بگويد: 

النبي  يوم الدين إن اهللا ومالئكته يصلون عىل كتابه وجري به قلمه  اىل علمه عدد ما احىص

بعد از  »اللهم صل عليه«صد نوبت بگويد:  »اـوا تسليميأهيا الذين ءامنوا صلوا عليه وسلم

مرسلني واحلمدهللا رب ـمجيع االنبياء وال صل يا رب وسلم عليه وعىل«آن بگويد: 
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ومالئكته وانبيائه ورسله ومحلة عرشه  صلوات اهللا تعاىل«. و سه بار بگويد: »منيـالعال

عليه وعليهم السالم ورمحة اهللا آل سيدنا حممد وصحبه و سيدنا حممد وعىل ومجيع خلقه عىل

اللهم «ديگر بگويد:  »اهللا حممداً نبينا عنا ما هو اهله جز«سه نوبت بگويد: . »وبركاته

عنا ما هو اهله ومستحقه، سبحان اهللا واحلمد هللا وال اله اال اهللا  صاجز سيدنا ونبينا حممداً 

الوهاب التواب.  ن ريب العيل االعىلواهللا اكرب وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم سبحا

الفاحتة زيادة يف رشف كامل حرضت نبيك حممد صيل اهللا عليه وسلم وإيل ارواح مجيع آبائه 

مرسلني وآل كل منهم وصحابتهم وسائر الصاحلني خصوصا ـواخوانه من االنبياء وال

نورين وعيل بكر الصديق وعمر الفاروق وعثامن ذي ال لسادات ديننا وموالنا سيدنا ايب

واحلسن واحلسني واحلمزة والعباس وسعد وسعيد وطلحه وزبري وعبدالرمحن بن  مرتىضـال

حتت الشجرة وعن  صعوف وايب عبيدة عامر بن اجلراح، والذين بايعوا نبيك حممداً 

مؤمنني وبنيه ـمهاجرين واالنصار والتابعني األخيار وعن ازواج رسول اهللا امهات الـال

 مجتهدين ومقلدهيم امجعني وعن سائر اولياء اهللا تعاىلـئمة االربعة والوعن ا صوبناته 

قدس اهللا ارواحهم رشقاً وغرباً وبراً وبحراً نستمد هبم مجيعاً بأن اهللا حيمينا بحاميتهم وينفعنا 

عنا وعنهم وعن مشائخهم وغفر اهللا لنا ولوالدينا ولوالدهيم و  اهللا تعاىل بجاههم ورىض

بعد از آن سورة  »الفاحتة صارواح حرضة سيدنا حممد  ن نختم هبا اىللكافة اهل اإليام

لتيسري كل عرس من «فاتحة الكتاب و اخالص و معوذتين بخواند و ديگر  بار بگويد: 

ار وال ك وبحرك من الـأمورنا وامور احلجاج والغزاة والزوّ مسلمني امجعني، ـمسافرين يف برّ

مني ـمني ولدفع رش الظالـة لنا وهلم يا رب العالاللهم اكتب الصحة والسالمة والعافي

بعد از فاتحه سه نوبت بگويد:  »مسلمني، الفاحتهـواحلاسدين واالرشار عنا وعن سائر ال

و  »ات اهللا التامات كلها من رش ما خلقـرب اعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بكلم«

اء وهو ـالرض وال يف السمبسم اهللا الذي اليرض مع اسمه يشء يف ا« سه نوبت بگويد:
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. بعد از آن ابتدا به تحميد و »ال اله اال اهللا«. ديگر صد نوبت بگويد: »السميع العليم

احلمد هللا رب «صلوات كند و دعا خواند و ختم دعا به صلوات كند و دعا اين است: 

ا ينبغي ـممني محداً يوايف نعمه ويدافع عنا نقمه ويكايفء مزيده، يا ربنا لك احلمد كـالعال

جلالل وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم، يا ال اله اال انت، يا ذااجلالل واالكرام، 

آله  سيدنا حممد عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعىل اللهم صل وسلم وزد وبارك عىل

وصحبه امجعني صالة وسالماً وزيادة ومباركة حتل هبا العقد وتنفرج هبا الكرب وترضيك 

مساكني ـهبا عنا يا ارحم الرامحني يا أرحم الفقراء والضعفاء والغرباء وال ترىضوترضيه و

 .»مسلمني يا ذااجلالل واالكرامـسائر ال والدينا وعىل انزل رمحتك علينا وعىل

اللهم اجعل صباحنا صباح الصاحلني «دعاي بعد از نماز فرض صبح اين است: 

مطيعني وقلوبنا قلوب ـكرين وابداننا ابدان الومساءنا مساء الشاكرين وألسنتنا ألسنة الذا

مذنبني النادمني وارواحنا ارواح ـمقبولني وترضعنا ترضع الـال الـالنا اعمـاخلاشعني واعم

 صمحبني ورسورنا رسور العارفني وابصارنا ابصار الناظرين وديننا دين النبي حممد ـال

ل يومناـسيد ال هذا لنا صالحاً واوسطه فالحاً وآخره  مرسلني وخاتم النبيني، اللهم اجعل اوّ

نجاحاً وعفواً وعتقاً من النار واجعل لنا فيه من كل هم فرجاً ومن كل ضيق خمرجاً وكن من 

، اللهم انا نسألك خريا الصباح وخري ال مساء وخري ـكل فاحشة سرتاً ومن كل بالء عافيةً

مساء ورش ـلصباح ورش الالقضاء وخري القدر وخري ما جري به القلم ونعوذ بك من رش ا

القدر ورش ما جري به القلم اللهم انا نسألك زيادة يف العلم والدين وبركة يف العمر والرزق 

الرصاط وخالصاً  موت وجوازاً عىلـموت ومغفرة بعد الـموت وراحة عند الـوتوبة قبل ال

ن والدنيا مغفرة والشفاعة والرضوان وسالمة يف الديـمن احلساب ونصيباً من اجلنة وال

واآلخرة، اللهم انا نسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمة من كل اثم والغنيمة 

من كل بر والفوز باجلنة والنجاة من النار، اللهم صبحنا صباح اآلمنني واكفنا اهلم والغم 
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مني، اللهم ما كتبت لنا يف هذا اليوم من مصيبة من مصائب الدنيا ـونجنا من القوم الظال

واآلخرة فخلصنا منها وما انزلت يف هذا اليوم من خري ومن عافية ومن رزق فأتنا منها نصيباً 

موافاة الدائمة يف الدين والدنيا و اآلخرة، ـويرس لنا إياه، اللهم انا نسألك العفو والعافية وال

 حممدٍ وعىلسيدنا  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وصيل اهللا عىل 

مرسلني ـا يصفون وسالم عيل الـآله وصحبه وسلم امجعني، سبحان ربك رب العزة عم

 .»منيـواحلمدهللا رب العال

اللهم يا غني يا محيد يا مبديء يا معيد يا غفور يا «دعاي بعد از نماز فرض پيشين: 

 ودود اكفنا بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك،

ا حتب وتريض، اللهم ارنا احلق ـمـاللهم انظرنا نظرة بعني الريض والعفو عام ميض والتوفيق ل

اعة ـحقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه واحينا ما احييتنا عيل السنة واجلم

قلباً خاشعاً ولساناً اً وـاناً دائمـااليامن والشهادة، اللهم انا نسألك ايم وامتنا إذا توفيتنا عىل

اً ورزقاً حالالً طيباً وعمالً متقبالً ونسألك ـاً نافعاً ويقيناً صادقاً وديناً قيمـذاكراً وعلم

العافية  العافية من كل بلية ونسألك متام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر عىل

 الدنيا حسنة ويف آالخرة ونسألك التقي والعفاف والكفاف والغني عني الناس، ربنا آتنا يف

آله وصحبه وسلم امجعني آمني  سيدنا حممد وعىل اهللا عىل حسنة وقنا عذاب النار وصىل

 .»منيـواحلمد هللا رب العال

اللهم يا خالق اللوح والقلم ويا «دعاي بعد از نماز فرض پسين (عصر) اين است: 

م نجنا يا ربنا من كل هم ـاأللجاعل احلل واحلرم ويا معدن اجلود والكرم ويا كاشف الرض و

ين وآفة وحمنة وشدة وبالء وسقم واكفنا من مهم ات الدارين وارصف عنا رش ـوغم وفقر ودَ

رسول الثقلني، ربنا اغفرلنا ولوالدينا  صمنزلني واغفر لنا ولوالدينا بحرمة سيدنا حممد ـال
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يب الدعوات برمحتك مؤمنات، االحياء منهم واالموات انك قريب جمـمؤمنني والـوجلميع ال

 .»يا ارحم الرامحني

ديگر بار  »اللهم اجرنا من النار«دعاي بعد از نماز فرض شام، هفت بار بگويد : 

لقاء  مني بعزتك وادخلنا اجلنة الفردوس آمنني بفضلك وارزقنا النظر إىلـسال«بگويد: 

لصاحلني ال اله اال جالل مجال كامل وجهك الكريم يف جنات النعيم توفنا مسلمني واحلقنا با

مني، اللهم اكتب لنا براءة من النار وأماناً من العذاب ـانت سبحانك اين كنت من الظال

مغفرة والشفاعة ـالرصاط وخالصاً من احلساب ونصيباً من اجلنة والرمحة وال وجوازاً عىل

رة حسنة وقنا والرضوان وسالمة يف الدين والدنيا واآلخرة، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخ

 .»عذاب النار برمحتك يا ارحم الرامحني

الربية ويا باسط اليدين  داللهم يا دائم الفضل عل«دعاي بعد از نماز فرض خفتن: 

سيدنا حممد خري الوري بالسجية واغفر لنا يف  مواهب السنية صل عىلـبالعطية ويا صاحب ال

البالء والبلية وارزقنا السعادة هذا العشاء وكل العشية وجنبنا من اآلفات والعاهات و

االبدية، اللهم طهر قلوبنا وارشح صدورنا واسرت عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا ذنوب الليل 

وذنوب النهار وذنوب الرس وذنوب اجلهار وقنا من طوارق الليل وآفات النهار برمحتك يا 

مختار ـسيد ال صمد عزيز يا غفار يا حليم يا جبار يا كريم يا ستار االهنا بحرمة سيدنا حم

 تا آخر بخواند. »وآله االبرار وصحبه االخيار، ربنا آتنا يف الدنيا ....

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت سيدنا حممدا «دعاي بعد از بانگ نماز: 

ا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته، اللهم ارزقن

 . »منيـزيارته يف الدنيا وشفاعته يوم القيامة مع العافية آمني واحلمد هللا رب العال

اللهم اهدين فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت «دعاي قنوت: 

ا اعطيت وقني رش ما قضيت فإنك تقيض وال يقيض عليك فإنه ال يذل من ـوبارك يل فيم
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ما قضيت استغفرك  ت ر بنا وتعاليت فلك احلمد عىلواليت وال يعز من عاديت تبارك

 .»آله وصحبه وسلم سيدنا حممد النبي االمي وعىل اهللا عىل واتوب اليك وصىل

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك «دعاي سجده تالوت قرآن: 

توكلت انت ريب سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبرصه بحوله و قوته فتبارك 

 .»احسن اخلالقني اهللا

سبحان من ال يسهو وال يلهو واليغفل وال ينيس والينام وأنا عبد «دعاي سجده سهو: 

 .»ساه غافل فاغفر يل فاعف عني



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
الة والسالم عىلـحمد هللا رب العالـال آله وصحبه امجعني،  خري خلقه حممد وعىل مني والصّ

 .اما بعد
ي مكلف واجب شود، ايمان است و ايمان دانستن شش  بر بنده بدان كه اول چيزي كه

 چيز است:
اي است كه  آن كه بداني خداي تعالي هميشه بوده و هميشه خواهد بود؛ دوم زنده -اول 

ي چيزها و هيچ چيزي بر او پوشيده و پنهان نيست؛  هرگز نميرد؛ سوم داناست به همه
اوست؛ پنجم مريد كائنات است و همه  ي ممكنات و همه فعل چهارم تواناست به همه

به خواست اوست؛ ششم شنواست؛ هفتم بيناست؛ هشتم گوياست به كالم ازلي ابدي؛ 
نهم يكتاست؛ او را زن و فرزند و خويش و پيوند و مثل و مانند و والده و والد نيست و 

 ي صفات خداي تعالي چون ذات اقدس او قديم است.  همه
شتگان خداي تعالي كه هستند و اجسامند و پر دارند و ايمان آوردن به فر -دوم

 فرمانبردارند و به دميدن صور اول بميرند و به دميدن صور دوم زنده شوند.
هاي خداي تعالي و آن تورات و انجيل و زبور و صحف  ايمان آوردن به كتاب -سوم 

 قرآن است. 
ا جناب رسالت پناه آوردن ايمان به پيغمبران خداي تعالي از آدم صفي ت -چهارم

اند به  ي خداي تعالي محمدي صلوات اهللا و سالمه عليه و عليهم اجمعين كه فرستاده
خاليق روي زمين از آدميان و پريان از براي خواندن ايشان به دين مسلماني. و محمد 

 خاتم و افضل انبياست و دين او ناسخ اديان است و پيغمبر آخر زمان. صمصطفي 
يمان به روز جزا، و آن روز آخر هر كس از زمان مرگ او باشد تا آن آوردن ا -پنجم 

 زمان كه بهشتيان به بهشت روند و دوزخيان در دوزخ قرار گيرند. 
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آوردن ايمان به قضا و قدر كه خير و شر هر دو به تقدير خداي تعالي است و  -ششم
د كه به اين اعتقاد خداي تعالي به خير راضي و به شر نه، و رضا غيرخواست اوست و باي

 نمايند تا ايمان ايشان درست باشد.
چون دانستي، بدان كه اسالم چيست و اركان اسالم چند است، بدان كه اركان اسالم 

شهد ان أال اهللا وإله إشهد ان ال أ(ي شهادتين گفتن، چنانكه گويد:  پنج است: اول كلمه

كنم و  دانم به دل و اقرار مي قين ميي طيبه اين است كه ي يعني كلمه حممداً رسول اهللا)؛

دهم به زبان كه نيست هيچ كس و هيچ چيز كه سزاوار پرستش باشد  گواهم كه گواهي مي
مانند  فرزند و بي مثل و بي زن و بي شريك و بي مگر خداي سبحانه و تعالي كه يكتا و بي

 بن عبدالمطلب دهم كه محمد بن عبداهللا دانم و گواهم و گواهي مي است؛ ديگر يقين مي
ي خداي تعالي است به خاليق روي زمين از براي  فرستاده صهاشمي عربي قريشي 

خواندن ايشان به دين مسلماني؛ دوم نماز فرض پنجگانه گزاردن؛ سوم زكات مال دادن؛ 
 كردن اگر استطاعت داشته باشد. ي ماه مبارك رمضان گرفتن. پنجم حج چهارم روزه

وضو درست نباشد و وضو حاصل نشود مگر به آب پاك  بدان كه نماز بي -فصل
آيد، به هر رنگ و طعم   كننده، و آن آبي باشد كه از آسمان فرود آيد و يا از چشمه بر پاك

كه باشد وضو در آن درست باشد مادام كه در ظرفي باشد كه مختلط به غير آب نشده 
 باشد به چيزي كه آب از آن گريزي باشد.

: نيت نيت كردن، چنانكه گويد كه اولفرايض وضو شش است:  بدان كه اين -فصل
كنم، و نيت آنگه كند كه  كنم و يا نماز فرض بر خود مباح مي كردم كه فرض وضو ادا مي

مسح سر  چهارمها تا مرفق شستن؛  دست سومي روي شستن،  همه دومروي شويد؛ 

ترتيب آن است كه اول  ترتيب نگاه داشتن، و ششمپاها را با كعب شستن؛  پنجمكردن؛ 
 روي، ديگر دست شويد، مسح سر كند، ديگر پاي شويد.

سر دست شستن؛  دومبسم اهللا گفتن؛  اولهاي وضو ده است:  بدان كه سنت -فصل

خالل  ششمآب به بيني بردن؛  پنجمآب به دهن بردن؛  چهارممسواك كشيدن؛  سوم
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هر عضوي سه بار  نهم؛ مقدم كردن راست بر چپ هشتممسح گوش؛  هفتمريش كردن؛ 

ي اعضا پياپي شستن. و پيش بعضي اين همه فرض است و نيت تا آخر  همه دهمشستن؛ 
 هاست. در دل نگاه داشتن هم از سنت

هر چيزي كه از راه پيش و پس بيرون  اولبدان كه مبطالت وضو پنج است:  -فصل

زايل شدن عقل به  سومخواب كردن؛ چنانكه مقعد درست بر زمين ننهاده باشد؛  دومآيد؛ 

بودن اندام مرد و زن نامحرم به همديگر در سن  چهارمخواب يا به مستي يا به ديوانگي؛ 

به كف دست و روي انگشتان به  پنجمحايل عبور از ناخن و موي و دندان؛  تمييز، بي
فرج خود يا ديگري زدن، خواه مرده، خواه زنده، بزرگ و كوچك، محرم و غيرمحرم، 

 گردد. مي مبطل وضو
بدان كه اهللا سبحانه و تعالي چهار آب در آدمي آفريده است. بول، ودي، مذي  -فصل

و مني. از بيرون آمدن سه آب اول، وضو باطل گردد و از بيرون آمدن مني غسل واجب 
ست سفيد و سطبر برود شده، جهنده كه با لذت بيرون آيد و بوي  گردد. و مني مرد آبي
مرغ دارد در حالت خشكي؛ و مني زن  لت تري و بوي سفيدي تخمفحل خرما دارد در حا

 و مرد رنجور، زرد و تنگ باشد.
اند ميان مرد و زن، و سه  بدان كه موجبات غسل شش است: سه مشترك -فصل

گاه مرد و زن چون به هم رسد، اگر  ختنه اولاند :  خاص است بر زنان؛ آن چه مشترك

آمدن مني به هر طريقي كه باشد، خواه به  دومگردد؛ چه مني نيايد غسل بر هر دو واجب 

[با] وفات كردن مرد و زن غسل به هر دو  سوملمس و خواه به انديشه يا به خواب؛ 

 اولواجب گردد، مگر كه در جنگ [با] كافر شهيد شود. و اما آن چه خاصه است بر زن: 

زند اگر چنانچه والدت فر سومشدن از خون نفاس؛  پاك دومشدن از خون حيض؛  پاك
 خون نيايد غسل واجب گردد.
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نيت كردن، چنانكه گويد كه: نيت  اولبدان كه فرض غسل دو چيز است:  -فصل

ي  به همه دومكنم؛  كنم و يا نماز فرض بر خود مباح مي كردم كه غسل فرض ادا مي
 اعضاي آب رسانيدن از بن موي و شكاف پوست.

سر دست شستن؛  دومبسم اهللا گفتن؛  اول هاي غسل پنج است: بدان كه سنت -فصل

مقدم شمردن اعضاي سمت راست  پنجمآب بر سر ريختن؛ [ چهارموضو ساختن؛  سوم
 بدن بر چپ و مواالت و شستن اعضا به دنبال هم و پيش از خشك شدن اعضاي قبلي].

 سومغسل عيدالفطر؛  دومغسل جمعه؛  اولهاي سنت پانزده است:  غسل -فصل

 ششمغسل از براي نماز خسوف؛  پنجمبراي نماز استسقاء؛  چهارمي؛ غسل عيداالضح

غسل مست چون  هشتمغسل پس از غسل ميت؛  هفتمغسل از براي نماز كسوف؛ 

غسل  يازدهمغسل احرام؛  دهمغسل مدهوش چون به هوش آيد؛  نهمهوشيار شود؛ 

مزدلفه؛ غسل از بهر رفتن  سيزدهمكردن؛  غسل از بهر طواف دوازدهمدخول مكه؛ 

 از بهر عرفات. پانزدهمغسل از بهر سنگ انداختن؛  چهاردهم
شرايط جواز تيمم پنج است: اول نيافتن آب؛ دوم در وقت نماز تيمم كردن؛  -فصل

سوم طلب آب كردن بعد از آن تيمم كند؛ چهارم اگر به عذري تيمم كند بايد كه طبيبي 
د؛ پنجم استعمال خاك پاك كردن نه دار مقبول القول گواهي دهد كه آب او را زيان مي

 گچ و زرنيخ و نه خوزده كواره و غير.
 فائده: به يك تيمم يك فرض پيش نتوان كرد. 

آنچه وضو را باطل كند تيمم را نيز باطل كند؛  اولمبطالت تيمم سه است:  -فصل

ني كه يافتن آب در ميان نماز اگر چنانچه تيمم از براي نيافتن آب كرده باشد در مكا دوم

ي  كلمه سومقضاي نماز الزم باشد به آن كه در همان محل غالبِ سال آب موجود باشد؛ 
 رده گفتن.



 
 

الة  كتابُ الصّ

 بدان كه شرايط واجب شدن نماز سه است: اول اسالم؛ دوم بلوغ؛ سوم عقل.
پاك  اول:  بدان كه شرايط صحت نماز پيش از شروع در آن پنج است -فصل

 چهارمعلم به رسيدن وقت نماز؛  سومايستادن مكاني؛  دومپليدي؛ گردانيدن اعضا از 

پوشيدن عورت به لباسي پاك؛ و عورت مرد و كنيزك از  پنجم روي به سوي قبله كردن؛
 ي تن اوست، الّا روي و كف دست. ناف است تا زانو؛ و عورت زن آزاد همه

پنج وقت واجب  روز هفده ركعت است و آن در بدان كه نماز فرض در شبانه -فصل

وقت صبح و آن دو ركعت است و وقتش آن زمان باشد كه سفيدي بر سياهي  اولآيد: 

وقت پيشين است و آن چهار ركعت است و وقتش آن  دومغلبه كند تا برآمدن آفتاب؛ 

وقت پسين (عصر) است و آن  سومي هر چيز مثل آن چيز شود؛  زمان باشد كه سايه
ي هر چيز مثل آن شود؛ تا دو چند آن  ان باشد كه سايهچهار ركعت است و وقتش آن زم

وقت  چهارمچيز  شود، وقت فضيلت است؛ تا غروب كردن آفتاب، وقت جواز است؛ 
شام است و آن سه ركعت است و وقتش آن زمان باشد كه شفق سرخ از جانب مغرب بر 

مان وقت خفتن است و آن چهار ركعت است و وقتش آن ز پنجمآيد تا وقت خفتن؛ 
 باشد كه شفق سرخ از جانب مغرب تمام شود تا برآمدن صبح.

ترك كالم عمدكردن،  اولبدان كه شرايط نماز بعد از شروع در آن ده است:  -فصل

ترك خنده  دوممثل دو حرف يا حرفي ممدود مثل بآء و تآء، يا مفهوم مثل قِ و لِ و عِ؛ 

ترك فعل زشت كردن،  چهارمفهيم؛ ] قرائت به مجرد تسومو گريه به آوازِ بلندكردن؛ [
مثل برجستن و كف دست بر هم زدن سه حركت پياپي ناكردن، اما بهر تسبيح انگشت 

ترك مفطرات كردن كه هر چه روزه باطل كند نماز  نيز باطل  ششمجنبانيدن باكي نباشد؛ 
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 هشتمترك فعلي يا ركني كردن و يا آن كه فرض به جاي سنتي قرار دهد؛  هفتمكند؛ 
زماني دراز در شك نماز گذرانيدن؛ نهم قطع نماز در خاطر قراردادن؛ دهم قطع نماز به 

 كردن. چيزي معلّق
بدان كه افعال و اقوال و اعمال كه در نماز است بر سه قسم است: اركان و  -فصل

ي سهو تدارك نمايد؛ و  ابعاض و هيئات، اگر كسي [اركان] ترك كند عوض آن سجده
ند عوض نبايد كرد. و اركان گفته آيد كه كدام است، اما ابعاض سنتي اگر هيئات ترك ك

چند است، چون قنوت در نماز صبح است و قيام از بهر آن و تشهد اول كه در نماز است 
فرستادن در تشهد اول، اما هيئت هم  صو نشستن از بهر آن و صلوات بر رسول اهللا 

راست بر پشت دست چپ نهادن و  سنّت است، مثل وجهت وجهي ... خواندن و دست
تكبير گفتن در هر ركعتي و هر موضعي و دست برداشتن و أعوذ باهللا به سر [آرامي] 
گفتن؛ سبحان ربي العظيم در ركوع و سبحان ربي االعلي در سجود، سمع اهللا لمن حمده 

 در اعتدال گفتن.
رك كند نماز بدان كه در دو ركعت نماز سي و دو چيز فرض است، اگر يكي ت -فصل

نيت كردن، چنانكه گويد كه نيت كردم كه نماز فرض فالن وقت ادا  اولباطل گردد: 

ي فاتحه درست  سوره چهارمتكبير گفتن؛  سومايستادن اگر قادر باشد؛  دومكنم؛  مي

آرام  هشتمبه اعتدال آمدن؛  هفتمآرام بودن در آن؛  ششمركوع كردن؛  پنجمخواندن؛ 

نشستن ميان دو سجده؛  يازدهمآرام بودن در آن؛  دهمود اول كردن؛ سج نهمبودن در آن؛ 

آرام بودن در آن؛ چهاردهم سجود دوم كردن؛  سيزدهمآرام بودن در آن؛  دوازدهم

 هيجدهمركوع كردن؛  هفدهمفاتحه خواندن؛  شانزدهمپانزدهم ايستادن در ركعت دوم؛ 

در  بيست و يكمام بودن در آن؛ آر بيستمبه اعتدال آمدن؛  نوزدهمآرام بودن در آن؛ 

بيست نشستن ميان دو سجده؛  بيست و سومسجود رفتن؛ بيست و دوم آرام بودن در آن؛ 

آرام بودن  بيست و ششمي دوم كردن؛  سجده بيست و پنجمآرام بودن در آن؛  و چهارم
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 بيست و نهمتشهد خواندن؛  بيست و هشتمدر تشهد نشستن؛  بيست و هفتمدر آن؛ 

 سي و يكمسالم اول از دست راست دادن؛  ام سيفرستادن؛  صر رسول اهللا صلوات ب

مقارنه بدان كه مردان را بانگ و زن را اقامت گفتن سنت  سي و دومترتيب نگاه داشتن، 
 است.

دست برداشتن تا برابر گوش در  اولهاي نماز چهارده است:  بدان كه سنت -فصل

دعاي  سومراست بر پشت دست چپ نهادن؛  دست دومتكبير اول و در ركوع و اعتدال؛ 

شب بلند روز  پنجماعوذ باهللا به سر گفتن؛  چهارمافتتاح (وجهت وجهي ... ) خواندن؛ 

در دو ركعت اول بعد از فاتحه آيه  هفتمآمين بعد از فاتحه گفتن؛  ششمبه سر خواندن؛ 

در  نهم اكبر گفتن؛ در ركوع و سجود و قيام، اهللا هشتماي از قرآن خواندن؛  يا سوره

در ركعت آخر در نماز صبح  دهماعتدال سمع اهللا لمن حمده، ربنا لك الحمد گفتن؛ 

در ركوع سبحان ربي العظيم و بحمده گفتن و در سجود سبحان  يازدهمقنوت خواندن؛ 

فرستادن در تشهد اول و نزد  صصلوات بر رسول  دوازدهمربي االعلي و بحمده گفتن؛ 

 چهاردهمدر تشهد مفترش نشستن؛  سيزدهمانگشت سبحه برداشتن؛ » إال اهللا«گفتن: 
 سالم دوم از دست چپ دادن.

نمازهاي سنت مؤكده كه با فرايض گزارند ده ركعت است: دو ركعت پيش از  -فصل
فرض صبح و دو ركعت پيش از فرض پيشين و دو ركعت بعد از آن و دو ركعت بعد از 

خفتن. اما نماز سنت غيرمؤكده دوازده ركعت است: فرض شام و دو ركعت بعد از فرض 
دو ركعت ديگر پيش از فرض پيشين و دو ركعت ديگر بعد از پيشين و چهار ركعت 
پيش از فرض پسين و دو ركعت پيش از شام و دو ركعت پيش از خفتن؛ و سنت وتر 
يك ركعت است تا يازده ركعت؛ و نماز ضحي از دو ركعت است تا هشت، و به قول 

عيف تا دوازده ركعت؛ و نماز تراويح بيست ركعت است؛ و نماز سنت وضو و تحيت ض
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مسجد هر كدام دو ركعت است؛ و نماز تهجد دو ركعت تا دوازده ركعت است؛ و اين 
 هاي مؤكده است. همه از سنت

در بيان نماز جمعه؛ چون نمازهاي فرض باقي به جاي بايد آورد با شش چيز  -فصل

بايد كه جمعه در  دومكه دو خطبه و نماز جمعه در وقت پيشين باشد؛ بايد  اولديگر: 

چهل مرد  سومشهري يا قريه كنند كه چهل مرد بالغ، عاقل، مقيم و آزاد در آن جا باشند؛ 

نيت جماعت كردن، اگر كسي  چهارمنمازگزار بايد كه در وقت خطبه حاضر باشند؛ 

دو خطبه به عربي به لفظ الحمد هللا  مپنجركوع ركعت دوم نيابد جمعه نيافته باشد؛ 
فرستادن و وصيت مؤمنان را به تقوي در هر دو   صخواندن و صلوات بر رسول اهللا 

ي دوم دعاي مغفرت  اي از قرآن خواندن و در خطبه آيه يا سوره ششمخطبه كردن؛ 
 مؤمنان خواندن.

يد ي سف جامه دومغسل كردن؛  اولهاي جمعه ده است:  بدان كه سنت -فصل

پاي به گردن  پنجمپگاه مسجد رفتن؛  چهارمبويي خوش به كار داشتن؛  سومپوشيدن؛ 

در پيش نمازگزار نگذشتن و  ششممردم ننهادن، مگر امام باشد يا صف پيش خالي باشد؛ 

به صف پيش رفتن؛  هشتماستماع خطبه كردن؛  هفتمگذشتن حرام و دفعش واجب است؛ 

 مسأله از علم آموختن. مدهدير از مسجد بيرون آمدن؛  نهم

بيماري و بيمارداري؛  دومباران دوحل؛  اولعذرهاي نماز جمعه ده است:  -فصل

  ترس از ظالم و خوف از قرض خواه؛ چهارماشراف زوجه و مملكوك قريب موت؛  سوم

 هشتمسرما و گرماي سخت؛  هفتمگرسنگي و تشنگي سخت؛  ششمپنجم برهنگي؛ 

ناك، مثل سير و  خوردن چيزي بوي دهمد عفو از عقوبت؛ امي نهممتابعت رفيقان سفر؛ 
 پياز خام.
در بيان نماز قصر و جمع؛ بدان كه مسافر را رسد كه نماز فرض چهار ركعتي  -فصل

آن كه راه همان سفر  دومآن كه سفر او مباح باشد؛  اولبا دو ركعت آورد به چهار شرط: 
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 چهارمآن كه نماز او ادا بود نه قضا؛  سومبه رفتن غير بازآمدن شانزده فرسنگ باشد؛ 
نيت قصر در زمان احرام كند و شايد كه پيشين با پسين و شام با خفتن جمع كند تقديماً 

 و تأخيراً.
آن كه دشمن در طرف  اولدر بيان نماز خوف؛ نماز خوف بر سه قسم است:  -فصل

ر دشمن بدارد و بعضي به قبله نباشد؛ امام را بايد كه قوم را به دو قسم سازد: بعضي براب
امام دو ركعت نماز بگزارند و نيت مفارقت كنند و نماز خود را تمام كنند و امام در تشهد 

آن كه دشمن در طرف قبله  دومصبر كند تا قوم دوم سجده كنند و با هم سالم دهند. 
 باشد؛ امام بايد كه قوم خود را به دو صف سازد و صف اول با امام سجده كنند و صف

آن كه  سومدوم بايستند و پاسباني كنند، چون ايشان به قيام آيند صف دوم سجده كنند. 
زدن كه آن  در ميان جنگ نماز كنند و رو به هر طرف كه كنند روا باشد، الّا نعره

 ي نماز است. كننده باطل
در بيان نماز عيدين؛ و نماز دو عيد سنتي مؤكده است؛ و آداب جمعه هم در  -فصل

جاي بايد آورد؛ و نماز عيد فطر ديرتر كنند و نماز عيد قربان زودتر كنند و آن دو  وي به
ركعت است و دو خطبه، ليكن در عيدين اول نماز كنند و بعد از آن خطبه نمايند و در 
ركعت اول هفت تكبير بگويد غير تكبير احرام و در ركعت دوم پنج تكبير بگويد غير از 

يرات همين تسبيح گويد: سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا و تكبير قيام؛ در ميان تكب
ي ق و القرآن المجيد و در ركعت دوم بعد  سوره  اهللا اكبر؛ و در ركعت اول بعد از فاتحه

ي اول  بخواند يا سبح اسم و الغاشيه بخواند؛ و در خطبه اقرتبت الساعةي  از فاتحه سوره

ي  ت تكبير بگويد؛ و شرايط همچنان است كه در خطبهي دوم هف نه تكبير و در خطبه
ي عيد قربان فضل  ي عيد فطر بيان فضل فطر و در خطبه جمعه گفته شد؛ و در خطبه

 قربان كنند.
در بيان نماز استسقاء، نماز استسقاء سنتي مؤكده است و چون باران كم آيد و  -فصل

رمايد، و تا سه روز پياپي روزه گيرند و آب كاريزها كم گردد، امام قوم را برد مظالم امر ف
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داران به صحرا برند و به حضور اهللا متعال زاري كنان دعا نمايند؛  چهارم روز روزه
همچنان كه در نماز عيد گفته شد شرايط به جاي بايد آورد و امام خطبه بخواند و به 

وافقت كنند تا عوض تكبير استغفار بگويد و در ميان خطبه، خطيب ردا بگرداند و قوم م
 تنگي با فراخي مبدل گردد.

در بيان نمازِ گرفتن آفتاب و ماهتاب؛ چون آفتاب و ماهتاب بگيرد دو ركعت  -فصل
گزارند. و چون منجلي شود  تنها مي نماز بگزارند و خطبه كردن نيز سنت است، اگر نه

 واند.فوت گردد؛ و در گرفتن آفتاب به سر خواند و در گرفتن ماهتاب به جهر خ
در بيان نماز ميت؛ نماز ميت فرض كفايه است، اگر يك كس گزارد از گردن  -فصل

همه كس ساقط گردد والّا همه عاصي باشند و آن چهار تكبير است: بعد از تكبير اول 
ا ـي حممد وعلی آل حممد كمياللهم صل ع«فاتحه بخواند و بعد از تكبير دوم بگويد: 

. بعد از تكبير سوم اين دعا را »راهيم إنك محيد جميدصليت علی إبراهيم وعلی آل إب

اللهم اغفر له وحلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وحرنا وذكرنا «بخواند: 

يته منا فتوفه عىل وانثانا ومسينا وحمسننا، اللهم من احييته منا فاحيه عىل ن توفّ  اإلسالم ومَ

اللهم ال حترمنا اجره وال تفتنا بعده واغفرلنا وله « بعد از تكبير چهارم بگويد: »اإليامن

 بگويد. اجرها وبعدها وهلااگر ميت زن باشد  »مؤمننيـولسائر ال



 
 

 ةكتاب الزكا

 آن چه در وي زكات واجب شود چهار قسم است:
زر و نقره، اما زر چون به بيست مثقال شرعي رسد و يك سال در تصرف شخص  اول

و زكات نقره چون به دويست درهم شرعي رسد، پنج درهم بايد  باشد نيم دينار بايد داد.
 داد.

زكات شتر؛ چون به پنج رسد گوسفندي بدهد و چون به ده رسد دو گوسفند و  دوم
ي يك ساله  چون به بيست رسد چهار گوسفند و چون به بيست و پنج رسد شتر ماده

به شصت و يك  ي سه ساله بدهد و چون بدهد و چون به سي و شش رسد شتر ماده
ي دو ساله  ي چهار ساله بدهد و چون به هفتاد و شش رسد دو شتر ماده رسد شتر ماده

ي سه ساله بدهد و چون به صدو بيست و  بدهد و چون به نود و يك رسد دو شتر ماده
ي دو  ي سه ساله بدهد، بعد از آن از هر چهل شتر، يك شتر ماده يك رسد سه شتر ماده

 ي سه ساله بدهد. اه شتر، يك شتر مادهساله و از هر پنج
زكات گاو؛ چون به سي گاو رسد گاو نر يك ساله بدهد، و چون به چهل گاو رسد 

 ي دو ساله بدهد. گاو ماده
زكات گوسفند؛ چون به چهل رسد گوسفندي بدهد و چون به صدو بيست و يك 

 رسد دو گوسفند بدهد، چون به چهارصد رسد چهار گوسفند بدهد.
ها، مانند انگور و خرما و خارك  كات غالت؛ آن چه قوت شايد گردد از ميوهسوم ز

نارسا و مويز چون به صد و هشتاد و پنج من رسد به وزن تبريز نصاب باشد، اگر به آب 
دوالب يا كاريز بزرگ شده باشد بيست يك الزم آيد و اگر به آب باران بزرگ شده باشد 

 ده يك الزم آيد.
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است و آن زري ست كه به تجارت اندازند؛ زكات آن هر سال  چهارم؛ عرض تجارت
ي  بايد داد و قسمت فقرا و مساكين بيرون كنند و ابتداي سال، از آن زمان باشد كه مقدمه

اند،  كنند و بيان آن در كتاب فقه است؛ و مستحقان زكات هشت گروه خريد و فروش مي

َّم  ﴿ فرمايد: چنانكه اهللا سبحان و تعالي مي ٰمدلد�  ِد ٰكد�د ا لۡل�  مَٓد ا لرۡم �   َ دۡلُفق  ُٰت ر  �  َ َّ ا لر
ةٗ  � ف َد�ض  َد لرّسبدي د د ا لبۡ َّ بدي د ل َد�  ا  د س  َٰد  ٰ ابد ا لۡل

دل  َّ َۡ ا  د لر ُِ ةد لُلُوُه ّلف   َ ا ا لرُۡم  ِ ۡي
ل  دۗ  َ  َّ َ  ل د َّ

 َٞ كدي ٌَ ح  لدي  َ  ُ َّ  .]60: التوبة[ ﴾٦ ا ل
كه از دنيا هيچ نداشته باشد؛ و مسكين آن است كه دخلش با خرج وفا  فقير آن است

» في الرقاب«اند كه زكات گرد آورند؛ و مؤلفه قلوب نودينانند؛ و  نكند؛ و عاملين كساني
دارانند كه از بهر حرامي قرض  قرض» غارمين«بندگانند كه خود را از خواجه بازخرند؛ و 

في سبيل «گذرانند، اگر چه در شهر خود غني باشند و راه » ابن السبيل«نكرده باشند و 
تر از سه كس ندهند و  گانه به كم غازيانند؛ و بايد كه هر ضعيفي از اصناف هشت» اهللا

 زكات هر موضع به همان موضع قسمت نمايند و به جاي ديگر نبرند.

 كتاب الصوم

ان بالغ و عاقل؛ و ي ماه رمضان المبارك داشتن واجب است بر هر مسلم بدان كه روزه
ي يوم شك گرفتن حرام است؛  طلب ماه نو كردن كه روزه -فرض آن [پنج] است: اول

ي  كردن، چنانكه گويد: نيت كردم كه فردا به روزه باشم از اداي روزه هر شب نيت -دوم
فرض ماه مبارك رمضان ساليه خدايي را. اگر روزه سنت باشد تا چاشت نيت توان آورد 

ه چيزي نخورده باشد و چيزي به باطن او نرسيده باشد، اما فصد و حجامت به شرط آن ك
اند و مسواك تا پيش از زوال نيز جايز  باكي نباشد و سرمه نيز تا چاشت جايز داشته

خودداري از خوردن و آشاميدن]؛ چهارم مجامعت ناكردن، اگر به قصد  -اند؛ [سوم داشته
يد؛ و كفاره آزادكردن بنده است يا شصت روزه مجامعت كند قضا و كفاره هر دو الزم آ
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پياپي روزه داشتن يا شصت مسكين طعام دادن است؛ هر يكي را مدي و مدي چهار 
قصدي او بيرون آيد و هيچ باز  قي به قصد ناكردن، اما اگر بي -قياس تبريز است؛ پنجم

 فرو نرود روزه باطل نشود.
 سومتعجيل در افطار؛  دومكردن؛ تأخير در سحر اولسنت روزه شش است:  -فصل

در مسجد معتكف  ششمقرآن خواندن؛  پنجمصدقه دادن؛  چهارمترك دروغ و غيبت؛ 
بودن؛ و حائض و نفاس را نشايد كه روزه دارد، اما اگر به شب پاك شود و نيت روزه 

 كند و به روز غسل كند باكي نباشد.

 كتاب الحج

 چهارمعقل؛  سومبلوغ؛  دومسالم؛ ا اولبدان ك سبب واجب شدن حج پنج است: 

مال  سومامن راه؛  دومصحت نفس؛  اولاستطاعت و آن بر سه قسم است:  پنجمآزادي؛ 
ي شرعي و قرض و مؤنت خانه؛ و اگر صحت بدن نداشته باشد وكيل به  زايد از نفقه

 اجرت بگيرد و به شرط آن كه حج فرض خود گزارده باشد تا حج از او كند.
طواف كردن و  دوماحرام بستن و آن نيت است؛  اولحج پنج است: واجبات  -فصل

تراشيدن موي ويا كوتاه كردن؛  چهارمسعي ميان صفا و مروه؛  سومبايد كه با وضو باشد؛ 

وقوف به عرفه از پيشين روز عرفه تا طلوع كردن صبح عيد؛ اگر لحظه حاضر باشد  پنجم
 حج يافت والّا به سالي ديگر افتاد.

لبيك اللهم لك  دومحج به عمره مقدم داشتن؛  اولهاي حج ده است:  سنت -فصل

دو ركعت نماز سنت طواف وداع كردن؛  چهارمطواف قدوم كردن؛  سومگفتن؛  لبيك

دعاي ماثوره خواندن؛  هفتمبه مقام مني شب گذاشتن؛  ششمطواف وداع كردن؛  پنجم

قرباني كردن و آن  دهم؛ شب در مزدلفه بودن نهمپوشيدن عورت به رداي سفيد؛  هشتم
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كشتن گاو يا شتر يا گوسفند از يك تن محسوب است و گاو و شتر از هفت تن 
 محسوب است.

 محظورات الحج

شانه  سومپوشيدن روي زنان و سر مردان؛  دومي دوخته؛  پوشيدن جامه اولده است: 
وش به بوي خ ششمناخن چيدن؛  پنجمتراشيدن موي يا كوتاه كردن؛  چهارمكردن موي؛ 
خوردن چيزي  دهممقدمات جماع؛  نهمجماع كردن؛  هشتمنكاح كردن؛  هفتمكار داشتن؛ 

توان » مناسك كبير«كه مستي آورد؛ واجبات حج اگر كسي خواهد كه معلوم كند از 
ي عربي و  دانست و در اين مختصر اين قدر كافي است؛ و اهللا اعلم بالصواب. گنج نامه

 ير.فارسي اين است. تمت بالخ



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

 حمد باري تعالي 

 حد خداي يكتا را حمد بي
 

 آن كه جان داد عقل و دين ما را 
 

 ذات پاكش ز عيب و عار بريست
 

 خالق آدمي و ديو و پريست 
 

 آن چه ظاهر شد از ارادت اوست
 

 نيست مقصود جز عبادت اوست 
 

 پرست ار ترا سرا دين است حق
 

 تقيم اين استكه يقين راه مس 
 

 نعت

 پيرو دين پاك احمد شو
 

 تابع ملّت محمد شو 
 

 احمد مرسل است فخر بشر
 

3Fگرد نعلين اوست كُحل بصر 

1 
 

 آدم از قرب احمد است كبير
 

 عالم از نور احمد است منير 
 

 پايان صد هزاران درود بي
 

 باد بر مصطفي و بر ياران 
 

 اين كتاب كفايت االسالم
 

 اد كرد يافت نظامهر كه اين ي 
 

 باب اإليمان

 علم ايمان به جان شود طالب
 

 ز آن كه بر عاقل اين بود واجب 
 

 علم ايمان بگويد آن ز نخست
 

 پرستي از تو درست تا بود حق 
 

 بعد از آن علم بايدت چندان
 

 داري از خلل ايمان كه نگه 
 

 شود صادر زان كه امر از تو مي
 

 ركه شود جاهل اندر آن كاف 
 

 دار خويشتن را مطيع فرمان
 

 خواه بر قول و خواه بر كردار 
 

 گر كسي پرسدت كه ايمان چيست
 

 يا به نزديك تو مسلمان كيست 
 

                                           
 كحل بصر= سرمه ي چشم. مصحح - 1
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 گر تو گويي كه من ندانم اين
 

 كفر باشد به نزد اهل يقين 
 

 پس بدان كادمي چون بالغ شد
 

 از عالمات جهل فارغ شد 
 

 آب اندر دهان و بيني كني
 

 بيني كن پندار خوش ترك 
 

 پنجمين است مسح جمله سر
 

 مسح گوش است سنتي ديگر 
 

 هفتم آمد خالل انگشتان
 

 ريش را هم خالل سنّت دان 
 

 دار راست بر چپ همه مقدم
 

 همه اندام بشو سه بار 
 

 پيش بعضي دهم مواالت است
 

 در پذير اين كه اصل طاعات است 
 

 در بيان مبطالت وضو

 كند وضو پنج استآن چه باطل 
 

 هر كه دانست بر سر گنج است 
 

 از سبيلين آن چه شد نازل
 

 گمان وضو باطل كند بي مي 
 

 خواب بر متّكا و بر مسند
 

 مسِ نامحرم و زوال خود 
 

 پس مس فرج جمله انسان
 

 به كف دست و روي انگشتان 
 

 تنبيه

 هست در تو چهار آب ديني
 

 وذي مذي است باز بول و مني 
 

 از سه آبت وضو شود باطل
 

 و ز مني غسل واجب اي عاقل 
 

 باب در بيان موجبات غسل

 به سه چيز اي خداي را طالب
 

 غسل بر مرد و زن شود واجب 
 

 ي نسا و رجال موضع ختنه
 

 انزال چون مالقي شوند بي 
 

 دويمي چون مني شود نازل
 

 باز غسلِ وفات اي عاقل 
 

 موجب غسل زن سه چيز ديگر
 

 خاصه دان بر زنان و زين بگذر 
 

 پاكي از حيض و از نفاس بود
 

 پس والدت بدين قياس بود 
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 باب در بيان فرض غسل

 دو بود فرض غسل اي دانا
 

 نيت و شستن همه اعضا 
 

 هاي غسل باب در بيان سنّت

 سنّت غسل پنج آمده است
 

 بجز اين پنج بحث بيهوده است 
 

 گفتن اول به صدق بسم اهللا
 

 ا كه دارد ترا از ديو نگاهت 
 

 شستن دست از مهمات است
 

 پس وضو كردن از مواالت است 
 

 ريختن آب اولً بر سر
 

 بعد از آن بر يمين و پس ايسر 
 

 هاي سنّت باب غسل

 غسل سنّت بدان كه هفده است
 

 هر كه دانست و كرد پادشه است 
 

 غسل عيدين و جمعه استسقا
 

 پس خسوف و كسوف اي دانا 
 

 از پس غسل ميت اي عاقل
 

 غسل سنّت بود سوي غاسل 
 

 باز كافر چو او مسلمان شد
 

 خودي جنون چون از جان شد بي 
 

 نزد احرام و رفتن مكه
 

 از براي وقوف بر عرفه 
 

 از براي مبيت و رمي جمار
 

 از براي حرم و طواف بدار 
 

 در بيان فرض تيمم

 پنج چيز است در تيمم فرض
 

 ز من كه با تو دارم عرضبشنو ا 
 

 نيت است اول اي نكو احوال
 

 وانگهي خاك پاك استعمال 
 

 مسح روي و دو دست با مرفق
 

 هست ترتيب پنجمين الحق 
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 باب در بيان شرايط جواز تيمم

 پنج چيز است نز شرط جواز
 

 عدم آب باز وقت نماز 
 

 طلب آب عذر مشروع است
 

 غير خاك ار كنند ممنوع است 
 

 هاي تيمم باب در بيان سنّت

 در تيمم سه سنّت است اي آگاه
 

 اولش دان تو قول بسم اهللا 
 

 دار راست بر چپ همه مقدم
 

 پس مواالت اي نكو كردار 
 

 باب در بيان مبطالت تيمم

 مبطالت تيمم است سه چيز 
 

 فهم كن هر سه از سه تميز 
 

 اول آن كه تيمم اي عاقل
 

 باطل گردد از مبطل وضو 
 

 سخن رده نيز گفتن باز
 

 يافتن آب در ميان نماز 
 

 باب در بيان سبب وجوب نماز

 در نماز اي كه اهل ايماني
 

 شرط واجب سه است تا داني 
 

 هست شرط وجوب آن اسالم
 

 پس بلوغ و دگر چه عقل تمام 
 

 هر نمازي تو شرط صحت آن
 

 تر از شروع پنج بدان پيش 
 

 نماز پس چه علم دخول وقت
 

 روي در سوي قبله كردن باز 
 

 باب در بيان اركان نماز

 هست ركن نماز هفتده چيز
 

 داند آن كس كه باشدش تميز 
 

 نيت است و قيام پس تكبير
 

 فاتحه نيز ركن رابع گير 
 

 اندرين چار فرض گير آرام
 

 ور نگيري نماز نيست تمام 
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 پس قعود و تشهد و صلوات
 

 رتيباتهفتدهم چه سالم و ت 
 

 هاي نماز باب در بيان سنت

 سنت اندر نماز چهارده است
 

 هر كه دانست جمله مرد ره است 
 

 رفع دست و دگر چه وضع يمين
 

 بر يسار دست اي مبين دين 
 

 باز خواندن دعاي استفتاح
 

 پس اعوذ است از براي فالح 
 

 پنجمين شب بلند روز به سرّ
 

 خواندن اي نيك راي طالب برّ 
 

 از آمين خواندن آياتب
 

 باز تكبير در همه حركات 
 

 سمع اهللا پس دعاي قنوت
 

 باز تسبيح خالق ملكوت 
 

 بعد از آن چه تشهد اول
 

 خواندن صدر دين به پشت و دل 
 

 مفترش در تشهد اُولي
 

 متورك نشسته در اُخري 
 

 پس سالم دوم بود سنّت
 

 منّت ريا و بي گفتمت بي 
 

 تنبيه

 قسم است قول و فعل نمازبر سه 
 

 بشنو اين مسأله به صدق نياز 
 

 هست ابعاض و هيئت و اركان
 

 حكم هر يك تو نيك نيك بدان 
 

 ترك ركني اگر كند عامل
 

 كرده باشد نماز خود باطل 
 

 ترك ابعاض اگر كني از لهو
 

 ي سهو جبر آن باز كن به سجده 
 

 خواهد ترك هيئت عوض نمي
 

 كاهد يليك اندر ثواب م 
 

 باب در بيان مبطالت نماز

 ةهست ده چيز مبطالت صال
 

 ياد گير اي اميدوار نجات 
 

 هاي كثير سخن عمده فعل
 

 و آن كه در نيت آورد تغيير 
 

 قهقهه بازگشتن از قبله
 

 پس حدوث نجاست و رده 
 

 حدث و انكشاف عورت باز
 

 هست باطل ز اكل و شرب نماز 
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 جمعه باب در بيان شرايط نماز

 هاي نماز جمعه بدان شرط
 

 زانكه پنج است شرط صحت آن 
 

 اولين شرط وقت پيشين است
 

 پس جماعت كه زينت دين است 
 

 ي عربي شرط ديگر دو خطبه
 

 با چهل مرد عاقل و علمي 
 

 هاي جمعه باب در بيان سنّت

 ادب جمعه ده نهاده اديب
 

 غسل ديگر تقليم و تطييب 
 

 يدنهاي سفيد پوش جامه
 

 در سماع دو خطبه كوشيدن 
 

 زود رفتن به مسجد و صف پيش    
 

 ي خويش دير بازآمدن به خانه 
 

 بگذشتن به پيش صف نماز
 

 پا نهادن به حرمت اعزاز 
 

 باب در بيان عذرهاي نماز جمعه

 عذرهاي نماز جمعه بيست است
 

 عذر ترك كرد خسيس است هر كه بي 
 

 ترس باران جوع و بيماري
 

 كل منتن دگر تن عاريا 
 

 دين تشييع و حرّ و برد عظيم
 

 اين همه عذر باشدش تعليم 
 

 باب در بيان نماز مسافر

 قصر و جمع نمازهاي ادا
 

 هاست روا بر مسافر به شرط 
 

 شرط اول اباحت سفر است
 

 نيت قصر نيز معتبر است 
 

 آن زمان كن به قصر و جمع آهنگ
 

 كه بود راه شانزده فرسنگ 
 

 ديگري آن كه ادا بود نه قضا
 

 اين چنين است مذهب فقها 
 

 آن نمازي كه جمع اوست روا
 

 ظهر و عصر است باز شام و عشا 
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 باب در بيان نماز تطوع

 ده نماز تطوع آمده است
 

 كه همه فاضل مؤكّده است 
 

 عيد و وتر و كسوف و استسقاء
 

 با روايت تحيت است و ضحي 
 

 و شكر وضوپس نماز شب است 
 

 وز تراويح هم مگردان رو 
 

 باب در بيان نماز جنازه

 كنند نماز آن كه بر مرده مي
 

 هست فرض كفايت اي دمساز 
 

 هاي نماز ميت را ركن
 

 هفت دان در شريعت غرا 
 

 نيت است و قيام و تكبيرات
 

 بعد از آن فاتحه دگر صلوات 
 

 پس دعا و دگر سالم بود
 

 بودمبتدي را همه تمام  
 

 باب در بيان زكات

 آن چه در وي فريضه است زكات
 

 حيوان و نقود است و نبات 
 

 جانور گاو و گوسفند و شتر
 

 وز نباتات مثل دخنه و بر 
 

 از فواكه زكات تمر و عنب
 

4Fوز نواقد چه فضّه است و ذهب 

1 
 

 باب در بيان نصاب زكات

 نيم دينار زر به بيست بده
 

 منه همه از بهر نفس خويش 
 

 باز از نقره هم دويست درم
 

 پنج درهم بده نه بيش و نه كم 
 

 ور نباتت رسد به هشت صد من
 

 ده يكي از آن بده به وجه حسن 
 

 ور ز چاه قناعت آب خورد
 

 مستحق غير بيست يك نَبرد 
 

 گوسفندي بده ز پنج شتر
 

 تا شوي از عذاب دوزخ حر 
 

                                           
 تمر، عنب، فضه و ذهب به ترتيب به معناي: خرما، انگور، نقره و طال مي باشد. -  1
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 ور شود بيست و پنج در هر سال
 

 ده اي نكو احوال ك شتر ميي 
 

 ده گاو چون سي رسد يكي مي
 

 واجب است اين زكات بركه و مه 
 

 شك وز چهل گوسفند يكي بي
 

 چون رسد چارصد ز هر صد يك 
 

 ور متاعِ تجارتي بنهي
 

 به حساب زرش زكات دهي 
 

 باب مستحقان زكات

 چون خدا گفت إنما الصدقات
 

 هشت قومند مستحق زكات 
 

 رقاب و مسكينان فقرا و
 

 عاملين و غزات و نودينان 
 

 گذري هفتمين غارمين و ره
 

 به همه حال مستحق شمري 
 

 ي رمضان باب در بيان روزه

 پنج فرض است روزه را درياب
 

 محترزبودن از طعام و شراب 
 

 نيت، قي به قصد ناكردن
 

 ترك وطي و مني جدا كردن 
 

 اي عزيز شش است  سنّت روزه
 

 ير اين كه ذوق علم خوش استياد گ 
 

 وقت افطار زودتر خوردن
 

 كردن باز تأخير در سحر  
 

 بعد از آن جوي دوري از هذيان
 

 اعتكاف و تالوت قرآن 
 

 باب در بيان شرط وجوب حج

 شرط اندر وجوب حج پنج است
 

 هر كه زين غافل است در رنج است 
 

 خرد استطاعت و اسالم
 

 باز آرزوي و بلوغ تمام 
 

 استطاعت كه حج توان كردن
 

 امن راه است و مال و صحت تن 
 

 باب اركان حج

 حج را نيز پنج اركان است
 

 داند آن كس كه او مسلمان است 
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 اول احرام پس طواف دگر
 

 بايد و ستردن سر سعي مي 
 

 هست پنجم وقوف در عرفات
 

 هر كه دريافت اين زهي درجات 
 

 ركن عمره همين كنم اثبات
 

 غيرايستادن است در عرفات 
 

 بعد از آن چه در حج آمده است
 

 مستحب است يا مؤكده است 
 

 باب محرّمات حج

 دارند آن چه در حج روا نمي
 

 در شمارم كه نيك در كارند 
 

 ي دوخته نپوشيدن جامه
 

 باز تطييب و ناخنان چيدن 
 

 مرد چون سر بپوشد و زن روي
 

 يا كند زن مباشرت با شوي 
 

 در حج اين جمله را مدار مباح  صيد و جلق و جماع و عقد نكاح   
 

 شد تمام اين كفايت االسالم
 

 هر كه اين ياد كرد يافت نظام 
 

 نظم اين مختصر محرم بود
 

 سال هشتصد ولي يكي كم بود 
 

 ديدم طالبان را ملول مي
 

 زان به خير الكالم كوشيدم 
 

 اندرين مختصر زياده از اين
 

 كرد مرد را تلقيننتوان  
 

 مبتدي را از اين گريزي نيست
 

 پذيري نيست و اندرين دور حق     
 خلق در قيد جهل محبوسند

 

 همه در بند نام و ناموسند 
 

 كوشند تر در فساد مي بيش
 

 پوشند حق به تلبيس و مكر مي 
 

 آن كسان كاهل حرمت و ادبند
 

 كه كمال صالحيت طلبند 
 

 جاحبازيابند از طريق ن
 

 اندرين مختصر كمال فالح 
 

 همه را يا مفتح االبواب
 

 بنما راه خير و صدق و صواب 
 

 نعمت اهللا را ببخشايي
 

 كه سميع و بصير و دانايي 
 

 نعمت اهللا كزين هر دو سرا
 

5Fحل هر مشكلي به فضل خدا 

1 
 

 هر كه ما را كند به نيكي ياد
 

 نام او در جهان به نيكي باد 
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 نعمـــــت اهللا راســـــت در دو ســــــرا  
 

 حـــل هـــر مشـــكلي بـــه فضـــل خـــدا      
 

 »ناشر« 
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 دعا طمع دارم هر كه خواند
 

 ي گنهكارم زان كه من بنده 
 

 هزاران درود و هزاران سالم
 

 ز ما بر محمد عليه السالم 
 

 تمت تمام شد



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 بجز بر وي خداوندي روا نيست  به نام آن كه غير از وي خدا نيست

 

 خداوندي كه ذاتش اليزال است
 

 رحيم و رهنما و ذوالجالل است 
 

 خدايي كو به كس حاجت ندارد
 

 نگار و صورت و آلت ندارد 
 

 خدايي كز عدم ملك جهان ساخت
 

 زمين گسترد و كاخ اختران ساخت 
 

 شهي كو را وزير و پاسبان نيست
 

 مكانش در زمين و آسمان نيست 
 

 به قدرت خالق خلق دو كون است
 

 بري از خورد و خواب و جفت و عون است 
 روشنايي است اگر چه چشم را زو

 

 ز چشم اندر حجاب كبريايي است 
 

 ز چشم و صورت ما گر نهان است
 

 چو صد خورشيد پيش جان عيان است 
 

 خداونديش بر كس مشترك نيست
 

 همه حمال فرمانند و شك نيست 
  

 بداند هر كه او را جسم و جان است
 

 كه خلّاقش خداوند جهان است 
 

 كه ورا نيست مثل و جفت و انباز
 

 خداوند است بر انجام و آغاز 
 

 جهاني را به هر نوع آفريده
 

 و زيشان كرد آدم برگزيده 
 

 ز آب و گل پديد آورد آدم
 

 ز بهر مسكنش گسترد عالم 
 

 به نطق و عقل و هوش و سمع و ابصار
 

 مزين كرد آدم را به مختار 
 

 لباس معرفت بر دوشش افگند
 

 ز عشق معرفت پر جوشش افگند 
 

 نش را خلعت تشريف جان دادت
 

 ز جان جان دگر بهتر ز جان داد 
 

 تمام اهل ايمان را يقين است
 

 كه ايمان جان جان اهلِ دين است 
 

 هر آن كس كو ز ايمان جان ندارد
 

 حقيقت دان ز ايمان جاودان است 
 

 هر آن جاني كز ايمانِ عطايي
 

 بماند باري از فضل خدايي 
 

 هميان باغ جنت شادمان
 

 به عزّ و ناز ماند جاودانه 
 

 دگر جاني كز ايمان است نوميد
 

 بود در آتش سوزنده جاويد 
 

 در آن آتش بود كاوش چنان زار
 

 كه مرگش آرزو باشد ز دادار 
 

 خداوندا تو ما را جان جان ده
 

 مان حيات جاودان ده به ايمان 
 

 چون جان ما كند از تن جدايي
 

 ييبه ما بگذار ايمان عطا 
 

 دل ما را پر صدق و صفا كن
 

 به محشر حشر ما با مصطفي كن 
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 صدر نعت سيد المرسلين محمد 

 محمد مقصد مقصود افالك
 

 كه از فضل تو دارد تاج لوالك 
 

 به خلعت سابق ختم رسالت
 

 به رتبت هادي خلق از ضاللت 
 

 شفيع امتان در روز محشر
 

 پناه خائفان در فزعِ اكبر 
 

 ما فزون از برق و باران درود از
 

 به روح پاك سيد باد باران 
 

 خصوصاً بر روان چار گوهر
 

 بكر و عمر عثمان و حيدر ابي 
 

 چو از هجرت سنين از هشت صد شد
 

 معاش خلق همچون دور بد شد 
 

 ز غفلت مردمان گشتند گمراه
 

 نه از اول نه از آخر شد آگاه 
 

 باك جويند بي خالف شرع مي
 

 دانند از هم زهر و ترياك نمي 
 

 غم عقبي ز خاطر كرده معزول
 

 به جان و دل به دنيا گشته مغسول 
 

 ز كار دين به دنيا گشته مائل
 

 ها بسته بر اميد باطل غنيم 
 

 هاي نفساني شده مست ز شهوت
 

 بداده عالم روحاني از دست 
 

 ها كرده غافل ز ياد مرگ دل
 

 ز زاد روز رستاخيز غافل 
 

 شاده در پي خُطوات شيطانگ
 

 فرو برده سر از فرمان رحمان 
 

 ز پنج اركان اسالمت تمام است
 

 يكي از ركن او امر صيام است 
 

 چنان در غافلي افتاده بودند
 

 درودند خوردند غلّه مي كه مي 
 

 پرستي است حقيقت علم اصلِ دين
 

 بتر صد ره ز مستي  علمي كه بي 
 

 نه گستاخچو ديدم خلق را زين گو
 

 ز درد دين دل من گشته سوراخ 
 

 تو گويي در نهادم غم بر افروخت
 

 كه از ناداني ايشان دلم سوخت 
 

 كه ايمان نزد حق وقتي قبول است  به تحقيق اين سخن قول رسول است
 

 به اخوان او، نكويي بيش خواهد  كه هر كس نيكويي بر خويش خواهد
 

 من از بهر رضاي حق به اخالص
 

 نظر بر اجر و مزد آخرت خاص 
 

 ز مبدأ تا معاد آغاز كردم
 

 درِ دانش به خلقان باز كردم 
 

 بكردم حال او تا به آخر
 

 به برهان و بيان بر خلق ظاهر 
 

 نصيحت كرده با قصه هم آغوش
 

 كند عاقل چو مرواريد در گوش 
 

 كه گر روزي خردمندي بخواند
 

 حقيقت حال خود يكسر بداند 
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 بهر سود خود پندم بنوشيدز 
 

 كمر بنديد در طاعت بكوشيد 
 

 ز روي صدق و طاعت بر شتابند
 

 و زان حضرت ثواب نيك يابند 
 

6Fبه حكم نص الدال علي الخير

1 
 

 مرا ايزد دهد پاداش بر خير 
 

 كه يا رب رحمتي بر بندگان كن
 

 شان در بهشت جاودان كن وطن 
 

 كند پس بر دعاي روح دين ياد
 

 رحمت بر روان روح دين باد كه 
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 در آغاز كتاب مبدأ و معاد

 اال اي عاقل داناي هوشيار
 

 نصيحت بشنو و يك لحظه هشدار 
 

 به زير گنبد فيروزه گلشن
 

 چو احوالِ تو بر تو نيست روشن 
 

 ي خاصِ خدايي تو آن گه بنده
 

 كه داني ابتدا را كز كجايي 
 

 كجا بودي تو اين جا در رسيدي
 

 بهر چه درين جا آرميديز  
 

 و ين جا بر كجايت رفت بايد
 

 درين رفتن چه منزل پيشت آيد 
 

 ها درين راه چه خواهي ديد سختي
 

 چه خواهي ديد از شيطان بدخواه 
 

 پساز راه رفتن و منزل بريدن
 

 دگر باره كجا خواهي رسيدن 
 

 دو جا ميعاد باشد نيك هشدار
 

 يكي زان جنّت و ديگر يكي نار 
 

 شك در ميانه نخواهي ماند بي
 

 ترا باشد يكي زان هر دو خانه 
 

 خداوندا ز تو فردوس خواهم
 

 پناهم ز دوزخ ما به عفوت مي 
 

 اميد ما به عفوت خود روا كن  بهشت از فضل خود ما را عطا كن
 

 ز مبدأ تا معادت شرح احوال
 

 بخواهم گفت از من بشنو اين حال 
 

 لمدر ابتداي آفرينش عا

 خداوندا نه بر طاعت پناهم
 

 نه ترسي در دل ايد از گناهم 
 

 ز تقدير ازل هستم هراسان
 

 دارم به احسان ولي اميد مي 
 

 بخت از هم جدا كرد شقي و نيك
 

 تو قدرت بين كه بعد از وي چها كرد 

 در بيان آفرينش گوهر عالم كه زمين و آسمان از اوست

 ي تاريك پيكار ازان قنطاره
 

 ي گوهر پديد آورد جباريك 
 

 ز ساالر رسل هست اين روايت
 

 كه پانصد داشت در پانصد نهايت 
 

 ز هيبت كرد بر گوهر نظاره
 

 ز بيم قهر شد گوهر دو پاره 
 

 به حكمش آب بر آتش روان شد
 

 ازان بعضي كف و بعضي دخان شد 
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 ز آبش آب درياها روان كرد
 

 كف و دودش زمين و آسمان كرد 
 

 به حكمت صادبري فرمود اظهار  چون ملك حكمت بود در كار ولي
 

 در آفرينش قنديل ارواح گويد

 به قدرت كرد قنديلي پديدار
 

 به عرش آويخت همچون كز شجر نار 
 بزرگ و روشن و از نور كَونش

 

 بسان نار تو بر تو ميانش 
 

 نشايد گفت كان چندان قدر بود  كه طول و عرض آن بس معتبر بود
 

 اي تا تو بداني بگويم نكته
 

 ي او را نداني كه تو اندازه 
 

 خداي خالق رزاق دانا
 

 به هر قدرت چنان است و توانا 
 

 كه در جوزي نهد مجموع عالم
 

 نه مهتر جوز و نه عالم كند كم 
 

 به اين عالم ز روي صنع تقدير
 

 حساب جسم و جان خود چنين گير 
 

 منها چنين  كه خواندم در روايت
 

 كه عالم نيست جاي روح يك تن 
 

 ي عالم دران است چو روح جمله
 

 يقين قنديل پيش اين و آن است 
 

 دران قنديل بود ارواح ما شاد
 

 دران قنديل جاي روح ما داد 
 

 ميانش توبه تو زير و زبر بود
 

 صف اهل سعادت در نظر بود 
 

 دادشان فضل الهي مدد مي
 

 يبه يكتاييش دادندي گواه 
 

 يافتندي به نورش معرفت مي
 

 تافتندي سر از هر معصيت مي 
 

 گذشت از روح شان در ذكر طاعات  همه روز و شب و اوقات و ساعات
 

 بساط قدس از آن قنديل پر نور
 

 شد اندر معرفت آباد معمور 
 

 گاه در تسبيح و تهليل گه و بي
 

 كردند تعطيل سر مويي نمي 
 

 دنددگر صف كز سعادت دور بو
 

 از آن فيض و بدو مهجور بودند 
 

 ره اندر معرفت اصالً نبردند
 

 ميان آب حيوان تشنه مردند 
 

 هزاران سال هر سالي هزاران
 

 گذشت از روح آن جا روزگاران 
 

 به دور سال و مه چون يك هزارست  كه هر روزي كزان اندر شمارست
 ارادت كرد آن ساعت خداوند

 

 م پيوندكه سازد روح را با جس 
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 به طلب خاك آدم ÷رفتن جبرئيل 

 از آن حضرت خطاب آمد به جبريل  در آن ساعت به امر حي تنزيل
 كه از روي زمين يك قبضه بردار

 

 در اين ساعت برو خاك به نزد آر 
 

 كه گر مستغني از اهل زمينم
 

 آفرينم زمين را والي اي مي 
 

 كه از نسلش بود پيغمبرانم
 

 ه برانموليان مطيع ر 
 

 كه ايشان از خالئق برگزيدم
 

 بهشت از بهر ايشان آفريدم 
 

 جز ايشان را نخواهم داد بر كس
 

 تمتع از بهشت ايشان بود بس 
 

 به حكم كردگار آن لحظه جبريل
 

 بر خاك زمين آمد به تعجيل 
 

 به دلجويي بشارت خاك را داد
 

 كه رو خاكا كه گشتي خرم و شاد 
 

 اهد به درگاهترا ايزد همي خو
 

 كند شاه به مخلوقات نسلت مي 
 

 نبي و عالم و شيخ و شهيدان
 

 آفريند پاك يزدان ز تو مي 
 

 شان نشانند كه بر تخت سعادت
 

 ميان خلد جاويدان بمانند 
 

 ترا اقبال و دولت ياوري كرد
 

 كه نسلت بر خالئق سروري كرد 
 

 ز نسلت مؤمنان آيند بسيار
 

 س و به ديدارهمه الئق به فردو 
 

 دلش خرم شد و شادان به غايت  ازو چون خاك بشنيد اين حكايت
 

 بشاشت كرد بر دولت بنازيد
 

 تفاخرها نمود و سر فرازيد 
 

 كه بر خلقان همه مختار گشتم
 

 سزاي رؤيت ديدار گشتم 
 

 شوم ايمن ز شرّ دوزخ و نار  ي فردوس و ديدار رسم بر روضه
 

 بدو بنمود حالي اين اشارت  ين بشاشتازو جبريل چون ديد ا
 

 كه بعضي از تو اند اهل سعادت
 

 كمر بندند در دين و عبادت 
 

 به تقوي و به طاعت بگذرانند
 

 اند و مهربانند خدا را بنده 
 

 خداشان جنّت المأوي ببخشد
 

 شان ببخشد بهشت و حور و طوبي 
 وليكن از تو بعضي كافرانند

 

 ندعدو خالق و پيغمبران 
 

 به معبوديش اقراري ندارند
 

 به حكم و امر حق سر بر نيارند 
 

 كنند اندر جهان دعوي خدايي
 

 ز دوزخ نيست ايشان را رهايي 
 

 خدا فرمود كاندر دوزخ و نار
 

 عذاب وجدان ببينند كفّار 
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 ز هيبت هفت اندامش بلرزيد  چو خاك از جبرئيل اين قصه بشنيد   
 

 ن گشت ناشادچو بيد از باد لرزا
 

 به سوز و البه اندر گريه افتاد 
 

 ز بيم دوزخ و تعذيب آتش
 

 تنش لرزان شد و خاطر مشوش 
 

 زبان بگشاد آمد در مقالت
 

 كه جبريال به حق ذوالجاللت 
 

 به تعظيم خدايي بر تو سوگند
 

 به نور اعظم گيتي خداوند 
 

 داريزمن مقدار يك جو بر ن  كه بگذاري و بر من رحمت آري
 

 روند به نيران چو از من مي
 

 ز جان بيزارم از فردوس و رضوان 
 خواهم وصال آشنايي نمي

 

 چو در بيگانگي يابم رهايي 
 

 پس آن گه جبرئيل از بيم سوگند
 

 نبرد از خاك هيچ و گشت خورسند 
 خطاب آمد به ميكائيل او هم 

 

 به سوگندي نزد در بردنش دم 
 

 التز اسرافيل كردند آن حو
 

 نكرد از بيم سوگندش ماللت 
 

 به حضرت ÷خاك آدم  ÷بردن عزرائيل 

 به عزرائيل آمد امر جبار
 

 كه رو خاكم به حضرت تا به كام آر 
 

 راند در آن امر آن چنان تعجيل مي
 

 كه وهم تيز و تنگ از وي فرو ماند 
 

 به هيبت چنگ برزد عزريائيل
 

 بترسيد از صالبت صوريائيل 
 

 ز هيبتش در لرزه افتادزمين ا
 

 يكي قبضه به روي خاك بنهاد 
 

 ز هيبت گم شد اندر زير پنجه
 

 به هم آورد پنجه همچو غنچه 
 

 ز جا برداشت همچون يك نواله
 

 فتاد اندر نهاد خاك ناله 
 

 چنان با ناله و زارش همي برد
 

 به عزت چون نشد خارش همي برد 
 

 خداوندي كه داند نطق الالن
 

 يد آن خاك را محزون و ناالنچو د 
 

 بدو گفتا چرا رحمت نكردي
 

 تن خاك ضعيف آزرده كردي 
 

 حديث رفته با حضرت ادا كرد  به سدره رفت و خاك آن جا رها كرد
 

 جواب حضرت عزّت چنين گفت
 

 به آن هيبت خطاب حق چو بشنفت 
 

 سه نوبت كرد نافرماني اظهار  كه چون خاك ضعيف و عاجز و خوار
 

 ز بيم هيبت جبار قهار
 

 بياوردم منش در حضرت اين بار 
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 ز خلّاق سماي الجوردي
 

 خطاب آمد كه چون رحمت نكردي 
 

 رسد فرمان ما روزي بدين كار
 

 كه اين محدث به خاك تيره بسپار 
 

 هزار فرزند كز مادر بزايد
 

 اگر صد قرن در عالم بپايد 
 

 اگر صد جان كز آن رحمت پذيرد
 

 نش تا تو نستاني نميردروا 
 

 به فرمانت كنم من جان سپاري
 

 يكي عذر است اگر معذور داري 
 

 كه گر اين قوم را من جان ستانم
 

 آدم شوند از دشمنانم بني 
 

 يكي بر من نيارد مهرباني
 

7Fكه گويندم تومان 

 در قصد جاني 1
 

 خطاب آمد به وي از رب اكبر
 

 كه عذري نيست از اين عذر بگذر 
 

 كه مردن را قلم راندم به تقدير
 

 بود واجب حيات كودك و پير 
 

 نخواهد زيستن كس جاودانه
 

 بسي بر مرگ بنهادم بهانه 
 

 چو غرق و حرق زهر مار و عقرب
 

 ميرند اغلب ها كه مي به علت 
 

 چو شخصي را سر آيد زندگاني
 

 نميرد تا تو او را جان ستاني 
 

 ها گرفتار شود در يك سبب زين
 

 كسي كو مردني باشد به ناچار 
 

 سبب بينند مرگ از وي شمارند
 

 ترا در كار خود معذور دارند 
 

 كه عمرِي ضربتي زد زيد را كشت  نهند اين جمله بر اين حرف انگشت
 

 برو اين خاك را اكنون و مستيز
 

 ميان مكه و طائف فرو ريز 
 

 برد آن جا كه فرمان بد فرو ريخت
 

 آمد در وي آميخت دو اسپه عشق 
 

 ي دوران افالك پديدآرنده
 

 به غربال محبت بيخت آن خاك 
 

 به يد قدرتش غير فرشته
 

 به آب كوثر آن گل شد سرشته 
 

 در آن مدت كه ايام ازل بود
 

 همه ارواح را ذكرش عمل بود 
 

 نخوردندي طعامي نه شرابي
 

 نكردندي يكي يك لحظه خوابي 
 

 ز تهليلز اذكار و ز تسبيح و 
 

 گشتند از آن يك لحظه تعطيل نمي 
 

 غذاشان بود تسبيح و عبادات
 

 ي قول شهادات همه گوينده 
 

 ز تسبيحي كه عادت بود ما را
 

 ز روح ما پسند آمد خدا را 
 

 ارادات كرد تقدير خدايي
 

 كه ارواح آزمايد در جدايي 
 

                                           
 تومان= تو مايان را. مصحح. - 1
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 در آن حالت گروه قدس بودند
 

 نه در بند هواي نفس بودند 
 

 نه بدشان هيچ معبودي جز اهللا
 

 گشتند گمراه سر مويي نمي 
 

 حيات روح جسم و كالبد ساخت
 

 هاي نفساني بياراست به شهوت 
 

 از آن قنديل پر نورش جدا كرد
 

 به آز و شهوت او را مبتال كرد 
 

 ز نور وحدت او را كرد معزول
 

 به صد معشوق ديگر كرد مشغول 
 

 انهگ بجز دام و حواس پنج
 

 زن و فرزند با چندين بهانه 
 

 همه با نفس شيطان يار و دمساز  هوا و حرص و شوق و شهوت و آز
 

 هاي نفس شوخ رفتار تعلق
 

 نهاد اندر ره ارواح دشوار 
 

 درو بنهاد اخالق از دو نيمه
 

 حميده بعضي و بعضي ذميمه 
 

 حميده رهبر اهل سعادت
 

 ذميمه رهزن اهل شقاوت 
 

 دو عالم او سعيد استحميده در 
 

 وقار و نااميد است ذميمه بي 
 

 در وصف حميده و مذمت ذميمه گويد

 ز اخالق دو نيمه وصف بشنو
 

 ز نيمي دور و در يك نيمه بگرو 
 

 دان به اخالص عقيده يقين مي
 

 كه ده چيز است اخالق حميده 
 

 صفا و صدق و اخالص و وفا آن
 

 توكل با سخا حلم و حيا دان 
 

 ي اوست ي را كين بضاعت مايهكس
 

 ي اوست فراز هشت جنّت پايه 
 

 چو اخالق حميده گشت معلوم
 

 صفت بشنو تو از اخالق مذموم 
 

 حسد بخل و دروغ و حب دنيا
 

 غضب حرص اين تبه سازد دل ما 
 

 چو دانستي كه اخالق از دو نيم است
 

 يكي خسران دگر سود عظيم است 
 

 گذارديكي جان پرورد يكي جان 
 

 يكي نور و دگر ظلمت فزايد 
 

 بدان نيم نكو جان پروري كن
 

 ز نيم بد بدوري داوري كن 
 

 خدايا روزي ما سود گردان
 

 همه خصمان ما خوشنود گردان 
 

 به حق مصطفاي برگزيده
 

 كه روزي ما كن اخالق حميده 
 

 خطاب آمد به روح از حي قادر
 

 كه خواهي گشت يك چندين مسافر 
 

 ا در عالمي خواهم فرستادتر
 

 كه آن عالم به قدرت كردم آباد 
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 كنم والي ترا در عالم خويش
 

 ولي عادل شو از قهرم بينديش 
 

 كه گر شاهي در آن عالم بيابي
 

 سر مويي سر از فرمان نتابي 
 

 اي خوي چنين كاين جا به طاعت كرده
 

 نگرداني در آن جا از درم روي 
 

 خت آن ملكبه سلطاني نشين بر ت
 

 مطيع امر ما كن اهل آن ملك 
 

 رعيت را به طاعت امر فرماي
 

 بجز راي و رضاي ما مزن راي 
 

 ز جسم آن محدث غفلت رها كن
 

 رعيت را مطيع امر ما كن 
 

 به حكم و امر ما نيكو بياراي  زبان و چشم و گوش و دست يا پاي
 

 دان كشور چو بنشيني تو يك چند
 

 خواب و خورد خورسند شوي آن جا به   
 دهد نفست غرور شهوت و آز

 

 شوي با نفس و شيطان يار دمساز 
 

 خبيثانت ز هر سو اندر آيند
 

 كه بر تو راه گمراهي نمايند 
 

 ز محبوبانِ نفساني حذر كن
 

 وزان لذّات جمساني گذر كن 
 

 تو از نوري و جسمت از كدورت
 

 شان صحبت افتاد از ضرورت ميان 
 

 ن را بود از هم جداييچو ايشا
 

 كسي زيشان نيابد روشنايي 
 

 ز نورت آن وطن پر نور گردان
 

 به امر و طاعتم معمور گردان 
 

 بكن چون روح جسمت صاف بينش
 

 چو آتش كو كند هيزم به آتش 
 

 چنان كن اندر آن جا زندگاني
 

 كه چون آيي به ملك جاوداني 
 

 بهشتم را سوي شاه يگانه
 

 عيش جاودانه بيابي عمر و 
 

 اگر روحت كني با جسم هم رنگ
 

 بماني در غضب غمگين و دل تنگ 
 

 ببست اندر ازل با روح ميثاق
 

 كه تا در جسم باشد اندر آفاق 
 

 كمر بندد به حكم و امر و فرمان
 

 نگردد تابع خطوات شيطان 
 

 ÷در خميركردن حضرت عزت گل آدم 

 منزّه مالك قدوس سبوح
 

 ازل اين عهد با روحچو بست اندر  
 

 كريم كارساز عالم افروز
 

 سماء و ارض و مافيها به شش روز 
 

 به قدرت آفريد از قدرت خويش
 

 كم و بيش  دو عالم با عجايب 
 

 به چشم دل در آن قدرت نظر كن
 

 نكو بين و ز خودبيني حذر كن 
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 گل آدم كه آن خاص جهان بود
 

 كه گنج معرفت در وي نهان بود 
 

 ر طينت صافي آدمخمي
 

 به يد قدرت خود شاه عالم 
 

 كرد چهل روز اندر آن گل كار مي
 

 كرد ها درو ايثار مي عنايت 
 

 به هر روزي كزان اندر شمار است
 

 به دور سال و مه چون يك هزار است 
 خواست به نيكوتر صفت خلقي مي

 

 به شكل عالم ثاني بياراست 
 

 ودهر آن چيزي كه اندر اين جهان ب
 

 به واحد اين تنش گنج نهان بود 
 

 ي آب سماء و ارض و دريا چشمه
 

 بهشت و دوزخ و خورشيد و مهتاب 
 

 ي تميزي به قدرت كرد شايسته
 

 نماينده به هم چيزي به چيزي 
 

 تر شد از هر آفريده گرامي
 

 چنان كادم ز خلقان برگزيده 
 

 سرشت آن گل به آب و آتش و باد
 

8Fفعلّم علم األسماء 

 بدو داد 1
 

 لغت هفت صد هزارش كرد تعظيم
 

 معزّز كردش از تحريم و تكريم 
 

 حد و فتوحش هاي بي كرامت
 

 به صد عزت بياوردند روحش 
 

 چو كرد روحش ز نور معرفت بود
 

 ي اربع صفت بود گلش را مايه 
 

 بهيمي و ددي ديو و فرشته
 

 شد اندر طينت آدم سرشته 
 

 و ملك خير و ثواب استبهيمي 
 

 ملك عقل و بهيمي خورد و خواب است 
 

 ددي و ديو خشم است و خديعت
 

 خطا اين هر دو در راه شريعت 
 

 ها تو كردي خدايا قسمت اين
 

 مده ما را در آن جا روي زردي 
 

 ددي و ديو از طبعم جدا كن
 

 تو با خوي ملك ما آشنا كن 
 

 پس آن گه روح از آن قنديل انور
 

 به سوي جسم رفت از حكم داور 
 

 از آن قنديل پر نور و منور
 

 ميان خاك تيره شده مقرر 
 

 به بسياري كراهيت دران شد
 

 دران رفتن غمين و دل گران شد 
 

 دران رفتن پشيمان گشت چندان
 

 كه شخصي را ز باغ آرند به زندان 
 

 اي را جسم دمساز نشد يك لحظه
 

 وازچو مرغي بود اندر عزم پر 
 

                                           
��د  ﴿اشاره به آية كريمه:  -  1
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 كه از راه مشامش باز گردد
 

 رود با قدسيان دمساز گردد 
 

 بزد جبريل پري بر مشامش
 

 پراگنده شد اندر جسم و جانش 
 

 تنش زان هيبت اندر لرزه افتاد
 

 دهن و جسم او در عطسه افتاد 
 

 جهاني نغز ديد و خوب دلخواه
 

 سپاسش كرد گفت الحمدهللا 
 

 به بهشت ÷رفتن آدم 

 كه آدم شكر كرديخطاب آمد 
 

 هنوز از نعمت چيزي نخوردي 
 

 باك در جنّت بيارام برو بي
 

 خواهي بياشام بخور از هر چه مي 
 

 بجز گندم كه آن هست از مناهي
 

 بياشام و بخور از هر چه خواهي 
 

 نهادندش به سر تاج كرامت
 

 به مخلوقات دادندش امامت 
 

 ز ارضش در ميان روضه بردند
 

 او را سجده كردند مالئك جمله 
 

 ها كه در هفت آسمان بود عجائب
 

 كه از چشم مالئك در نهان بود 
 

 به چشم دل مر آدم را نمودند
 

 دلش از زنگ نفساني زدودند 
 

 به تعليم عنايت خاص گشته
 

 دلش دريايي از زنگ نفساني زدودند 
 همه علم لدني در وي آموخت

 

 به دانايي دل آدم بر افروخت 
 

 تن طاهر و جانش ذكي شد چنان
 

 كه نام آدم از پاكي صفي شد 
 

 مقام آدم اندر جنّت افتاد
 

 همي بود اندر آن جا خرّم و شاد 
 

 چو وي را جفت و همجنسي نبودش
 

 ز جنّت راحت انسي نبودش 
 

 در صفت آفرينش حوا گويد

 همان جان آفرين كالبد ساز
 

 كه او را نيست مثل و جفت و انباز     
 و يكتا بود آدم طاق نگذاشتچ

 

 ز جانش بار هجر جفت برداشت 
 

 خوابي بر آدم شد حوالت سبك
 

 سرِ تختي بخسبيد از ماللت 
 

 هنوز آدم نه در خواب و نه بيدار
 

 به فيروزي و فتح از امر جبار 
 

 خطاب آمد به جبريل از سر ناز
 

 كه از پهلوي آدم همدمش ساز 
 

 ردچنان جبريل پهلويش در آو
 

 كه مويي بر تن آدم نيازرد 
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 اش گزيدي اگر چندان كه يك پشه
 

 بر آدم زان سبب رنجي رسيدي 
 

 ز چپ يك پهلويش بيرون كشيدند
 

 حوا را صورت خوب آفريدند 
 

 چو حوران بهشت آراستندش
 

 انيس و جفت آدم ساختندش 
 

 چو شد بيدار آدم ديده بگشاد
 

 حوا را ديدم آدم خرم و شاد 
 

 به سر تاج و به رخ ماهي مقنّع
 

 نشسته بر سر تختي مرصع 
 

 هاي زر دوز فرو پوشيده كسوت
 

 به ناز و نازنيني جنّت افروز 
 

 به شيرين نطقي و صاحب نهيبي
 

 مسلم گشت بر آدم فريبي 
 

 چو ديد آدم حوا را خوب زيبا
 

 ز عشق روي او شد ناشكيبا 
 

 حوا دشمن شدي بر جان آدم
 

 دي به هم دمساز و خرّمنگشتن 
 

 دل آدم گرفتار هوا شد
 

 به دام عشق حوا مبتال شد 
 

 به صد رغبت نظر بر وي نهاده
 

 مالئك در نظاره ايستاده 
 

 بپرسيدند ازو از آزمايش
 

 چو آدم كرد ايزد را ستايش 
 

 گفتند اتجعل در آن حالت كه مي
 

 چنين آمد خطاب از رب عادل 
 

 كمت خويشكه من داناترم در ح
 

 داند كم و بيش كسي سرّم نمي 
 

 چه گر آمد به خلقت ناتمام است
 

 ز غيبش منعفت با خاص و عام است 
 ثناي او مالئك چون شنودند

 

 دران دم علم آدم آزمودند 
 

 كه با آدم بگو تا اين صنم كيست
 

 چه دارد نام و اصلش از عدم چيست 
 بگفت از جسم و جانم ساز دادند

 

 رو نام او حوا نهادند از اين 
 

 اي شد آفريده كه او از زنده
 

 ّ برگزيده ست از حي حوا نامي 
 

 چو بشنيدند از شرح فذالك
 

 ثنا گفتند بر آدم مالئك 
 

 نبود از وي عجب اوهام و ادراك
 

 كه او را بد معلم ايزد پاك 
 

 به مهر آدم حوا را نزد خود خواند
 

 حوا از شرم در حيرت فرو ماند 
 

 نشد حوا و در حيرت فرو شد
 

 صبري هم آدم نزد او شد ز بي 
 

 ميان اين آدم سنّت افتاد
 

 كه نزديك عروس آرند داماد 
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 ÷در عقد بستن آدم 

 چو آدم به حوا گرم دل كرد
 

 طمع در قند و نار و سيب و گل كرد 
 شده مائل كه لعلش را ببوسد

 

 ز لعلش شربت شيرين بنوشد 
 

 يا آدم توقف خطاب آمد كه
 

 مكن اندر عروس ما تصرّف 
 

 اگر خواهي كه لعلش را ببوسي
 

 بده كابين عروس از ما چه خواهي 
 

 خطاب آمد كه تو ده بار صلوات
 

 فرست از جان به روح شاه سادات 
 

 محمد شاه دين صاحب تاج
 

 امين وحي و صاحب سر معراج 
 

 بگفت آدم چه شخص است اين محمد
 

 ريف است و ممجدكه در حضرت ش 
 

 چو بر صلوات او جفتم حالل است
 

 حقيقت كار او بس با كمال است 
 

 خطاب آمد كه ختم المرسلين است
 

 ز خلق هر دو عالم بهترين است 
 

 ترا طفل است تو او را طفيلي
 

 هم او سرخيل و تو فراش خيلي 
 

 به صورت گرچه از نسل تو هست او
 

 اوي اصل تو هست  به معني مايه 
 

 ترا باشد فراوان نسل و اوالد
 

 فقيه و عالم و زهاد و عباد 
 

 ز نسلت صد هزار و بيست با چار
 

 نبي و مرسلين آيند پديدار 
 

 زمين پر گردد از نسلت تمامي
 

 ز هر قومي ز هر خاصي و عامي  
 

 ديدن ذريات خود را ةاز حضرت رب العزّ ÷تمنا كردم آدم 

 الهيبه خواهش گفت آدم يا 
 

 توانايي به هر قدرت كه خواهي 
 

 چو هست از فضل تو نسل چنينم
 

 همي خواهم كه ايشان را ببينم 
 

 خطاب آمد به جبرائيل در حال
 

 كه بر آدم نما از پشت او آل 
 

 امين وحي بر وي دست ماليد
 

 مر آدم روح ذريات را ديد 
 

 آن چنان بود بر آدم گشت ارواح  چنان كاندر جهان هر كس توان بود
 

 يكي شاه و يكي سلطان يكي مير
 

 يكي طفل و يكي بالغ يكي پير 
 

 يكي درياي علم و بحر دانش
 

 يكي محروم نه علم و نه دانش 
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9Fيكي اعمي يكي اعرج

 يكي الل 1
 

 يكي هادي يكي مهدي يكي ضال 
 

 يكي مانند قارون با بسي گنج
 

 يكي از فقر و فاقه با بسي رنج 
 

 درم درمانده و زار يكي بر يك
 

 يكي را دست و دامان پر ز دنيار 
 

 مند ناني يكي محتاج حاجت
 

 يكي بر كشوري گسترده خواني 
 

 يكي را روسفيد و ماه رخسار
 

 يكي را رو سياه و زشت گفتار 
 

 يكي مقبول خلق از خُلق نيكو
 

 يكي مردود خلق از طبع بدخو 
 

 يكي صالح به توفيق الهي
 

 در عين تباهي ييك از فسق 
 

 چو آدم حال فرزندان چنان ديد
 

 به زاري اندران حضرت بناليد 
 

 كه يارب بندگانت عاجزانند
 

 مرا فرزند و حق را بندگانند 
 

 شان يك سان نكوتر نه آخر حال  چو هستند اين همه يك شاخ را بر
 

 خطاب آمد كه در كار خدايي
 

 سي جز من نداند پادشاهي 
 

 ش و صبر پيش آربرو خاموش با
 

 كه اين سرّيست ما دانيم اسرار 
 

 اگر جاهل در اين عالم نباشد
 

 به عالم قدر يك عالم نباشد 
 

 اگر بد از بدان صادر نيايد
 

 كه نيكان را به نيكويي ستايد 
 

 ز آدم صورت حوا بپرداخت  چنان روح آفريد و جسم را ساخت
 

 به عصياني كه در مأكول كردند
 

 هر دوشان معزول كردندز جنّت  
 

 در آن جاشان به دنيا آوريدند
 

 وزيشان نسل بسيار آفريدند 
 

 چو روشن شد به تو حال هدايت
 

 بگويم شرح منزل با نهايت 
 

 چو بنمايد ز حق توفيق رويم
 

 ز مبدأ تا معادت باز گويم 
 

 در منازل ارواح گويد 

 چو روح ما از آن قنديل عليا
 

 عزم دنياسفر پيش آورد در  
 

 به راه روح باشد پنج منزل
 

 ناك و صعب و مشكل يكايك سهم 
 يكي صلب پدر يكي بطنِ مادر

 

 سوم دنيا چهارم قبر و محشر 
 

 چو از صلب اوفتد در بطن مادر
 

 نهد پا در ميان آبِ آذر 
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 تر ازين پس بگويم با تو روشن
 

 كه چون خواهدشدن انجام هر كس 
 ها كشد سخت ها و سختي مشقت  كشد رخت وزين جا چون سوي دنيا

 و زان پس وحشت و تنهايي گور
 

 كه آن جا مونست مار است با مور 
 

 وزان پس منزل پنجم قيامت
 

 كه خود آن جا بود عين ندامت 
 

 پدر اول به صد رغبت جبينش
 

 به ميل زر نهد در سم جبينش 
 

 به فيروزي چو وقت زادن آيد
 

 ر بزايدبه صد دشواري از ماد 
 

 ها يگان يگان گويد در آفرينش جسم

 چون خداوند ارادت چون كند بي
 

 كه از صلب آورد در بطن فرزند 
 

 زن و مردي كه كردند از قضا جفت
 

 شوند از خوش دلي هم ناز و هم خفت 
 

 هوا مرد و هوس زن را بگيرد
 

 هاشان بميرد حجاب از چشم و دل 
 

 به بوس و بازي اندر هم شتابند
 

 سر از كام و مراد هم نتابند 
 

 لب اندر لب نهند و پاي در پاي
 

 كنند آن هر دو در آغوش هم جاي 
 

 چو لختي بگذرد از بوس و بازي
 

 كند شهوت به ايشان تُرك تازي 
 

 جدا گردد ز پاهاشان سراويل
 

10Fبه صد رغبت رود در سرمد 

 آن ميل 1
 

 به رغبت هر دو در شهوت گرايند
 

 طنّازي در آيند به دمسازي و 
 

 دل دانا در آن دارد گواهي
 

 كه آمد شد كند در حوض ماهي 
 

 چو گردد ماهي از آمد شدن سست
 

 ها چست برون آيد ز صلب سين 
 

 به قدر نقطه يا پشه را بال
 

 كند آن نطفه زيشان هر دو انزال 
 

 فتح اندر كف موكل به ارحام
 

 ببين تا چون همي سازند اجسام 
 

 آسمان آرد به تعجيل رخ اندر
 

 بگويد با نياز از روي تبجيل 
 

 كزين نطفه كه خوردن را نشايد
 

 كسي از بهر بوييدن نيايد 
 

 ارادت كرد خالق جهان را
 

 كزو سازد تن و بخشد روان را 
 

 چو يابد رخصت از حضرت درين باب
 

 كه بايد ساخت [طفلي] را ازين آب 
 

 بياميزد به هم آب دوگانه
 

 با خاك قبر اندر خزانهنهد  
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 ز جاي قبر او چندان برد خاك
 

 به وزن از گران گر بركشي پاك 
 

 چهل چندان چو بنهي در ترازو
 

 نگرداند به وزنش سر ترازو 
 

 شود آن آب در اعضاي زن عرق
 

 رگ پي استخوان از پاي تا فرق 
 

 بود چل روز آن جا آب راوِق
 

 كه ايزد خواند او را ماء دافق 
 

 شود بر حكم خالق يگانه
 

 اندر خزانه  پس از چل روز جمع 
 

 چو اجزايش به هم پيوسته گردد
 

 پس از چل روز خون بسته گردد 
 

 دگر مضغه شود بعد از چهل روز
 

 به حكم كردگار گيتي افروز 
 

 ها نگارد چنان در وي عجائب
 

 كه در اشيا نظير خود ندارد 
 

 بسازد قامتش چون سرو بستان
 

 خش زيباتر از گل در گلستانر 
 

 ز سر تا پاي عضوش موي بر موي
 

 ي روي به هم پيوند واال تخته 
 

 ه از آن صنع يد كردگار است
 

 بهاي آبرو زان صد هزار است 
 

 نهد از موي بر فرقش دو گيسوي
 

 كه تا گيسو بود او را ز هر سوي 
 

 ز مغزش از براي سمعه و هوش
 

 گوش يكي دروازه بگشايد ز هر 
 

 نهد در چم نرگس نور ابصار
 

 كه مثلش نيست اندر هيچ گلزار 
 

 ميان نرگس و گلزار بيني
 

 ز بهر شم گشاده راه بيني 
 

 لب كامي به خوبي و مالحت
 

 در آن شيرين زباني و فصاحت 
 

 ز گردن تخته زير سر نهاده
 

 چو شاهي بر سر تخت ايستاده 
 

 به سر پيوسته گردن را دو شانه
 

 واق سينه را كرده خزانهر 
 

 نشايد گفت وصف اندروني
 

 كه بر بيرون بسي دارد فزوني 
 

 به معني دل كه سلطان تن ماست
 

 ز چشم خلق پناه است آن جاست 
 

 دل ما را به تن زان پادشاه است
 

 كه دل جايي نظرگاه اله است 
 

 جگر با رودگان آويزه كرده
 

 ها پرده كرده شكم بر روي آن 
 

 را ديگ معده در ميانه شكم
 

 در آن بنهاده مقعد با مثانه 
 

 برد يا بنده دست و پايش از پشت
 

 به خدمت هر يكي را پنج انگشت 
 

 سر انگشت يك تخته ز گوهر
 

 نماينده چنان كز چرخ اختر 
 

 ها پيوستني شده محكم به بي
 

 ها گره نبود ميان بستني 
 

 ه امر ذوالجالل فرد اكبرب  دو چشم و گوش و دست و پاي با سر  
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 به شكل همدگر موزون كند راست
 

 يكي را نام چپ باشد يكي راست 
 

 بسازد هر دو اطرافش به ده روز
 

 افروز تمام و خوب و زيبا و دل 
 

 چو شد فارغ از اطراف دوگانه
 

 دران منزل كند روح يگانه 
 

 چو در جسم آورد جان عزيزش
 

 به پيشاني نويسد چار چيزش 
 

 كه رزقت زين نه كاهد نه فزايد
 

 دوم عمر از تنت چندين بر آيد 
 

 عمل در عالمت اين است در خور
 

 بخت آيي به محشر شقي يا نيك 
 

 كه نه ساعت فزايد از دهم روز  پس از خلقت دو صد پنجاه و نه روز
 

 بماند در شكم آن طفل نادان
 

 دمش نبود ولي با جسم و با جان 
 

 در تكيه كردهبود بر پشت ما
 

 اش تا حد گرده به زير سينه 
 

 ز گرمي جان او در بطن مادر
 

 چنان باشد كه باشد اندر آذر 
 

 خداوندي كه او را پروراند
 

 ز ناف مادرش روزي رساند 
 

 در مناظره كردن طفل با فرشته گويد

 پس از نه ساعت و نه ماه و نه روز
 

 كه نه ساعت فزايد از دهم روز 
 

 يك ملك پيغامش آرد ز حضرت
 

 برات روزي و عمرش بيارد 
 

 كه اينت روزي و عمر است
 

 برو با شغل دنيا اندر آويز 
 

 اگر باشد ز حق خوشنود و شاكر
 

 ببوسد نامه را و شاد خاطر 
 

 ز مادر خوش به آساني بزايد
 

 كه رنجي بر تن مادر نيايد 
 

 و گر طامع و ناخشنود باشد
 

 دور باشد نصيب از نور و عقلش 
 

 بگويد مدت دنيا دراز است
 

 در آن جا گه نشيب و گه فراز است 
 بدين عمر دراز و روزي خُرد

 

 برگ و نوا نتوان به سر برد به بي 
 

 اگر ايزد كند خوشنودم از خويش
 

 كه بفزايد مرا روزي از اين بيش 
 

 به فرمانش به دنيا رفتنم به
 

 و اال هم در اين جا ماندنم به 
 

 لك اين قصه با حضرت رساندم
 

 خطاب آيد كه اين گمره نداند 
 

 داني كه اندر حكم تقدير تو مي
 

 سر مويي ندارد هيچ تغيير 
 

 و ليكن چون اميدي دارد اين حال
 

 كند از حضرتم مال توقع مي 
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 برو در دست او كن مال بسيار
 

 ز اجناس قماش و در و دينار 
 

 ز رزق ديگران چندان امانت
 

 خيانت بگو تا گوش دارد بي 
 

 كه نتواند كزو رختي بپوشد
 

 وزان يك شربت شيرين بنوشد 
 

 نيارد كرد ازان بر كس عطايي
 

 بود در دست او همچون باليي 
 

 شب و روزش به چاالكي كند پاس  به صد بيم و هراس و ترس و وسواس    
 چو وقت آيد امانت وا ستانيم

 

 انيم ي اصلي رس به روزي خواره 
 

 ملك چون بشنود فرمان ز دادار
 

 ز حق بر وي پيام آرد دگر بار 
 

 بدو گويد كه الطاف الهي
 

 عطا فرموده هر نعمت كه خواهي 
 

 برو از نقد و جنس و در و دينار
 

 دار نما و گوش مي تصرف مي 
 

 حريص بسته دل در بزم دنيا
 

 به حرص مال سازد عزم دنيا 
 

 خداييكنون بنگر به تقدير 
 

 يابد از مادر جدايي كه چون مي 
 

 به نيرو در رحم بادي در آيد
 

 كه طفل از جاي چون كَه در ربايد 
 

 چنان باشد عذاب مادرش سخت
 

 برد رخت كه گويي از جهان بر مي 
 

 چنان گردد ز درد و رنج پيچان
 

 جان كه پنداري كه خواهي گشت بي    
 ز درد و رنج حال طفل و مادر

 

 با كندن جاني برابر بود 
 

 به هيبت طفل را بربايد از جاي
 

 سرش زير آورد باال برد پاي 
 

 ها سر به زير آرد به جاي پاي
 

 نكو سازش برون آرد ز مادر 
 

 چو بيرون آيد او بر وي وزد باد
 

 بود بر وي چو بر ما زخم فوالد 
 

 چو بنهد دايگان دستش بر اعضا
 

 بود مانند آتش بر تن ما 
 

 حقيقت حال آن يك گوشت پاره
 

 برهنه زار و درمانده ز چاره 
 

 ندارد پاي تا از وي گريزد
 

 نه دست آن كه در منعش ستيزد 
 

 نه نطق آن كه خواهد زينهاري
 

 بگريد زار همچون سوگواري 
 

 دل مادر به مهر او بجوشد
 

 به دايه گويد و رختش بپوشد 
 

 بر او سر از گريبان در كشيدن
 

 چون پوست از سر در كشيدنبود  
 

 ز جامه دست بيرون آوريدن
 

 بود چون پوست از دستش بريدن 
 

 ي تقدير ايام به حكم شحنه
 

 اش شيرين بود كام اش تلخ و همه همه   
 اي از يك نواله نخستين طعمه

 

 بود هم تلخ و شيرين حواله 
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 عسل با كندرش دايه چشاند
 

 كه باد اندرانش را براند 
 

 معنيش در معني نه اين است ولي
 

 حقيقت بايدت معنيش اين است 
 

 كه دنيا تلخ و شيرين بگذراني
 

 همه شاد و همه غمگني نماني 
 

 گهي زهرت دهد دوران بد عهد
 

 تر از شهد گهي عيشت كند شيرين 
 

 گهي بر مسند شاهي نشاند
 

 گهي از غصه صد رنجت رساند 
 

 گهي در عيش و ناز و شادماني
 

 ي دل تنگ و ناخوش زندگانيگه 
 

 مسلم نيست كس را شادماني
 

 نه كس در غم بماند جاوداني 
 

 جهان چون شكل افعي دون است
 

 برون پر نقش و پر زهر اندرون است    
 مباش ايمن به اين چرخ به

 

 گهي مهر آورد گاه آورد كين 
 

 چون مهر آرد به وقت مهرباني
 

 كف قصد هالك زندگاني 
 

 ه سخت گردد وقت كينهبه كين
 

 كه آهن بشكند چون آبگينه 
 

 ست حقيقت منزلي مانند خاني
 

 ست دران خلق جهان چون كارواني 
 كسي رد خان نماند جاودانه

 

 رسيدي شام و در صبحي روانه 
 

 در اين جا دل نهادن به كسي نيست  درين منزل كه مهلت جز شبي نيست   
 خردمندي برد سود از ميانه

 

 پيش از آمدن گردد روانه كه 
 

 به مهر و كين دنيا دل نبندد
 

 نه افسونش به مهر و كين نخندد 
 

 در حال طفل كه در گهواره باشد گويد

 جدا چون شد ز مادر طفل گريان
 

 تهي معده ز سر تا پاي عريان 
 

 چو دايه طفل را جامه بپوشد
 

 دهد آن تلخ و شيرين تا بنوشد 
 

 ه مهدشبخوابانند در حالي ب
 

 فرو بندند سر تا پاي به جهدش 
 

 و گر سرما و گر گرماي جان سوز
 

 در آن مهدش بخوابانند چل روز 
 

 ز بهر احتياط و احترامش
 

 گشايد وقت صبح و وقت شامش 
 

 چو بگشايند اوزانند سپندش
 

 دگر باره فرو بندند به بندش 
 

 به هر نوبت كه بندند يا گشايند
 

 امش بسايندچو سوهان هفت اند 
 

 نيازارد ز دست دايه و رخت  پس از چل روز اندامش شود پخت
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 پدر مشفق و مادر مهربانش  كند آن كس كه داده جسم و جانش
 

 به مهر و شفقتش پرورده دارند
 

 همه چيزي به وي ارزنده دارند 
 

 ي شير و شكر نوش دهندش طعمه
 

 بساطش گه كنار و گاه آغوش 
 

 وي فزايد بتدريج اندرونِ 
 

 چنين تا لب به گفتن بر گشايد 
 

 به هر نطقي كه بگشايد زبانش
 

 ز نو گردند خلقي مهربانش 
 

 بود جاي شبش در گاهواره
 

 چنين تا طفل باشد شيرخواره 
 

 ز شير مادرش چون بگذرانند
 

 به صد نازش به نعمت پرورانند 
 

 پدر دارد عزيز و ارجمندش
 

 نهد مادر لقب نام بلندش 
 

 در آن مدت كه باشد طفل معصوم
 

 بود بر باب و مادر همچو مخدوم 
 

 چو كودك گردد و زيرك و دانا
 

 به گفت و گوي آمد شد توانا 
 

 بفرمايند خدمت چون غالمش
 

 هاي تمامش بياموزند ادب 
 

 ز بهر فرض حق ده سال آزاد
 

 به سال يازده در روزه بنياد 
 

 نمازش پنج نوبت فرض گردد
 

 هايش به حضرت عرض گردد عمل 
 كرام الكاتبين بر وي گمارند

 

 كه قول و فعل وي بر وي شمارند 
 

 بود قرضش كه آموزند ز علّام
 

 ز بهر امر شرع ايمان اسالم 
 

 همه كردارش از اعمال و افعال
 

 نويسد بر صحيفه كاتب اعمال 
 

 در مراقبت احوال خود گويد 

 بدان بنگر ز روي علم و بينش
 

 مقصود خدا از آفرينش كه 
 

 به غير از اين حكايت نيست بشنو
 

 چو بشنودي به قولم نيك بگرو 
 

 كه از اخالص بشناسي خدا را
 

 چو بشناسي به دست آري رضا را 
 

 رضاي حق بجز فرمانبري نيست
 

 ولي فرمانش كار سرسري نيست 
 

 بدان تو شرع از ايمان و اسالم
 

 كه سيد امتان را داد اعالم 
 

 بدان ايمان شش و اسالم پنج است
 

 چو دانستي به از بسيار گنج است 
 

 از اول بر خدا و بر ملَك نيز  بيار از صدق دل ايمان به شش چيز
 

 به مجموع كتاب بر رسوالن
 

 به روز حشر و خير و شر ز حق دان    
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 به اين شش چيز ايمان تمام است
 

 بدان اكنون كه اسالمت كدام است 
 

 گانه حيد و نماز پنجچو تو
 

 زكات و روزه وانگه حج خانه 
 

 پس آن گه دل به الطاف خدا بند
 

 كه جرمت عفو فرمايد خداوند 
 

 اگرچه معتبر امر كبير است
 

 ره آسان كرده و ايزد خبير است 
 

 كه اين هر دو بنا محكم به تقواست   صحيح است اين سخن نه الف دعواست  
 سيديز راه دور تا اين جا ر

 

 كه وصف دوريش از من شنيدي 
 

 به جاي دور از اين جا رفت بايد
 

 توشه نشايد بريدن راه بي 
 

 دل دانادالن از غصه ريش است
 

 كه پر خوف و خطر راهي ز پيش است   
 دل دانادالن از غصه قديد است

 

 كه راه بس دراز و بس بعيد است 
 

 چه راه دور دشوارست اين راه
 

 ي راه آخر توشه ببايد ساخت 
 

 وزين جا بر كجايت رفت بايد
 

 درين رفتن چه منزل پيشت آيد 
 

 از اين جا بر كه آن جا نيست توشه
 

11Fدرخت آن جا نه بر 

 دارد نه خوشه1
 

 فرستادند ده روزت به دنيا
 

 ي عقبي مهيا كه سازي توشه 
 

 بكن در شرع احمد تا تواني
 

 به تقوي و به طاعت زندگاني 
 

 كه نقد هر دو عالم غير ازين نيست  قين بشنو كه شك اصالً درين نيستي   
 ست تن ما هر يكي مثل جهاني

 

 روان ما دران فرمانروا نيست 
 

 فرستاده است تقدير الهي
 

 ميان جسم، روح ما به شاهي 
 

 ز اعال روح و از اسفل تن آمد
 

 تنت تاريك و روحت روشن آمد 
 

 ردندكه روح و جسم با هم يار ك
 

 ازيشان دو ولد اظهار كردند 
 

 ز روح آيد پسر عين جهان است
 

 به جان جمله جسدها را روان است 
 دل دانا در اين قولم گواه است

 

 كه جان اندر تن ما پادشاه است 
 

 در اعضا روح ما شاه امير است
 

 به امر ايزدي عقلش وزير است 
 

 دهد فرمانش از گفتار و كردار
 

 رضاي رب دادارنخواهد جز  
 

 كند تعليم روح ما به طاعت
 

 به فرمان بردن صبر و قناعت 
 

 در ان كشور كه شخصي شاه باشد
 

 همش دشمن همش بدخواه باشد 
 

                                           
 بر = ثمره، ميوه. مصحح -1
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 ز جسم آيد يكي دختر پديدار
 

 خوانند او را نفس امار كه مي 
 

 همه كردارش از راه خدا دور  به غايت سركش است و تند و مغرور  
 

 ح باشد نفس امارعدو رو
 

 ز شرّ نفس ما يارب نگه دار 
 

 تر شناسي تو شرّ نفس را كم
 

 بگويم با تو تا زان بر هراسي 
 

 جوان تازه دل در نوجواني
 

 هوا در سر هوس در دل تو داني 
 

 انگيز نوردد دائم طعام شهوت
 

 هم از چربي و شيريني دآلويز 
 

 دل ما را كه هست از گوشت پاره
 

 جانش نباشد دست چارهكه بر  
 

 به پهلوي جگر از چپ نهاده
 

 درِ حرص و هوا بر وي گشاده 
 

 در صفت روح و جسد

 چو تن در نازكي خو كرده باشد
 

 پرورده باشد هاي خوش به نعمت 
 

 ز روي دل بخاري خوب خيزد
 

 وز آن جا نفس بر ما بر ستيزد 
 

 وزير النفس الخناس باشد
 

 باشدكه فعلش حيله و وسواس  
 

 نهند آن هر دو رو اندر تباهي
 

 موافق بر معاصي و مناهي 
 

 هميشه دشمن بدخواه روحند
 

 به عصيان و مناهي در فتوحند 
 

 چو خوش خوردي و نوشيدي بيارام     بدو گويند بخور خوش، خوش بياشام  
 ها در آويز ها و لذت به شهوت

 

 ز حق بگريز و اندر باطل آويز 
 

 ز آن هر چهار است تن ما هر يكي
 

 شان در معاني كارزار است ميان 
 

 اگرچه نفس و شيطان رهزنانند
 

 اگر مردي تو ايشان چون زنانند 
 

 فرستادند در تن عقل و روحت
 

 كه تا زاد ابد گردد فتوحت 
 

 به تقوي و به طاعات و عبادات
 

 بكار اندر جهان تخم سعادات 
 

 در شناختن احوال خود گويد 

 اي زيبا و شيرين نكتهبگويم 
 

 چو آب زر به روي لوح سيمين 
 

 پدر مادر ز روي مهرباني
 

 دمي با هم زدند از كامراني 
 

 ربودند ز يك ديگر مرادي مي
 

 ز حال فطرتت آگه نبودند 
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 خداي مهربان فرد اكبر
 

 ترا انداخت اندر بطن مادر 
 

 ي خاك ي يك ذره ز نطفه نقطه
 

 چاالك ترا بخشيد جسمي چست و 
 به مايحتاج تن از روي ظاهر

 

 به غايت زيرك است و جلد و قادر 
 ز بهر راحتت كرده زمين مهد

 

 ز بهرت آفريده شكر و شهد 
 

 ز هر نعمت كه در روي زمين است
 

 خواص هر چه اندر خافقين است 
 

 ز مأكوالت و ملبوسات و حيوان
 

 كه هستند اندرين پاكيزه ايوان 
 

 د آفريدهز بهر تست ايز
 

 ز خلق هر دو كونت برگزيده 
 

 ز فضلش با بسي ناز و نعيمي
 

 ولي بگذار لذّات بهيمي 
 

 به چشم معرفت در وي نظر كن
 

 تو خود را بين و عالم مختصر كن 
 

 فراوان نعمتت بخشيده در تن
 

 داني تو ليكن بشنو از من نمي 
 

 هاي ظاهر ببين با خود ز نعمت
 

 جواهرز فضل ايزدي چندين  
 

 كسي كو كرد ما را كالبد ساخت
 

 به نعمت ظاهر و باطن بياراست 
 

 ز ظاهر بين زبان و ديده و گوش
 

 ز باطن عقل و فهم و فكرت و هوش 
 اگر اللي خرد نطق زباني

 

 نيابد گر دهد ملك جهاني 
 

 خرد چشمي نيايد با دو صد تاج  دگر كوري كه بر چشم راست محتاج
 

 گوش بايدبراي كور اشنفت 
 

 اگر صد مملكت بدهد نيايد 
 

 ز حق بر تست هر سه رايگاني
 

 و ليكن قدر اين نعمت نداني 
 

 از آن به داده عقل و نور و ادراك
 

 بدان بشناسي از هم زهر و ترياك 
 

 خدا را كن سپاس و شكر و منّت
 

 كزين بهتر به ما داده است نعمت 
 

 د مختصر در نزد ايماننماي  زبان و چشم و گوش و عقل با جان
 

 هزاران شكر الطاف خدايي
 

 كه ما را داده ايمان عطايي 
 

 اگر من غيبت آن در دل آرم
 

 هاي ايزد بر شمارم كه نعمت 
 

 نشايد نعمت ايزد شمردن
 

 بود واجب ثنا و شكر كردن 
 

 چو در نعمت شمردن عجز داريم
 

 ها گزاريم چگونه شكر نعمت 
 

 كويي كردكسي چون در حق تو ني
 

 كمربندي تو در پاداش آن مرد 
 

 شمار است ز ايزد بر تو نعمت بي
 

 يكي گر من بگويم صد هزار است 
 

 ز حق حق كرم چندان كه داري
 

 به صد چندان دگر اميدواري 
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 هاي حق شكري نكردي به نعمت
 

 ز بدكرداري اندوهي نخوردي 
 

 خوري هر لحظه رزقي به نو نو مي
 

 ي هر لحظه فسقيكن  دمادم مي 
 

 برو منشين كه شرمي از خودت باد
 

 هاي ايزد ناوري ياد كه نعمت 
 

 نداري از خدا و معصيت شرم
 

 برآر آخر دمي سرد از دل گرم 
 

 ترا از فسق پر شد كاخ و گلشن
 

 بر آن فسق از ندامت آتشي زن 
 

 ز عشق افروختي تو آتش تيز
 

 ز چشم آبي بران آتش فرو ريز 
 

 رويت از فسق و مناهي سيه شد
 

 به آب چشم برشو آن سياهي 
 

 به غفلت از تو شد سال و مه و روز
 

 شبي آهي برآور از سر سوز 
 

 گذشت از تو خطاب بر تو فراوان
 

 ز جرم آن بنه بر نفس تاوان 
 

 كه گر ده روزي دگر عمر داري
 

 ده تن در اداي حق گزاري 
 

 چنان هستي بدين دنياي دون شاد
 

 مبدأ و معادت رفت از يادكه  
 

 فراموشت شد آن ميثاق و پيمان
 

 كه بستي در ازل با خالق جان 
 

 دل و جان تازه كن در عهد اهللا
 

 بكن توبه بگو استغفر اهللا 
 

 در شناخت احوال خير و شر

 اال اي آن كه از مبدا و معاد
 

 شده بر آرزوي نفس معتاد 
 

 گرفته تنگ دنيا را در آغوش
 

 كرده از خاطر فراموشقيامت  
 

 به نقد عمر دنيا را خريدار
 

 نعيم آخرت را نسيه پندار 
 

 ز مبدأ تا معادت پنج منزل
 

 يكايك سهمناك و صعب و مشكل 
 دو بهريدي و شرح آن تو داني

 

 كه چون كردي در آن جا زندگاني 
 

 دو منزل كز پس دنياست در راه
 

 ز كردارست ما را دست كوتاه 
 

 خوان دنيا هيچ كاري تو اندر
 

 ترا زان هيچ كرداري نداري 
 

 اگرچه شرق چون توفان نوح است
 

 حقيقت منزل فتح و فتوح است 
 

 مشو غافل از آن يك لحظه زينهار
 

 مياسا يك دم از اعمال و كردار 
 

 بايدت كاشت در آن تخم عمل مي  بايدت داشت از اين جا توشه بر مي
 

 فرايض حق نيكو به جا آر
 

 دار وز آن پس سنّت سيد نگه 
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 گهي طاعت گهي قرآن گهي ذكر
 

 ماللت چون رسد خاموشي و فكر 
 

 كه فكر قدرت جبار كردن
 

 به است از طاعت بسيار كردن 
 

 خداوندي كه عالم را نهاده
 

 رهي در پيش هر پايي گشاده 
 

 ره سابق گشاده تا به درگاه
 

 كه آن راه است تا درگاه اهللا 
 

 ديگر كه نام او يمين استره 
 

 طريق جنت و خلد برين است 
 

 سوم راه نام چپ دارد به كفار
 

 كه هست آن راه راه دوزخ و نار 
 

 ميفت اندر پي دنياي وسواس
 

 اگر مردي ره تحقيق بشناس 
 

 زنرو دل قدم در نه در اين راه
 

 كه هست آن راه نزديكان درگاه 
 

 و گر رفتن در اين ره ناتواني
 

 يمين بگزين كه از شر در اماني 
 

 قدم زين هر دو ره گر بگذراني
 

 روي باقي تو داني به دوزخ مي 
 

 گانه بالتفسير هاي سه راه  در صفت

 كنون اي عاقل فرد يگانه
 

 گانه صفت بشنو تو از راه سه 
 

 خالف نفس و شيطان را كمر بند
 

 يكم چيزي شو از دنيا تو خرسند 
 

 نشين در گوشه خاموش به ياد حق  و شيرين مكن نوشهاي خوش  خورش  
 

 حقودي و حسد از دل به در كن
 

 سخن د شغل دنيا مختصر كن 
 

 ز دنيا دوستي دل سرد گردان
 

 دل اندر كار دين پردرد گردان 
 

 به اخالص دل و صدق عقيده
 

 بكن عادت به اخالق حميده 
 

 غم دنيا چنان از دل برانش
 

 سود و زيانشكه فارغ گردي از  
 

 چو از مكر شياطين در گذشتي
 

 مراد نفس را از دست هشتي 
 

 به نيك و بد شدي راضي ز دادار
 

12Fنيازاري و بر كس ناري 

 آزار 1
 

 دان كه راه صادقان است يقين مي
 

 كه نام نيك ازيشان جاودان است 
 

 و گر نتواني از شهوت گذشتن
 

 مراد نفس را از دست هشتن 
 

 ها حالل است شهوتبه امر شرع 
 

 ولي وقتي كه از وجه حالل است 
 

 كمر در راه دين محكم فرو بند
 

 قدم جز در طريق شرع مپسند 
 

                                           
 ناري = مخفف نياوري. مصحح  - 1
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 چو امر شع را مأمور گشتي
 

 ها دور گشتي ز فسق و معصيت 
 

 دان كه اندر رستگاري يقين مي
 

 به دست راست راه راست داري 
 

 رهت راه نعيم و بوستان است
 

 گاه دوستان است عدهكه آن جا و 
 

 شوي يار وگر با نفس شيطان مي
 

 ي ايشان كني كار كه بر فرموده 
 

 عنان اختيارت در كف آرند
 

 ترا از راه طاعت باز دارند 
 

 چنان معلوم شد از نص جبار
 

 طاعت ندارد جاي جز نار كه بي 
 

 در مراقبت شدن احوال خود گويد

 گذاري ايا كامروز شادان مي
 

 ي فردا چه داري تا توشهببين  
 

 نفس اندر تن ما در شمار است
 

 وار است كه آن هر يك چو در شاه 
 

 ي عمر اين جهان است ترا سرمايه
 

 نفس در جسم ما گنج نهان است 
 

 داري تو زينهار نكو سرمايه
 

 به دانش سود از آن سرمايه بردار 
 

 اگر در هر نفس گويي كه اهللا
 

 سود دلخواهاز آن سرمايه يابي  
 

 به يك ره گفتن تسبيح و تهليل
 

 ز باغ جنتت بخشند تكميل 
 

 به غفلت يك نفس كز تن بر آري
 

 كه ياد خالق اندر دل نياري 
 

 كه در شاهوارت رفت از دست  بدان اي غافل اندر خواب سرمست
 

 اگر صد سال ديگر عمر يابي
 

 عوض زان در گم كرده نيابي 
 

 تان بگوييدگر خود غيبت و به
 

 دلي را بر زبان رنجي به خويي 
 

 گناهت در قيامت بيش ازان است  نفس ضائع شد و سودت زيان است
 

 مثال ما و احوال زمانه
 

 بهانه بگويم با تو روشن بي 
 

 بگويم با تو كاحوال جهان چيست
 

 توان زيست خوشا آن كس كه نيكو مي    

 يك و بد آنرموز مثل دنيا و عمل دنيا و آخرت و ن

 اند سه تن با هم به تجاري رفيق
 

 كه هر سه مهربانند و شفيقند 
 

 روند از شهر خود سه به شهري
 

 جدا با هر يك از سرمايه بهري 
 

 يكي عاقل بود داناي و هوشيار
 

 نگه دارد قماش از دزد طرّار 
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 ز فكرت ثابت و از راي صائب
 

 ها خرد خوب و غرائب نفيس 
 

 او محمود باشدچنان در بيع 
 

 كه ديناري هزارش سود باشد 
 

 به كام دل چو آيد از سفر باز
 

 بود در ناز و در نعمت سرافراز 
 

 راي و تدبير يكي ديگر بود بي
 

 كه از داد و ستد باشد به تقصير 
 

 قماش خود نگه دارد ز دزدان
 

 ز تجارت نيارد سود چندان 
 

 اگر چه نبود او را سود چندين
 

 د مايه نبود زار و غمگينچو دار 
 

 عقل و جاهل يكي ديگر بود بي
 

 به كلي گردد از سرمايه غافل 
 

 كمين آرند بر وي دزد طرّار
 

 ربايند از كفش سرمايه يك بار 
 

 چو در مسكن رسد باشد به ناچار
 

 پشيمان و پريشان زار و غمخوار 
 

 سودندارد جز پريشاني جوي   ي سود ولي چون رفتش از كف مايه
 

 سخن از رمز گفتم با معاني
 

 بگويم با تو روشن تا بداني 
 

 مسافر روح و مايه عمر و ايمان
 

 هاي جوارح سود و نقصان عمل 
 

 سفر دنيا و مسكن آن جهان است
 

 عمل يا سود باشد يا زيان است 
 

 در شرح و بيان اعمال خير و شكر گويد

 سه تن از يك پدر و مادر بزايند
 

 ر سه همچون هم نيايندبه دنيا ه 
 

 گذارد عمر در اذكار و طاعات  يكي روز و شب و اوقات و ساعات
 

 كند فرض و بجا آرد نوافل
 

 نگردد از خدا يك لحظه غافل 
 

 كند ايزد عزيز و ارجمندش
 

 اي بدهد بلندش ز جنّت پايه 
 

 يكي ديگر كه او تدبير كم داشت
 

 ي دزدان نگه داشت قماش و مايه 
 

 ه فرض حق دايم گزارداگرچ
 

 ها ضايع گذارد دگر وقت 
 

 گرش ندهند رفعت از مثوبات
 

 بود ايمن ز تشويش عقوبات 
 

 يكي ديگر كه بد نادان و غافل
 

 كه سرمايه ببردندش به باطل 
 

 شود عاصي ز فرمان الهي
 

 گذارد عمر در فسق و مناهي 
 

 به روز حشر در دوزخ برندش
 

 شز آتش بر نهند  سالسل 
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 در آگاه گردانيدن خالئق از فاني شدن عمر بر سبيل تمثيل

 تو در راه قيامت در شتابي
 

 ز ره يك لحظه آسايش  
 

 چو آب جاري اندر ره شب و روز
 

 رواني تا رسي بر مرگ جان سوز 
 

 نفس هر يك بود در راه يك گام
 

 بود چون فرسخي هر روز ايام 
 

 به هر ماهي كند عمر اختاللي
 

 هر منزلي مانند سالي بود 
 

 چهل پنجاه منزل چون بر آيد
 

 آيد  به اندك مدت ديگر سر 
 

 درين ره منزل از پنجاه و از پنج
 

 فرو بايد شدن روزي به صد رنج 
 

 اگر شيخي  و گر شابي و خرم
 

 چو مرگ آيد محابا نيست يك دم 
 

 بگو با نفس در هر صبح ايام
 

 مكه بر عمر اعتمادي نيست تا شا 
 

 كن وداعت به پيشين و پسين مي  به قوت صبح چون كردي تو طاعت
 

 كه جسمت را ز نو روح چنان داد
 

 تن افسرده را روح روان داد 
 

 گانه ميان اين نماز پنج
 

 تصور كن كه خواهي شد روانه 
 

 ز دنيا نااميدي كن به خود جمع
 

 ز دنيا بگذر و بفروز چون شمع 
 

 دارد ي بسيار كه دنيا حيله
 

 اگر تو نگذري او بگذراند 
 

 تو از قول نبي بشنو ز مسكين
 

 كه رأس هر عبادت نيست جز اين 
 

 چو ترك اين زن ده شو بگفتي
 

 به عزم مرگ خفتي چون بخفتي 
 

 چو مرگ آيد ترا دامن بگيرد
 

 به اندام سليمت تن بميرد 
 

 در نزديكي مرگ هر كس گويد

 علي هذا چو ايامي بر آيد
 

 آيد  ات كالبد بر ما سرحي 
 

 اجل بر ما به سرعت رخش تازد
 

 به مهلت يك نفس بر ما نسازد 
 

 ز حضرت قابض روح اندر آيد
 

 كه از تن جان شيرين در ربايد 
 

 ز اندوه فراق و رفتن جان
 

 ز بيم دوزخ و وسواس شيطان 
 

 غنم و اندوهي اندر خاطر آيد
 

 به دل خوفي ز دوزخ حاضر آيد 
 

 از سيد مرسل به ما قولرسيد 
 

 كه با سبعين الف است مرگ را هول    
 به وقت مرگ بر مردم گمارند

 

 كه گر هولي ازان در عالم آرند 
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 ها بدحال گردد جميع عالم از هول
 

 خود  زبانش الل گردد دلش بي 
 

 چنان گردد ز ترس هول مدهوش
 

 كه از خاطر كند خود را فراموش 
 

 ايستادهبرابر نيز شيطان 
 

 طمع در غارت ايمان نهاده 
 

 در آن حالت خدايا رس به فرياد
 

 مان تو بر ياد بده قول شهادت 
 

 شهادت آن زمان تلقين ما كن
 

 عنايت را رفيق جان ما كن 
 

 روان گردان زبانم بر شهادت
 

 امورم ختم گردان بر سعادت 
 

 در صفت اهل سعادت گويد

 اگر اعمال صالح كرده باشد
 

 ه امر شرع تن پرورده باشدب 
 

 ز اعمالش خدا خوشنود باشد
 

 پرورد باشد  به امر شرع تن 
 

 بشارت در رسد از امر جبار
 

13Fكه عبدي التخف ال تحزن النار 

1 
 

 مترس از دوزخ و وسواس شيطان
 

 كه جايت جنّت است و باغ رضوان 
 حجاب از پيش چشمش در ربايند

 

 بهشت و بوستان بر وي نمايند 
 

 ي شيطان بدخواه به رغم ديده
 

 ي ديدار اهللا دهندش وعده 
 

 به اميد لقا چندان شود شاد
 

 كه از مردن به كلي ناورد ياد 
 

 ز مردن هيچ غم در دل نگيرد
 

 خداخوانان به لب خندان بميرد 
 

 ز تن بيرون رود روح منور
 

 و زو هفت آسمان گردد معطر 
 

 ي آب كه از مشكي چكد يك قطره  شابچنان جانش رود گر شيخ و گر    
 چنان خوشبو شود از وي فرشته

 

 كه گويا مجمري پر عود گشته 
 

 لباس جنتش پوشند و خلعت
 

 برندش بر مأل اعلي ز حضرت 
 

 درِ هفت آسمان بر وي گشايند
 

 به طوبي مرحبا او را ستايند 
 

 كسان و اهل و فرزندان و خويشان
 

 يشانبه مرگ و ماتمش زار و پر 
 

 ز اندوه فراقش زار و غمناك
 

 به تن سوزان و گريان بر سر خاك 
 

 اگر چه همچو جانش دوست دارند
 

 پس از غسل و كفن در خاكش آرند 
 چو بگذارند بر وي چار تكبير

 

 نهند آن جا كه باشد حكم و تقدير 
 

                                           
 گين مشو. مصحح عبدي ال تخف ال تحزن النار = بنده ي من نترس و از آتش دوزخ غم - 1
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 ي خاكش سپارند به زندان خانه
 

 به تنها در دل خاكش گذارند 
 

 د و خويش و بنده آزادزن و فرزن
 

 ز خانه اش باز پس گردند ناشاد 
 

 ها آيد پياپي شراك نعل
 

 كه منكر با نكير آيند بر وي 
 

 به مانند دو شخص خوب رخسار
 

 كه از جان مرده با ايشان شود يار 
 

 بر آيد در جسد جانش دگر بار
 

 گشايد چشم بيند چار ديوار 
 

 يقين داند كه اين منزل نه دنياست
 

 بداند كاولين منزل ز عقباست 
 

 يكي نعره زند بيچاره از جان
 

 خالئق بشنوند از غير انسان 
 

 ميان قبر او را خوش نشانند
 

 ز من ربك و ما دين باز خوانند 
 

 ز درد مرگ اگر بر خود بمويد
 

 جواب خوب و زيباشان بگويد 
 

 كه ربم خالق هر دو جهان است
 

 ستنبيم خاتم پيغمبران ا 
 

 چو كعبه قبله و قرآن امام است
 

 نصيب از دين و اسالمم تمام است 
 

 مرا در دين برادر مؤمنانند
 

 شريعت را جز اين راهي ندانند 
 

قتَ عبديخطاب آيد ز حق   صدّ
 

 پسنديدم ترا در نيك عهدي 
 

 به گورش فرش اندازند از نور
 

 اش پوشند چون حور لباس حلّه 
 

 از ناز عروسانه بخوابانندش
 

 كنند از روضه يك روزن برو باز 
 

 ز اعمالش يكي صورت بسازند
 

 كه مانند جواني جان نوازند 
 

 به رخ ماه و به قامت سرو قامت
 

 بود يار و نديمش تا قيامت 
 

 بود قبرش فراخ و سبز و روشن
 

 بخش و خرم چون سبزه گلشن فرح 
 وزد باد برو دايم ز جنّت مي

 

 د خرم و شادوي اندر قبر باش 
 

 بود اندر ميان روح راحت
 

 اي باشد ز جنّت نه قبري روضه 
 

 در صفت كردن اهل شقاوت گويد

 وگر اعمال او غيرصالح است
 

 حقيقت كار او غيرفالح است 
 

 خالف شرع تن پرورده باشد
 

 ها كرده باشد خطا و معصيت 
 

 ز فعل بد خدا آزرده كرده
 

 توبه مرده اي بي نكرده توبه 
 

 به ختمش كار نامحمود باشد
 

 به سبقت خاتمش مردود باشد 
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 در آيد بانگ البشري به گوشش
 

 گريزد حالي از تن عقل و هوشش 
 

 تنش حالي به حالي سكرت افتد  دلش در وحشت و در حسرت افتد
 

 نفس اندر عروق و پي گريزد
 

 و زو قابض به كينه بر ستيزد 
 

 نبدانسان بر كشد از جسم او جا
 

14Fكه جلدي بر كشند از زنده حيوان 

1 
 

 چو بيرون آورند جان شديدش
 

 بگندد عالم از بوي پليدش 
 

15Fاش پوشند ز قطران جامه

 از نار 2
 

 به بوي او بسي بدتر ز مردار 
 

 چو در هفت آسمان بويش ببويند
 

 مالئك جمله ميش العبد گويند 
 

 هذا چو اندر خاكش آرند  علي
 

 كش سپارندبه گور تنگ و تاري 
 

 چو منكر با نكيرش بر سر آيند
 

 به چشم ازرق به گفتن تند گفتار 
 

 لب باال ز بيني بر گذشته
 

 لب زيرين به روي سينه هشته 
 

 كه كوه از هيبت او گشته غمگين  به دست هر يكي يك بيلك سنگين
 

 چنان از هيبت ايشان بترسد
 

 چون بيد از باد لرزان چون بلرزد 
 

 آيد اندر جسم او بازدگر جان 
 

 ي راز به حكم خالق داننده 
 

 به گرد خويش بيند چار ديوار  كار چو بگشايد دو چشم، آن معصيت   
 

 شك و ريبي بدان آن زمان بي
 

 كه آن دنيا نباشد هست عقبي 
 

 ز جان آن دم يكي نعره زند آن
 

 خالئق بشنوند از غير انسان 
 

 بدو گويند من ربك و ما دين
 

 واب بد بگويد زار و غمگينج 
 

 بگويد انتما از ترس ايشان
 

 زنندش هر يكي يك پتك بر جان 
 

 ز فرقش از قدم از پاي تا دست
 

 ي پست چو خاكستر شود ريزيده 
 

 يكي شيهه زند بيچاره از جان
 

 خالئق بشنوند از غير انسان 
 

 دگر اعضاش با هم بسته گردد
 

 جسد با جان به هم پيوسته گردد 
 

 همان اسود رخان تند گفتار
 

 بدو گويند من ربك دگر بار 
 

 زبانش از سياست الل گردد
 

 به غايت عاجز و بدحال گردد 
 

                                           
 اقتباس از معناي حديث صحيح مي باشد. مصحح  - 1

منٖ  ﴿اشاره به آية كريمه:  - 2  َ دَ ل طد َّ  َ ُِ م�ديُل   �  ٰ � ۡغ�  َُ لَّاُر ا  ُِ  َ و ُُ ] مي باشد. 50: إبراهيم[  ﴾٥ُا
 مصحح
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 جواب حق نداند گفت گمراه
 

 به خودكوش افگند گويد كه آه آه 
 

 عبدي كذبتَ خطاب آيد ز حق 
 

 پسندي كه غير از من خدايي مي 
 

 اش پوشند ناخوش ز قطران جامه
 

 ه قبرش فرش اندازند از آتشب 
 

 ز دوزخ روزني بر وي گشايند
 

 عذاب گونه گون بر وي نمايند 
 

 ز تنگي گور چندانش فشارند
 

 كه پهلو را ز پهلو در گذارند 
 

 ز اعمالش پديد آرند پر غش  كريه الوجه شخصي زشت و ناخوش   
 

 كه باشد گوش او كر چشم او كور
 

 ن گوربه بالينش نشانند اندر آ 
 

 يكي بدهند از آن پتك گرانش
 

 كرانش كه بنمايد عذاب بي 
 

 بود كارش فغان و آه و آوخ
 

 كه قبر او بود چاهي ز دوزخ 
 

 تنش در حال چنداني بر آيد
 

 كه دنيا همچو خوابي يادش آيد 
 

 در حساب آخرت از هر كس گويد

 ان استاكر مالك به امالك جه  ي با جسم و جان است كسي كو زنده   
 

 اگر صد جاه و صد تمكينش باشد
 

 به دنيا دولت سنگينش باشد 
 

 اگر بر ني نان قدرت ندارد
 

 برِ كس نيم جو حرمت ندارد 
 

 اگر عالم بود با ورع و عابد
 

 و گر تارك بود با فقر و زاهد 
 

 چو مرگ آيد برو آخر زمان است  قران است به چندين قرن اگر صاحب   
 

 از اعمال دنيابريده گردد 
 

 ز خير و شر الّا از سه اشيا 
 

 يكي خيري كه جاري كرده باشد
 

 اي هم برده باشد كه در آن سعي 
 

 چو آب انبار پل و خان كه هر دم
 

 از آن راحت رسد بر خلق عالم 
 

 رسد بر خلق راحت ازان تا مي
 

 بود در قبر وي را مزد طاعت 
 

 دوم او را بود فرزند نيكو
 

 اهد از خدا آمرزش اوكه خو 
 

 دهد صدقات قرآن نيز خواند
 

 خدا مزدش به روح او رساند 
 

 سوم علمي كه آموزد به خلقان
 

 چو خياطي و نجاري و قرآن 
 

 ز تعليمش كسي سودي بيابد
 

 معلم نيز از آن مزدي بيابد 
 



 مجموعه مبدأ و معاد  78

 

 در صفت آخر زمان گويد

 چو دور آرد به سر افالك دوار
 

 ديدارشود آخر زمان آن گه پ 
 

 اسرافيل اندران دم در دمد صور
 

 شود خلق سماء و ارض مقهور 
 

 نماند آدمي از نسل آدم
 

 ز اطراف جهان در كلّ عالم 
 

 نه گاو و گوسفندان و ستوران
 

 ز مار و ماهي و مرغان و موران  
 

 ز حيواني كه دارد آدمي زاد
 

 ها جمله بنياد برآرد مرگ از آن 
 

 س و حيوانپري و ديو جن و ان
 

 نماند يك تني زنده ازيشان 
 

 فتد مرگ مالئك در سماوات
 

 وزان بهره رسد بر حور جنّات 
 

 نماند زنده الّا رب قهار
 

 خداوندي و ملك او را سزاوار 
 

 حيات و موت مخلوقات و انسان
 

 بود پيش خداونديش يكسان 
 

 زمين از زندگاني خالي چهل سال
 

 يك حالبود معمور آباد آن به  
 

 ها در وقت بارد همي باران
 

 برويد سبزه و ميوه بر آيد 
 

 رود آب روان در جوي كاريز
 

 بود محكم سرابستان و دهليز 
 

 وزان پس مدتي باران نيايد
 

 نرويد سبزه و ميوه نيايد 
 

 همه آبادها ويران شود پاك
 

 خداوندا جهان و چرخ افالك 
 

 ارادت آن چنان آرد به خاطر
 

 ها كند بر خلق ظاهر قدرتكه  
 

 در صفت دود و دخان گويد

 يكي هفته جهان پر دود گردد
 

 مه و خورشيد دود اندود گردد 
 

 جهان همچو شب ديجور گردد
 

 نور گردد زمين و آسمان بي 
 

 پس از دود دخان باشد چهل روز
 

 جهان روشن به نور گيتي افروز 
 

 يكي جنبش بجنباند زمين را
 

 زه سازد خافقين راكه ريزه ري 
 

 كه دو پشته نماند هيچ اطراف  ز مشرق تا به مغرب از چپ و راست  
 

 جهان هامون شود از قاف تا قاف
 

 كه دو پشته نماند هيچ اطراف 
 

 به غير از كوه گردد ارض هامون
 

 ها از آن آرند بيرون نهاني 
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 در صنعت و كيفيت بعث خاليق گويد:

 جبار كنون بشنو كه چون معبود
 

 خاليق زنده گرداند دگر بار 
 

 ز رب العالمين اندر رسد امر
 

 كه اندر آسمان حاضر شود ابر 
 

 سر هفت آسمان باالي كيوان
 

 انيكي درياست نامش بحر حيو 
 يكي درياست آن جا آفريده

 

 هنوز از آب آن كس ناچشيده 
 

 همه آب حيات نازنين است
 

 تز سر تا قعر آن پانصد سنين اس  
 

 بز كوهي ميانش آفريده
 

 به زانو آب دريا نارسيده 
 

 كند دربار ابر آن آب حيوان
 

 بفرمايد كه در عالم بباران 
 

 كشد در روي عالم ابر در حال
 

 ببارد در زمين آن تا چهل سال 
 

16Fكه هم چندان نياسايد ز مدرار

1 
 

 كه مرغي در زند در آب منقار 
 

 ز كوهي گر زمين باالتر آيد
 

 چهل گز آب از آنش بر سر آيد 
 

 به زير آن به امر ايزد پاك
 

 بپا گردد چهل گز از زمين خاك 
 ي ما غبار قالب پوشيده

 

 به هم پيوسته گردد اندران ماء 
 

 چه جاي ما كه عضو جمله حيوان
 

 به هم پيوندد اندر آب حيوان 
 

 ز لحم و عظم اعضاي رميده
 

 جسد گردد از نو آفريده 
 

 حياتي يافت در عالم زماني  سبي كه بودش جسم و جانيز هر ن
 

 خداي خالق جان و تن و هوش
 

 نگرداند يكي پشه فراموش 
 

 ز روز اولين تا ختم عالم
 

 جسدها را كند پيوسته با هم 
 

 اگر صد تن به روي مرده باشد
 

 كه هر صد تن به گوري كرده باشد    
 جسدهاشان به هم ريزيده باشد

 

 كديگر پوشيده باشدميان ي 
 

 بفرمايد چنان از هم جداشان
 

 هاشان كه آميخته نگردد خاك 
 

 نياميزد به هم خاك چپ و راست     يك به هم راست جسدها را كند يك
 به امر قدرت خود رب ارباب

 

 بخواباند جسدها را در آن آب 
 

 جهان از آب حيوان همچو طاسي
 

 چنين تا بگذرد ايام پاسي 
 

                                           
 . مصحح درپي ارانهاي پيمدرار = ب - 1
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 و نيست كردن آب از عالم ÷ده گردانيدن جبرائيل در زن

 چنين نقل است از صاحب شفاعت
 

 كه چون اندر رسد هنگام ساعت 
 

 خداي خالق جان پرورنده
 

 كند در حال جبرائيل زنده 
 

 بفرمايد به جبرائيل يزدان
 

 كه آب  از روي عالم نيست گردان 
 در آيد جبرئيل آن گه به صد تاب

 

 گاو آن آب گشايد در دهان 
 

 كه عالم بر سر كوهان آن است
 

 يقين آن گاو حمال جهان است 
 

 چو گاو آن آب از لب بگذراند
 

 كه در عالم يكي قطره نماند 
 

 به خود پيمايد آب جمله دريا
 

 كه امروز است در عالم مهيا 
 

 رسد تا بر جگرگاهش سر آب
 

 نگردد گاو از آن في الجمله سيراب 
 حضرت اندر آن دم خبر گويد به

 

 كه آب از روي عالم نيست كردم 
 

 به امر خداوند جل جالله صدر زنده گردانيدن محمد 

 خداي خالق جان پرورنده
 

 كند اخوان جبرائيل زنده 
 

 براق و حلّه و تاج كرامت
 

 بريد از بهر ساالرِ قيامت 
 

 به تحريمش ز مرقد وا نشانيد
 

 به تعظيمش به مركب بر نشانيد 
 

 به چندين ناز و اعزازش بياريد
 

 ي عرشش بداريد به زير سايه 
 

 ها هست از كرامت فراوان وعده
 

 ميان ما و ساالر قيامت 
 

 مالئك چون ز حضرت امر يابند
 

 ي رضوان شتابند ميان روضه 
 

 براق برق پاي تند دلكش
 

 كه گاه پويه و هم از وي شو غش 
 

 ز مرواريد گوش و كهربا سم
 

 در دندان وز ابريشمش دمز  
 

 ز زرين و ز ياقوتش حبل كر  ز عنبر موي و جسمش همچو گوهر
 

 لگام از نور و تگ در وقت رفتار
 

 تر به صد بار ز وهم تيزتگ خوش 
 

 ز نور محض تاجي از كرامت
 

 لباس حله از رحمت تمامت 
 

 ها را ستانند ز جنت جمله اين
 

 ي سيد رسانند به رأس روضه 
 

 تعظيم و به حرمت صاحب راز به
 

 ز بالين سرش بردارد آواز 
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 به تعظيم و به تكريمي كه دانند
 

 به صد عزّت به صد نامش بخوانند 
 

 شفيع المذنبين چون بشنود گوش
 

 اش هوش در آيد در تن پاكيزه 
 

 گشايد چشم و سر بردارد از خاك
 

 رسيده جان پاكش در تن پاك 
 

 والز جبرائيل پرسد كيف اح
 

 بگو با من كه با خود چيست اين حال    
 جواب سيد از تعظيم تمكين

 

 بگويد صبح روز محشر است اين 
 

 بهشت و حوريان در انتظارند
 

 نثارت لعل و در در دست دارند 
 

 پرسم ترا زين بگويد من نمي
 

 دلم از بهر امت است غمگين 
 

 بگو با امت عاصي چه كردند
 

 دوزخ ببردند شان يا به جنّت 
 

 بگويد جبرييل اول ثنايش
 

 پس از حمد و ثنا گويد جوابش 
 

 كه بر امت تويي سابق و ساالر
 

 كنند ايشان همه بعد از تو بيدار 
 

 لباس و حلّه و تاج و كرامت
 

 بپوشانند بر صدر قيامت 
 

 به اعزازش به مركب بر نشانند
 

 ي عرشش رسانند به زير سايه 
 

 سعد همايون دران وقت خوش و
 

 چون به امر خالق منّان و بي 
 

 مالئك بانگ و صواتي بر آرند
 

 لواي احمدي بر پاي دارند 
 

 صور دوم ÷در دميدن صور اسرافيل 

 اسرافيل اندران دم در دمد صور
 

 ها ز شاخ صور منشور شود جان 
 

 سر هر شاخ چو دنيا فراخ است  صفت از صور بشنو هفت شاخ است   
 

 شاخي ازان جان گروهيبه هر 
 

 خاليق را ازان آيد شكوهي 
 

 اش قول يقين است خدا زندازه
 

 ز زير عرش تا هفتم زمين است 
 

 ها چو ياران زان برون آيد روان
 

 ها طلبگار جسدها گشته جان 
 

 به امر كردگار هر دو عالم
 

 شود زنده به يك ره خلق عالم 
 

 به هر جسمي كه جاني اندر آيد
 

 بانگي و افغاني بر آيدازان  
 

 از آن بانگ و فغان خيزد خروشي
 

 فتد اندر خاليق فزع و جوشي 
 

 ز بانگ و جوش برخيزد فغاني
 

 كه اندر هم زند حالي جهاني  
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 بريزد آسمان اختر ز اندوه
 

17Fچو پشم اندر هوا پرّان شود كوه 

1 
 

 ز هيبت آسمان چون مس گدازد
 

 زمين از فزع و هيبت پاره سازد 
 

 زمين و آسمان جمله برد باد
 

 وزان هر دو نماند هيچ بنياد 
 

 ز سك صحرا زمين را گسترانند
 

 خاليق بر زمين حشر رانند 
 

 ستاده عاجز و حيران و گريان
 

 به لب عطشان به تن جوعان و عريان    
 ز تن نيرو رود از دل رود هوش

 

 خودي خود را فراموش كنند از بي 
 

 از پاها ندانندزن و مردان سر 
 

 كه از هامون بر از دريا ندانند 
 

 بود يك ميل از ايشان به خورشيد
 

 اي از سرو تا بيد نباشد سايه 
 

 ز خاص و عام خلق از هيچ پايه
 

 اي إال سه سايه نباشد سايه 
 

 ست ي عرش خدايي يكي زان سايه
 

 ست لواي مصطفايي  دوم سايه 
 

 كشند اندر قيامت صف صدوبيست
 

 ست كه پانصد سال هر صف را درازي    
 اند ثمانين امتّان مصطفي

 

 چهل صف زان ديگر انبيا اند 
 

 فرشته روح نامي در بهشت است
 

 ز محض نور وز رحمت سرشت است    
 نشسته در بهشت و زر گدازد

 

 ز بهر حوريان پيرايه سازد 
 

 ي حق روز محشر به حكم وعده
 

 رها براب شود با جمله و صف 
 

 بود در طول و عرض و قد و قامت
 

 برابر با همه خلق قيامت 
 

 ميان هر دو باال عرش جبار  بهشت از راست وز چپ دوزخ و نار   
 

 در حاضر گردانيدن دوزخ جهت كفّار گويد

 خطاب آيد كه دوزخ را بياريد
 

 عذاب كافر و فاسق بداريد 
 

 مؤكل بر سقر چندين فرشته
 

 شان سرشته ز رحمت وز سياست 
 

 زبانيه مؤكل بر زبانه
 

 سقر چون است ايشان تازيانه 
 

 ز فرمان خداي عاصي نگردند  سبكرو و چست و چاالك و هنرمند
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 بر ايشان آن چه فرمايند فرمان
 

 به چاالكي به جا آرند فرمان 
 

 ي گوش بود پانصد سنين تا نرمه  كه هر يك را ز ايشان از سر و دوش   
 

 ي تسبيح و تهليل ههمه گويند
 

 كشان آرند دوزخ را به زنجير 
 

 صراط اندر سرِ دوزخ كشيده
 

 ره دشوار چون آن كس نديده 
 

 تر برّان چو شمشير ز موي باريك
 

 به غايت سهمناك و آتش زير 
 

 شنيدستم كه راهش سه هزار است
 

 چو شيب افروز الفي هاموار است 
 

 به پاي پل سوزان كرده ميزان
 

 اي زان شرق تا به مغرب كفهز م 
 

 ثواب و معصيت بر وي بسنجند
 

 به مثقال و ذره ميزان بگنجند 
 

 جهنم را به دشت محشر آرند
 

 به زنجير سياست باز دارند 
 

 ي خود را موافق ببيند طعمه
 

 ز عاصي و ز كافر و ز منافق 
 

 چنان از خشم و از غيرت بغرد
 

 كه زور و زهره از مردم بدرد 
 

 ه اين المعز گويان و گريانهم
 

 چو شاخ بيد و ني از باد لرزان 
 

 يكي عقرب برون آيد ز دوزخ
 

 كه خلق از ديدنش گويند آوخ 
 

 ز ارض با سماء باال بود بيش
 

 سرش هفتم سماء هفتم زمين نيش 
 

 همين عقرب كه نام او حريش است   
 

 حدش در دم نيش است كه زهر بي 
 

 ه غيرتبرارد از جگر بنگي ب
 

 فتد خوف و فزع بر خلق حيرت 
 

 بگويد جبرئيل او را چه خواهي
 

 بگويد فاعل الخمس المناهي 
 

 سر هفت آسمان باالي كيوان
 

 يكي درياست نامش بحر حيوان 
 

 يكي درياست آن جا آفريده
 

 هنوز از آب آن كس ناچشيده 
 

 همه آب حيات نازنين است
 

 ز سر تا قعر آن پانصد سنين است 
 

 بز كوهي ميانش آفريده
 

 به زانو آب دريا نارسيده 
 

 كند دربار ابر آن آب حيوان
 

 بفرمايد كه در عالم بباران 
 

 كشد در روي عالم ابر در حال
 

 ببارد در زمين آن تا چهل سال 
 

 كه هم چندان نياسايد ز مدرار
 

 كه مرغي در زند در آب منقار 
 

 ز كوهي گر زمين باالتر آيد
 

 ل گز آب از آنش بر سر آيدچه 
 

 به زير آن به امر ايزد پاك
 

 بپا گردد چهل گز از زمين خاك 
 

 ي ما غبار قالب پوشيده
 

 به هم پيوسته گردد اندران ماء 
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 چه جاي ما كه عضو جمله حيوان
 

 به هم پيوندد اندر آب حيوان 
 

 ز لحم و عظم اعضاي رميده
 

 جسد گردد از نو آفريده 
 

 بي كه بودش جسم و جانيز هر نس
 

 حياتي يافت در عالم زماني 
 

 در صفت ابرار و فجار گويد

 در آن جا مردم از دو فرق باشند
 

 كه در كردار هر يك غرق باشند 
 

 ز قرآن نام ايشان گشته اظهار
 

 يكي ابرار و ديگر نام فجار 
 

 بود ابرار را رخ همچو ماه است
 

 صفت فجار را چهره سياه است 
 

 صف ابرار را هم فرق باشد
 

 كه در عصيان ايشان فرق باشد 
 

 به ايزد بگرويد و ايمان بياورد  كه فاسق گرچه جرم و معصيت كرد 
 

 ببيند از سقر پاداش كردار
 

 نماند جاودان در دوزخ و نار 
 

 ولي كافر نه از اهل نجات است
 

 ابد اندر ابد در نار مات است 
 

 شز تاب آفتاب و تف آت
 

 ها مشوش زمين جوشان و خاطره 
 

 ز چپ دوزخ بسان شير غرّان
 

 ز باالي سر آمد نام پرّان 
 

 ي نيكان منور در آيد نامه
 

 ز دست راست خوشبوي معطّر 
 

 ز نامه خرّم و دل شاد گردند
 

 ز اندوه و ز غم آزاد گردند 
 

 خدا از كرد ايشانست خوشنود
 

 شان كند زود شمار سهل آسان 
 

 بر اهل خويش خرّم باز گردند
 

 به ناز و خرّمي دمساز گردند 
 

 ي كافر و فاسق در آيد نامه
 

 روي ناموافق سياه و تيره 
 

 تر گردد قيامت برايشان سخت
 

 بر آرند از جگر آه ندامت 
 

 به فاسق نامه از دست چپ آيد
 

 تنش را از غم و غصه بر آيد 
 

 ولي كافر بر آرند از پس پشت
 

 اي چون قر در پشت ندش نامهنه 
 

 به حسرت بانگ واويال و فرياد
 

 برآرند از جگر غمگين ناشاد 
 

 ز كردار بد و جرم و معاصي
 

 ببارد خون بسي از چشم عاصي 
 

 چو باران چشمِ عاصي و گنهكار  ز مژگان خون فرو ريزد به رخسار  
 

 از آن جاشان به دعواگاه رانند
 

 ا بخوانندي خود ر كه هر يك نامه 
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 در نمودار احوال هر كس گويد

 خاليق در قيامت سه گروهند
 

 ز هيبت زير بار همچو كوهند 
 

 پري و آدمي و ديو هر يك
 

 وزان هر سه يكي ديگر مالئك 
 

 حساب اهل بهشتند مالئك بي
 

 كه ايشان از خدا عاصي نگشتند 
 

 حساب اهل نارند شياطين بي
 

 رندكه ايشان جمله از اهل كفّا 
 

 پري و آدمي اهل حسابند
 

 به مقدار عمل پاداش يابند 
 

 ست جا به تاريكي چو موي حساب آن  ست گناه اندر قيامت از سه روي
 گناهي هست كان البته عفو است

 

 فراموش از دل و از نامه محو است 
 

 گنهگار اندر آن باشد گرفتار  گناهي هست كان از روي اسرار
 

 اهللا مشيةگناهي هست كان في 
 

 ولو شاء لعذب او عفا اهللا 
 

 گناه عفو از آنِ توبه كار است
 

 كه از كرده پشيمان روزگار است 
 

 چو شير كو بيرون آيد ز پستان
 

 ز نامه محوشان در قلب نسيان 
 

 به شمشير ار زند او را ستمكار
 

 نگردد در گنه داخل دگر بار 
 

 كسي كاندر گنه مأخوذ گردد
 

 ر گنه آلوده گرددكه چون اند 
 

 دل از جرم و معاصي بر نگيرد
 

 توبه بميرد كند عصيان و بي 
 

 نبگشايد بدو معبود جبار
 

 جزاي وي دهد در دوزخ نار 
 

 وگر كس را خطا افتد گناهي
 

 برآرد از سرِ سوزِ دل آهي 
 

 به نسيان در گنه افتد دگر بار  به خواهش خواهد آمرزش ز دادار   
 

 ببخشايد خدايشاگر خواهد 
 

 وگرنه از سقر بدهد جزايش 
 

 در داوري قيامت

 به داور مالك ديان نشسته
 

 درِ روي و ريا و رشوه بسته 
 

 سخن حق باشد آن جا داوري حق
 

 كند حق رد حق بر صاحب حق 
 

 باشد در ميان باال وزيري
 

 نباشد فرق روباهي و شيري 
 

 اگر جوري به موري كرده ماري
 

 اي زد پيل خواري پشه و گر بر 
 

 كه حق حق است باطل هست باطل  ندا آيد به حكم شاه عادل
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 ميان گوسفندان از بز و ميش
 

 نزاعي كرده باشند با سر خويش 
 

 يكي با شاخ و ديگر ساده سر بود
 

 به ضربت ضربتي شاخي تبر بود 
 

 در آن جاشان به محشر حاضر آرند
 

 سر بي شاخ از شاخي بر آرند 
 

 سر باشاخ را سر ساده گردد
 

 شان تازه گردد عداوت در ميان 
 

 زنند ايشان به همديگر سر خويش
 

 نماند ظلم كس بر كس كم و بيش 
 

 اگر شاه و رعيت را شمار است
 

 جزاء الظلم عند اهللا نار است 
 

 درست است اين به اسناد روايت
 

 كه سيد كرد با ياران حكايت 
 

18Fان كيستكه مفلس در ميان امتّ

1 
 

 ببين مقصود سيد زين ميان چيست 
 

 سيم و متاع است بگفتند آن كه بي
 

 كه محتاج بهاي يك قفاع است 
 

 بگفتا هر كه را سيم و درم نيست
 

 نه محتاج است او را هيچ غم نيست 
 

 بگفتندش كه يا حضرت تو داني
 

 كه داناتر ز خلقان جهاني 
 

 چنين فرمود سلطان رسالت
 

 پاسخ از روي عدالت به ياران 
 

 كه فردا چون قيامت حاضر آرند
 

 يكي از امت آن جا حاضر آرند 
 

 نماز و روزه و صدقات و احسان
 

 بيارد با خود آن جا بيش از انسان 
 

 يكي گويد به من دشنام دادي
 

 چو آتش از غضب بر من فتادي 
 

 يكي گويد كه عرض من ببردي
 

 غم دينِ مسلماني نخوردي 
 

 ي گويد زرم بردي و ديناريك
 

 يكي گويد زدي بر من تو بسيار 
 

 يكي گويد به من آويختي تو
 

 به ناحق از تنم خون ريختي تو 
 

 پس آنگه پادشاه پادشاهان
 

 كه خواهد داد داد دادخواهان 
 

 ها بفرمايد به مقداري بدي
 

 ها به مظلومان دهند از نيكويي 
 

 دهد حسنات او جمله به مظلوم
 

 بسي مظلوم ديگر مانده محروم 
 

 ز مظلومان كند آن گه گنه نقل
 

 نهد بر گردن آن ظالم از عدل 
 

 به قهر اندازدش در دوزخ نار
 

 بود وي مفلس و درويش و غمخوار 
 

 ز اعمال و ز حسنات مطهر
 

 نماز است از همه اعمال بهتر 
 

 اگر باشد ميان دو برادر
 

 به قدر نيم درهم دعوي زر 
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 طاعاتي كه با علم اصول استز 
 

 عوض هفتاد ركعات قبول است 
 

 عمل خواهي كه ماند بر تو سالم
 

 به دنيا كوش در رد مظالم 
 

 در طول حساب قيامت گويد

 قيامت را بسي لبث و درنگ است
 

 تر از وزن سنگ است درنگش بيش 
19Fكه يك روز است چون پنجه الف   ز قرآن واضح است و روشن اين حال

 سال 1
 بود پنجه الف سالش درازي

 

 نه كار سرسري باشد نه بازي 
 

 در آن خلق از سياست مانده مدهوش
 

 ريزان بسان ديگ در جوش عرق 
 

 به مقدار عمل هر يك دران غرق
 

 يكي تاكعب و ديگر پاي تا فرق 
 

 نمازان نشايد گفت حالِ بي
 

 گدازان كه چون باشند در آتش 
 

 عمناف ولي حال بخيل بي
 

 كه باشد بر زكات مال مانع 
 

 پيكر تنش گردد بزرگ و كوه
 

 بخوابانندش اندر دشت محشر 
 

 ز گاو و اشتران و گوسفندان
 

 كه او را بود ازان شادان و خندان 
 

 مالئك يك به يك شان بر شمارند
 

 به حالي اندر آن جا حاضر آرند 
 

 همه فربه چنان كاندر جهانند
 

 برانندمتاعش جملگي بر سر  
 

 بود حيوان همه مغرور و سركش
 

 هايشان ميخ آتش سراسر سم 
 

 گهش بر سر روند و گاه بر پشت
 

 وي اندر زيرشان افتاده بر پشت 
 

 زماني سيم و زرهاشان گدازند
 

 براي داغ كردن تخته سازند 
 

 و زرها نرم گردد  چو موم آن سيم
 

 در آتش همچو آتش گرم گردد 
 

 پاي اندام كنندش داغ سر تا
 

 بود مقهور و خوار و زار و بدنام 
 

 گرفتار اندران سوز عالمت
 

 چنين تا در رسد شام قيامت 
 

 اگر رحمت كند رحمان به حالش
 

 بود ختم عذاب آن گوشمالش 
 

 سرآيد بر وي آن اندوه و محنت
 

 نمايندش ره بستان جنّت 
 

 اگر بر حال او رحمت نيارد
 

 دبه دست مالك دوزخ سپار 
 

                                           
 سورة معارج مي باشد. مصحح  4پنجه الف = پنجاه هزار، اشاره به آية:  - 1
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 در صفت نامه خواندن هر كس

 نشايد گفت حال جمله هر كس
 

 اي بس نمودار قيامت شمه 
 

 خاليق نامه در دست ايستاده
 

 همه خون دل از ديده گشاده 
 

 ز هر يك روز عمر اندر زمانه
 

 بود يك خانه اندر نقش نامه 
 

 دران خانه خزانه بيست با چار
 

 وزان بعضي سياه و تيره چون قار 
 

 وزان بعضي دگر پر نور و روشن
 

 بخش و خرم چون سبزه گلشن فرح 
 

 وزان بعضي دگر شبرنگ و بدفام
 

 نه در نور و نه در ظلمت به اتمام 
 

 ست بيست و چار ساعت شب و روزي
 

 دران ساعت كه باشد كرده طاعت 
 

 دران ساعت بود آن يك خزانه
 

 پر از نور و زند چون خور زبانه 
 

 روز ست يك شبانهدو ده چار ا
 

 بود هر ساعتي يك چون خزانه 
 

 بود در ساعت فسق و مناهي
 

 خزانه پر ز ظلمات سياهي 
 

 به ما هر كس كه يك ساعت گذشته
 

 بود در نامه تاريخش نوشته 
 

 مان در زندگاني نوشته كرده
 

 به نوعي كاندران حيران بماني 
 

 ز كرده گفته و ديده شنيده
 

 امه كشيدهرقم باشد در آن ن 
 

 سراسر قول و فعل ما به خامه
 

 نوشته در ميان سلخ نامه 
 

 نور و تيره به خط اسود و بي
 

 نوشته هم صغيره و هم كبيره 
 

 دران سال و در آن ماه و در آن روز
 

 ي روز در آنشهر معظم نيمه 
 

 دران ساعت چنين كردي و گفتي
 

 ز مردم غيبت اين و آن شنفتي 
 

 خود حيران و ناشادشوند از كرده 
 

 همه گويند واويال و فرياد 
 

 كه بر ما كيست اين نامه نوشته
 

 كه بر وي يك سخن ضايع نگشته 
 

 ز عصيان بزرگ و هم خرده
 

 غلط بر ما شمرده يكايك بي 
 

 به صد حسرت در آن زاري بمانند
 

 دوا جز ناله و زاري ندانند 
 

 ب گاه گوينددر خواندن پيغمبران امتان خود را در حسا

 ندا آيد به چل صف در قيامت
 

 به صاحب دعوتان دين و ملّت 
 

 كه هر كس امت خود را بخوانند
 

 شان باز دانند ز خير و شر عمل 
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 شان در حضرت آرند پس آن گه نامه
 

 به حضرت كردهاشان عرضه دارند 
 

 رسوالن هر يك امت را بخوانند
 

 هاشان يكايك باز دانند عمل 
 

 شان خبردار ند از معاصيچو گرد
 

 ز شرم حق شوند از قوم بيزار 
 

 كه چندين جرم و عصيان كرده باشند
 

 كه مطلق رونق دين برده باشند 
 

 ز بخت خود همه خواهند زنهار
 

 كه يا رب نجني نفسي من النار 
 

 ص در حساب نمودن امت محمد

 رسول ما خاليق را حبيب است
 

 تبه درد امتش خالق طبيب اس 
 

 خدا از سيد ما شرم دارد
 

 گناه ما به روي او نيارد 
 

 گناه ما ز سيد باز پوشد
 

 مان بكوشد بدان تا در شفاعت 
 

 حكيم و آشكارا و نهان است
 

 به فضل و لطف بر ما مهربان است 
 

 گناه ما ز اول تا نهايت
 

 بپوشد خودكند با ما حكايت 
 

 يك شان حاضر آرند به به حضرت يك
 

 قول و فعل ما بر ما شمارند كه 
 

 خالئق نامه در دست ايستاده
 

 نظر در كرده و گفته نهاده 
 

 ندا آيد ز حق هان كيستي تو
 

 چه كردي در جهان چون زيستي تو 
 

 خدا بهتر ازو داند كه او كيست
 

 چه كرده در جهان و حال او چيست 
 

 ام من بنده زاده بگويد بنده
 

 نهادهپدر نام مرا صالح نام  
 

 در ايام جهانت بنده بودم
 

 ام تا زنده بودم عبادت كرده 
 

 بگويد صادقي كردي عبادت
 

 ولي چون عمرت از سي شد زيادت 
 

 فالن سال و فالن ماه و فالن روز
 

 در آن شهر و در آن كاخ دل افروز 
 

 در آن ساعت فالن خانه نشستي
 

 در خانه به روي خلق بستي 
 

 ته كرديچنين افعال ناشايس
 

20Fز من كت 

 خالقم شرمي نكردي 1
 

 چو باشد نامه خوان از صف كردار
 

 ي خود حالي اقرار كند بر كرده 
 

 ام زان شرمسارم بگويد كرده
 

 هالكم عاجزم عذري ندارم 
 

 عليم آشكارا و نهاني
 

 اگر گيري و گر بخشي تو داني 
 

                                           
 كت = مخفف كه ترا. مصحح - 1
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 ز قول بنده خالق را خوش آيد
 

 در غفران رحمت بر گشايد 
 

 هاي فضلش ببخشايد به رحمت
 

 هاي عدلش نگيرد بر سياست 
 

 غم و ترس از دلش كلي بسوزد
 

 ز فضل و لطف خود با بنده گويد 
 

 كه بودم در جهان من با تو ستار
 

 ز رحمت در قيامت بر تو غفّار 
 

 حساب سهل و آسانش نمايد
 

 قيامت زود بر چشمش سر آيد 
 

 اگر باشد ز جمع اهل فجار
 

 كند با فعل خود با خالق انكار 
 

 بگويد پادشاها من نكردم
 

 رام و خمر هرگز من نخوردم 
 

 خدا گويد گواهدارم كه كردي
 

 مكن با من به شوخي هم نبردي 
 

 الكاتبين حاضر كند حق كرام
 

 گواهي بر گنه بدهند مطلق 
 

 بگويد خالقا من كس نديدم
 

 نه آوازي نه نزد كس شنيدم 
 

 س گرم بدهند گواهياز آن مجل
 

 بود صدق و دران نبود تباهي 
 

 گواه از نفس او آرد خداوند
 

 بند زبانش را نهد مهر زبان 
 

 هايش سخن گويد به حالي دست
 

 دگر پاها گواه كرد پايش 
 

 خجل گردد به غايت مرد فجار
 

 كند با جسم قهر از بهر اقرار 
 

 بگويد من ترا در كار بودم
 

 ين انكار بودمكه با خالق در 
 

 من از بهر تو كردم با حق انكار
 

 تو كردي بر گناه خويش اقرار 
 

 بار گردد ز حسرت چشم او خون
 

 سزاوار عذاب نار گردد 
 

 چنين تا يك به يك نامه بخوانند
 

 اقرار كرده از ايشان ستانند 
 

 شان به وزن آرند اعمال پس آن گه
 

 به مثقال ذره افعال و اقوال 
 

 ي نيكي گران است ن كس كفههر آ
 

 سعادتمند از اهل جنان است 
 

 بخت است ندا آيد كه آن كس نيك
 

 سزاوار بهشت و تاج و تخت است 
 

 كسي كو را سبك گرديد ميزان
 

 شقي گرديد و چو شد بيد لرزان 
 

 ندا آيد كه اين بدبخت و بدكار
 

 سزاوار است اندر دوزخ و نار 
 

 سر پل صراط آيند ازان پس
 

 گذشتن را ز كس فرق است تا كس 
 

 ز ابرار و اخيار و ز اشرار
 

 شان فرق بسيار بود اندر ميان 
 

 العين طرفةيكي زان بگذرد در 
 

 شان هيچ مابين كه نبود در ميان 
 

 يكي چون برق ديگر شخص چون باد
 

 به آسان بگذرند و خرّم و شاد 
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 چو اسپ تيزرو شخصي به رفتار
 

 اسپ رهوار يكي ديگر بسان 
 

 يكي ديگر بسان مرد رنجور
 

 به رفتن ناتوان و زار و مقهور 
 

درخواست نمودن خاليق شفاعت از پيغمبران صلوات اهللا عليهم 
 اجمعين

 ز آدم تا فناي دور عالم
 

 خاليق جمله در اندوه و در غم 
 

 خالئق جمله پيش آدم آيند
 

 ز آدم جمله اين خواهش نمايند 
 

 در خلقت صفائيكه يا آدم تو 
 

 پدر هر انبياء و اوليائي 
 

 به يد خود خدايت آفريده
 

 ز خلق هر دو كونت برگزيده 
 

 به حضرت نه قدم نيت خدا را
 

 وزان حضرت شفاعت خواه ما را 
 

 بگويد نيستم اهل شفاعت
 

 كه در جنّت نبودم با قناعت 
 

 ز عصيان و خطا گندم بخوردم
 

 دمز حضرت شرمسار  و روي زر 
 

 ولي با نوح اين معني بگوييد
 

 شفاعت خواستن از نوح جوييد 
 

 خاليق جمله پيش نوح آيند
 

 شفاعت را ازو خواهش نمايند 
 

 بگويد من دعايي عام كردم
 

 چه سازم با شما خود روي زردم 
 

 شفاعت كار ابراهيم باشد
 

 بيم باشد خليل است او مگر بي 
 

 چو از نوح هم مراد دل نيابند
 

 روان سوي خليل اهللا شتابند 
 

 خالئق پيش ابراهيم باشد
 

 بيم باشد خليل است او مگر بي 
 

 خالئق پيش ابراهيم آيند
 

 سالم آرند ازو خواهش نمايند 
 

 بگويند اي خليل رب رحمن
 

 خدا را شو به درد ما تو درمان 
 

 ز بهر ما شفاعت كن خدا را
 

 ازين خوف و خطر برهان ما را 
 

 جواب مردم ابراهيم گويد  خود را ز خجلت خود بشويدرخ   
 

 دران حضرت ندارم من فروغي
 

21Fكه در حق بتان گفتم دروغي 

1 
 

 شفاعت كار موسي كليم است
 

 سخن گو با خداوند عظيم است 
 

                                           
م ف ۡ� ﴿آية كريمه:  اشاره به - 1 ٰذ   � َۡ َُ بدُ� ل ُهۥ ك  ع  ُقون   ٔ  ب ۡ  �  طد نُوم  نُ  َۡ ِدن �  َُ  مي باشد. مصحح    ﴾٦لُو
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 بر موسي روند آن قوم يكسر
 

 بگويند: اي كليم رب اكبر 
 

 اه غفرانز بهر ما شفاعت خو  رسول حق تويي موساي عمران
 

 رسول با مجال آبرويي
 

22Fكه با خالق سخن گستاخ 

 گويي 1
 

 ز بهر ما شفاعت خواه حالي  چو تو با قرب و با جاه و مجالي
 

 بگويد من چنين پايه ندارم
 

23Fام زان شرمسارم كه شخصي كشته 

2 
 

 شفاعت گر كند عيساي مريم
 

 ايم و اوست چون يم كه ما چون قطره 
 ار اندوهفرو مانده به زير ب

 

 بر عيسي روند آن خلق انبوه 
 

 بدو گويند اي عيساي مريم
 

 دمت بر هر جراحت هست مرهم 
 

 ترا عيساي روح اهللا نام است
 

 دمت جان بخش پوسيده عظام است 
 

 شفاعت خواه ما و مردمي كن
 

 جراحت بين ما را مرهمي كن 
 

 اللتكنم تا بر شفاعت خواه د  بگويد نيست بر من اين حوالت
 

 شفاع نيست الّا كار آن كس
 

 كه بر وي نيست ذنب پيش با پس 
 

 گناه پيش و پس بخشيده او را
 

 ز جمع مرسلين بگزيده او را 
 

 محمد سيد سادات عالم
 

 كه هست او بهترين اوالد آدم 
 

 شفاعت كار ختم المرسلين است
 

 كه امروز او شفيع المذنبين است 
 

 اعتبه وي مخصوص شد حوض و شف
 

 كسي ديگر ندارد استطاعت 
 

 خالئق شاد پيش شاه آيند
 

 ها بر ثنايش بر گشايند زبان 
 

 بگويند اي نبي برگزيده
 

 تو تاج تاركي و نور ديده 
 

 تو خالق را حبيبي و مطيعي
 

 كاران امت را شفيعي گنه 
 

 سزاوار تو شد ختم رسالت
 

 شفاعت بر تو كرد ايزد حوالت 
 

 شرمساريم اگرچه پر گناه و
 

 هاي حق اميدواريم به رحمت 
 

 كه چون خواهي ز بهر ما شفاعت
 

 بدل گردد گناه ما به طاعت 
 

 به ما رحمت كند فضل خداوند
 

 خالص ما دهد از غصه و بند 
 

 دل سيد بر ايشان رحمت آرد
 

 در آيد پيك حضرت رخصت آرد 
 

                                           
 گستاخ = در اينجا به معناي: آزاد و بي قيد. مصحح  - 1
 سورة مباركه ي قصص مي باشد. 15اشاره به آية:  - 2
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 خطاب آيد كه اي محبوب مرسل
 

 فضلز جمع مرسلين هستي تو ا 
 

 كاران كه در عين تباهند گنه
 

 پناهند چو بر عفوت شفاعت مي 
 

 شفاعت كن كه رخصت بر تو دادم
 

 درِ اين مرتبت بر تو گشادم 
 

 شفاعت كن كه رحمت همچو باران
 

 كاران فرو ريزم ز بهر جرم 
 

 كار ببخشم بر تو چنداني گنه
 

 كه فضل و قدرت ما گردد اظهار 
 

 د شادز فضل حق دل سيد شو
 

 ز اندوه خاطر او گردد آزاد 
 

 ز سر بردارد او تاج كرامت
 

 نهد سر در سجود از بهر امت 
 

 چنان كالهام رباني در آيد
 

 به تحميد ثنا لب بر گشايد 
 

 سر اندر سجده تحميدي بخواند
 

 كه آن تحميد جز سيد نداند 
 

 به سجده در دعا خواهد ز معبود
 

 قصودكه جز امت ندارم هيچ م 
 

 ندا آيد كه سر بردار و در خواه
 

 كه مقصود تو شد حاصل ز درگاه 
 

 ببخشيدم به تو اهل كبائر
 

 فراوان از صغائر وز كبائر 
 

 به تحميد و به سجده چهار نوبت
 

 كند غفران طلب از بهر امت 
 

 به هر سجده كه تحميدي بخواند
 

 فراوان عاصي از دوزخ رهاند 
 

 ل و رحمتكند آمرزگار از فض
 

 شفاعت زو قبول از بهر امت 
 

 كار ببخشايد بدو چندان گنه
 

 كه حد او نشايد كرد اظهار 
 

 كُره و اجبار كسي كز صدق دل بي
 

 بگفت اندر جهان توحيد يك بار 
 

 يقين در قول و دل گردد موافق
 

 نباشد قول او قول منافق 
 

 ببخشايد خداوند كريمش
 

 بيمش كند ايمن به كل از خوف و 
 

 قيامت گرچه دارد لبث بسيار
 

 به چشم مردم ابرار و اخيار 
 

 درنگ او چو يك فرض نماز است
 

 ولي بر عاصيان دور و دراز است 
 

 اگر پرسي ز مؤمن مدت خاك
 

 اگر خفته بود صد قرن افالك 
 

 بگويد لبث ما در خاك ايام
 

 ز صبحي تا ضحي يا عصر تا شام 
 

 ابرار گويددر گشادن در بهشت به 

 رسد حالي به خازن امر جبار
 

 كه بگشايد در جنّت به ابرار 
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 در رضوان به رحمت بر گشايند
 

 كه اهل جنت اندر جنت آيند 
 

 خطاب آيد ز حضرت ادخلوها
 

 فيها كُلوها نعمةوكل  
 

 سر سادات و ساالر قيامت
 

 به چندين ناز و اعزاز و كرامت 
 

 رود با امت منعم و درويش
 

 ه جنّت ز انبياء و اوليا پيشب 
 

 چنين معلوم گردد از بيانش
 

 كه بعضي از فقير امتانش 
 

 به فضل و لطف حق سبقت نمايند
 

 از ايشان پيش تر در جنّت آيند 
 

 اي هست در اين جا با تو ما را نكته
 

 ي شايسته در دست بگير اين نكته 
 

 عزيزاني كه در دنيا فقيرند
 

 ا حقيرندبه چشم منعمان گوي 
 

 گرفتم زيستن در دهر صد سال
 

 به كام دل به ناز و نعمت مال 
 

 ز آخر عمر و مال اين جهان است
 

 كه هر دو با فنا اندر ميان است 
 

 اگر عمر است رويش در زوال است
 

 اگر مال است هم عين وبال است 
 

 ها ببايد آزمودن مشقت
 

 به گاه كشتن و گاه درودن 
 

 ش از شمار استاذيات جهان بي
 

 جهان جانا يقين ناپايدار است 
 

 بدين نعمت سبق درويش دارد
 

 كه پانصد سال جنت پيش دارد 
 

 اگر صد سال در دنيا بماني
 

 غم نگذراني دران يك روز بي 
 

 وليكن تا ابد در ملك جنت
 

 سر مويي نخواهي ديد محنت 
 

 كسي را رفعت و ملت عظيم است
 

 و نعيم استكه تا جاويد در ناز  
 

 صف ابرار چون دريا زند موج
 

 به جنت در رسد هر دم يكي فوج 
 

 سالم و آفرين آيد ز جبار
 

 ز فضل حق به هر اخيار و ابرار 
 

 به هر مؤمن دهند از باغ جنّات
 

 چو ارض سبع چون سبع سماوات 
 

 ز طوبي اندران هفتاد ميوه
 

 كه هر يك را بود صد رنگ شيوه 
 

 ه دارد طعم هفتادكه هر يك ميو
 

 برد طعميش از ياد كه طعمي مي 
 

 ترين است هر آن طعمي كه از آن كم
 

 ز ديد و شهد دنيا بهترين است 
 

 مي و شير و عسل زيرش روانه
 

 چه گويم چون حيات جاودانه 
 

 كه طعمش به ز صدگونه نبات است
 

 بسي بوياتر از مشك و بان است 
 

 دو زوج از حور عين خوب رخسار
 

 دهند بر هر يك از ابرار و اخيار 
 

 كه هر يك حور سبعين حله پوشند
 

 يك را بپوشند ز سبعين رنگ يك 
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 ها اندام آن حور بپوشد حل
 

 ي نور بود عيني ميان چشمه 
 

 يكي ز ايشان گر انگشتي نمايند
 

 به دنيا نور از خور در ربايند 
 

 به هر مؤمن دهند ازواج بسيار
 

 چون در شهوار ز بكر و ثيبه 
 

 لباس سندس و استبرق بپوشند
 

 شراب طيب راوق بنوشند 
 

 ز سيد اين حديث اندر ميان است
 

 كه عيش و راحت جنّت چنان است 
 

 كه چشم هيچ كس آن را نديده
 

 نه گوش كس چنين وصفي شنيده 
 

 ز خاص مردمان از عام تا خس
 

 نگرديده بود در خاطر كس 
 

 حمتلقا و رؤيت رضوان ر
 

 حضور سيد و بستان جنت 
 

 ز لؤلؤ قصرهاي نازنين است
 

 مرصع تخت و فرش ابريشيمين است 
 

 مي و شير و عسل در جام ساقي
 

 ز كام دل نباشد هيچ باقي 
 

 تمنا هر چه اندر خاطر آيد
 

 ز فضل حق به جاي خاطر آيد 
 

 ز درويشي و رنج و غصه سالم
 

 نه خوف سارق و ني ترس ظالم 
 

 ن كز مرگ انديشند گه و گاهجزا
 

 اند و عمر كوتاه كه دنيا ديده 
 

 بر اهل بهشت از اندك و بيش
 

 جز اين غم خلق را نبود كم و بيش 
 

 در گشادن در دوزخ به كفار گويد

 خطاب آيد ز حق بر مالك نار
 

 كه بگشايد درِ دوزخ به كفّار 
 

 صف فجار حيران ايستاده
 

 ههاي خون گشاد ز چشمان چشم 
 

 سراسر كور شم و تيره رخسار
 

 ها پوشند از نار ز قطران جام 
 

 ز مژگان خون دل بر رخ گشاده
 

 به گردن غل آتش بر نهاده 
 

 گرفتار غل و زنجير گشته
 

 ز تن بيزار و از جان سير گشته 
 

 هاي ناخوش زباني بر سياست
 

 به هيبت راند ايشان را در آتش 
 

 انتن هر يك به طول و عرض چند
 

 كه صد فرسخ بود يك دانه دندان 
 

 شان آتش فتاده ز سر تا پاي
 

 غل آتش به دست و پا نهاده 
 

 ميان وادي دوزخ بسي مار
 

 به قدرت آفريد از خشم جبار 
 

 كه از سر تا به دم چندان بوده راه
 

 كه مرغ تيزپر پرد به يك ماه 
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 هايشان تيغ قهر است همه دندان
 

 صد قله زهر است به هر دندان ازان 
 

 بر اهل دوزخ ايشان خشم رانند
 

 به هر غصي كه دنداني رسانند 
 

 و پوست و استخوانش بريزد گوشت
 

 ولي نشود جدا از جسم جانش 
 

 به امر خالق جبار قهار
 

 برويد گوشت بر اعضا دگر بار 
 

 دگر عقرب زند بر جان او نيش
 

 ز زهر مار باشد زهر او بيش 
 

 زير عقرب و مار وزان آتش به
 

 ي ناخوش گرفتار به چندين غصه 
 

 اگر دست كسي سوزد به ناگاه
 

 نباشد عيش او خوش تا به يك ماه 
 

 ز جان بيزار باشد عيش ناخوش  شب سوزد در آتش كسي كو روز و 
 

 ز ريم و خون طعام و از زقوم آب
 

 وطن در آتش و تن در تب و تاب 
 

 همه دايم درين سوز و عذابند
 

 خالص از سوختن هرگز نيابند 
 

 شان اميدواري بود بر مرگ
 

 كه بر مردن بودشان رستگاري 
 

 رسد از خالق رضوان و يزدان
 

 به جبرائيل و ميكائيل فرمان 
 

 ترسند اهل جنت از موت كه مي
 

 كزيشان راحت جنت شود فوت 
 

 به مرگ اميد دارند اهل آتش
 

 كه تا رسته شوند از عيش ناخوش 
 

 عذاب و راحت اين هر دو خانه
 

 به حكم ما بماند جاودانه 
 

 بريد اين غوچ را در دشت اعراف
 

 كنيد آن گه ندا بر هر دو اطراف 
 

 كه اين مرگ است ايزد امر فرمود
 

 كه گردانيد قتل مرگ را زود  
 

 چون امر يابند چو از جبار بي
 

 به سرعت اندران صحرا شتابند 
 

 م اعرافبود آن جا زميني نا
 

 كه دارد جنت و دوزخ ز اطراف 
 

 كيش اندر آن جا حاضر آرند
 

 ميان جنت و دوزخ بدارند 
 

 بگويند ابشروا يا اهل جنت
 

 خدا از روي لطف و فضل و منت 
 

 شما را تا ابد از مرگ امان داد
 

 به عمري تا ابد باشيد شاد 
 

 ز مردن هيچ غم در دل مداريد
 

 يدها شادان گذار همه وقت 
 

 كسان كاندر جهنم در عذابند
 

 خالص از سوختن هرگز نيابند 
 

 شما را تا ابد از مرگ امان داد
 

 وطن اندر جهنم جاودان داد 
 

 بخوابانند مرگ آن جا به خواري
 

 ببرند از تن او سر به زاري 
 

 به قهر و كينه با او بر ستيزند
 

 رحمي ز تن خونش بريزند به بي 
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 انسانخداي خالق رزاق 
 

 كه پيش اوست قرب و بعد يكسان 
 

 ز چشم و گوش اهل جنت و نار
 

 حجاب و پرده بردارد به يك بار 
 

 رسد در گوش ايشان اندر آن صوت
 

 كه امر حق رسيد و كشته شد موت 
 

 در آن جا بنگرند از هر دو اطراف
 

 ببينيد مرگ را كشته در اعراف 
 

 شود  چندان بهشتي خرم و شاد
 

 دفتر نشايد شرح آن داد كه در 
 

 چو فارغ دل شوند از آفت مات
 

 يكي در صد شود لذات جنّات 
 

 بهشت و نعمت و عمر و جواني
 

 لقاء حق حيات جاوداني 
 

 تر چه باشد مراد دل از اين خوش
 

 نشاط عيش از اين بهتر چه باشد 
 

 به كام دل نشاط عيش رانند
 

 به عز و ناز جاويدان بمانند 
 

 د و رنج و غم باري ندارندز در
 

 بجز شكر خدا كاري ندارند 
 

 به ناز و خرمي گويند گه گاه
 

 كه ربا خالقا الحمد هللا 
 

 خدايا هر كه بايد اين سعادت
 

 نمايي بر عبادت تو او را ره 
 

 ز حكمت از سر مو سر نتابند
 

 به عقبي جنت از فضل تو يابند 
 

 چنان خواهيم ز الطاف الهي
 

 را بر سعادت ره نماييكه ما  
 

 سعادت نيست اال در عبادت
 

 خنك شخصي كه يابد اين سعادت 
 

 هدايت بخش ما را رهبري كن
 

 به توفيق و به طاعت ياوري كن 
 

 دل ما پر ز تسليم و رضا كن
 

 به توفيق و به طاعت ياوري كن 
 

 مكن ما را به وقت مرگ حيران
 

 مان بميران به ايمان و شهادت 
 

 بر و حشر در فرياد ما رسبه ق
 

 كه اميدي نداريم جز تو بر كس 
 

 رسان ما را به جمع اهل ابرار
 

 نصيب ما بده فردوس و ديدار 
 

 دارم اميد به انعامت چنان مي
 

 كه در جنّت بمانم تا به جاويد 
 

 اميد ما به انعامت روا كن
 

 نصيب ما ز فردوس و لقا كن 
 

 و زياده شدن غم و اندوه ايشان گويددر شنيدن كفار خبر كشتن مرگ 

 كه سوزانند ابد آباد در نار  ندا چون در رسد در گوش كفّار
 

 كه امر حق رسيده مرگ كشتند
 

 حديث مرگ را اندر نوشتند 
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 غمي كه اندرون ايشان در آيد
 

 ها فزايد شان ز هر غم كه صد غم 
 

 حزين و خاين و خاسر و نوميد
 

 به جاويد بمانند اندر آن غم تا 
 

 به فضل واسعت يا رب غفار
 

 دار مرا از آتش دوزخ نگه 
 

 رسان ما را به جمع اهل ايمان
 

 عذاب نار يا رب دور گردان 
 

 به حق قدرت و قدر كمالت  به عزّ و عزت و جود و جاللت
 

 كه ختم كار ما كن بر سعادت
 

 مان به ايمان و شهادت بميران 
 



 
 

 ولوااللباب گويدخاتمه در كتاب و نصيحت ا

 عزيز من ترا احوال اين است
 

 گر در دل ترا صدق و يقين است 
 

 كمر بند از براي بندگي خاص
 

 به روز و شب عبادت كن به اخالص 
 به استحقاق حق را بندگي كن

 

 بميران نفس و بر جان زندگي كن 
 

 بكن خدمت خدا را از طمع دور
 

 اگر خواهي كه بدهد طاعتت نور 
 

 يا باش دايم دل شكستهبه دن
 

 دل از غير خدا كلّي گسسته 
 

 سه چيز اندر جهانت اختيار است
 

 شمار است كه با آن هر سه مهرت بي 
 يكي عمر و يكي فرزند و يك مال

 

 كه داري دوست اندر كل احوال 
 

 بداني گر به عقل هوشياري
 

 كه هر سه عاريت در دست داري 
 

 خردمندان عالم جمله دانند
 

 كه آخر عاريت را وا ستانند 
 

 هواي عاريت از سر به در كن
 

 به چشم دل به كار خود نظر كن 
 

 تصور كن كه در دنيا غريبي
 

 نصيبي ز مال و ملك دنيا بي 
 

 زن و فرزند مال و ملك و اسباب
 

 سرابستان نقد و جنس هر باب 
 

 كنند از تو به ناگاه بريده مي
 

 ترا فريادرس نبود جز اهللا 
 

 اگر داري فراوان در و دينار
 

 دلت باشد به مهر آن گرفتار 
 

 يقينت اين حكايت هست معلوم
 

 كند از جمله محروم كه هر كت مي 
 

 به كلي از تو خواهند اين جدا كرد
 

 بميري و بخسبي در لحد فرد 
 

 همان بهتر كه در كام ارادت
 

 ز دنيا بگذراني خوي و عادت 
 

 و خويشانهواي اهل و فرزندان 
 

 ز دل بر كن به سر بر چون غريبان 
 

 دل از دنيا و مافيها جدا كن
 

 به كلي رو به درگاه خدا كن 
 

 گاه و ذوق در هر گاه و بي به شوق
 

 كن ياد اهللا به سوز سينه مي 
 

 مشو از ذكر حق يك لحظه خاموش
 

 مكن حق را ز جان و دل فراموش 
 

 ترا در ذكر چندان سعي بايد
 

 ز ذكر از زبانت در نيايدكه ج 
 

 زبان خاموش پس ذاكر شو از دل
 

 ز ذكر دل شود مقصود حاصل 
 

 به ذكر دل چنين آيد پديدت
 

 به حالي قفل بگشايد كليدت 
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 شود روشن به تو سر نهاني
 

 به نور دل يقين آن گه تو داني 
 

 كسي نبود معينت جز خداوند
 

 به اخالص و يقين دل در خدا بند 
 

 در نه قلم در كش ز هستيقدم 
 

 پرستي مكن كاري به غير از حق 
 

 حجاب از پيش چشمت بر گشادم
 

 ها يكايك شرح دادم ز منزل 
 

 به هوشياري در آ از خواب هستي
 

 به كلي بگذر از دنياپرستي 
 

 ز كار خويش چون گشتي خبردار
 

 خردمندي كن و قولم به فعل آر 
 

 چو مردان سالك راه خدا باش
 

 مر در بند و جوياي لقا باشك 
 

 ها خاصه بهر خدا كن عمل
 

 بهشت و دوزخ از خاطر رها كن 
 

 گذارم چه گر من اين نصيحت مي
 

 ز تقصير خود از حق شرمسارم 
 

 گويم اهللا به سوز جان و دل مي
 

 ز قول بي عمل استغفراهللا 
 

 ز تقصيرات طاعت شرمسارم
 

 توال جز به عفو حق ندارم 
 

 سعادت يار ما كنخداوندا 
 

 شفيع المذنبين در كار ما كن 
 

 حد شمر صلوات بي سالم بي
 

 ز ما بر مصطفا و آل احمد 
 

 خداياهر كه اين دفتر بخواند
 

 به روح روح دين حمدي بخواند 
 

 كند پس بر دعاي روح دين ياد
 

 كه رحمت بر روان روح دين باد 
 

 تن او در بهشت جاودان بر
 

 داناي داور به ذات پاكت اي 
 

 هزاران درود و هزاران سالم
 

 ز ما بر محمد عليه السالم 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 

 اي به خواب اندر به غفلت از تو رفته روزگار
 

 
 نداني عمر رفته بازيابي سال پار مي 

 

 اي برادر تا تواني دست از اين عالم بشو
 

 
 رو مجرد خانه گير و عاقبت كن اختيار 

 

 ل بر از صحبت خلقان به خالق يار شود
 

 
 تا كه روز حشر نشر آن گه ترا آيد به كار 

 

 چند گويي كه مرا ملك هست اين اسباب من
 

 
 آلوده يك دم اين حكايت گوش دار با به خشم 

 

 در زمين شام بودش يك سر از زين و نگار
 

 
 قصر ديگر بر سرش زيبا پر از نقش و نگار 

 

 اغ و بستان داشت اوكاخ و ايوان ب
 

 
 پر گل و پر سنبل و پر برگ بودي نوبهار 

 

 قصر او مانند قصري بود مطلق از بهشت
 

 
 پر زر و پر سيم و پر لؤلؤ پر در شهوار 

 

 دو برادر از براي آن سرا كردند جنگ
 

 
 آن يكي قد همچو سرو آن ديگران چون نوبهار 

 

 بغض يكديگر گرفتند از غضب چون ديگران
 

 
 مكر كرد آن مهترين با كهترين از روي كار 

 

 
 دست وي بگرفت آن گه برد وي را در سرا

 

 
 هاي پر غبار در ببست آغاز كرد آن كين 

 

 از قضا در جست ناگه آن برادر را گرفت
 

 
 بر زمين زد آن جوان را تا كند وي را فگار 
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 دست و پايش را ببست وانگهي خنجر كشيد
 

 و به ناحق حلق او را زار زارتا ببرد ا 
 

 زير خنجر گفت درنا كشت خواهي تو مرا
 

 
 تو خطم ناديده كامم اي برادر زينها 

 

 آب صبرت را بريز و آتش خشمت بكش
 

 
 كور كن شيطان برادر جرم ما را گذار 

 

 آن به پيشين اي برادر پس مرا يادآوري
 

 
 بس پشيماني خوري آن گه ترا نايد به كار 

 

 سرزنشت اين جهان و آن جهان بر خود مگير
 

 
 از جواني خود بنوش و از خدا شرمي بدار 

 

 زني اسپ شيطان كور كن اين كوس ناحق مي
 

 
 اي ز حق بيزار گشتي دست از جانم بدار 

 

 مال و ملك من ترا باشد همه قصر و سرا
 

 
 با دو صد دينار مصري بر سرش كردن نثار 

 

 گويي مگو رنا چه ميدر جوابش گفت اي د
 

 
 جانت اكنون من بريزم بر سر اين خاك خوار 

 

 اين بگفت و بر كشيده تيغ بر حلقش نهاد
 

 
 وانگهي فريادرس شد خالق پروردگار 

 

 وز ميان خشت ديواري كسي آواز داد
 

 
 كاي غريب اين جهان و آن جهان را ياد دار 

 

 خشت ديوار توام از حال من آگاه شو
 

 
 شمار شاه مصر بودم با سپاه بيپاد 

 

 سي هزار و سي صدم بودي غالمان روز جنگ
 

 
24Fده هزارم پيل جنگي ده لكم 

 بودي سوار 1
 

  

                                           
 لك = صد هزار. مصحح  -  1
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 ساقيان مجلس خود سي صد و پنجه بدند
 

 شمار حساب و خواجگانم بي خادمانم بي 
 

 چار صد بودي امير و چارصد بودي وزير
 

 
 روا چارصد گنج بودي با گوهر شاهانه 

 

 همچنان شاهي كه بودم با سپاه و با حشم
 

 
 چون مرا هنگام مرگ آمد اال اي هوشيار 

 

 ي مرگم گرفت ناگهانم تب در آمد لرزه
 

 
 روز ديگر اي برادر جان خود كردم نثار 

 

 زير خاك اندر شدم عمرم از سي صد گذشت
 

 
 استخوانم خاك گشت اندر ميان خاكسار 

 

 رين دريا فگنداز قضا بادي در آمد د
 

 
 پانصدي ديگر ميانم موج افگند در كنار 

 

 گر از قضا مردي در آمد و اوستاد خمره
 

 
 گردان اوستاد از من چو خمي آبدار خمره 

 

 مدتي در خمره بودم آن زمان اشكست شد
 

 
 زار شصت ديگر خاك بودم در ميان كشت 

 

 ساز آمد مرا در خشت كرد از قضا يك خشت
 

 
 قرار را بردش به آتش آتش بس بيپس م 

 

 چون خالصم شد ز آتش پس مرا بفروختش
 

 
 هاي عيار در بها داد آن، دو درهم 

 

 سالم از صد در گذشت و خشت ديوار توام
 

 
 وقار عبرتي گير اي برادر زين جهان بي 

 

 دارم رواگر تو همي داري روا من نمي
 

 
 كشي او را به زار كز براي ملك فاني مي 

 

 چون شنيد اين قصه او درنا برادر را بگفت
 

 
 اي مرا تو غم گسار اي مرا تو نور ديده 
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 پايش را گشوده بر دو چشمش بوسه داد و دست
 

 گوشه را كردند رها و كنج كردند اختيار 
 

 هر دو را از راه شيطان ياور رحمان شدند
 

 
 كار ايشان خير بود و طاعت پروردگار 

 

 ال و بستان جمله را بگذاشتندخانمان و م
 

 
 هر دو بودند آن برادر از وليان كبار 

 

 احمد مداح گفت اين قطعه را از امر حق
 

 
 خواب غفلت وقت مردن جملگي بيدار دار 

 

 خفتگان خواب غفلت روز محشر دست گير
 

 
 اهل ايمان را ببخشا جرم ايشان در گذار 

 

 
 متّت باخلري



 
 

 خامتة الطبع

نهايت مر خلّاق عالم را سزد كه به امر كُن هژده هزار عالم  غايت و ثناي بي حمد بي

، درود نامحدود نثار بر فرق و درر غرر اهللا أحسن اخلالقني كفتبارمخلوقات را پيدا كرد 

رٌ «مبارك سيداالنبياء كه فرموده:  خْ ال فَ مَ وَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ نَ و بر اصحاب كه در شأن ايشان  »أَ

ِم اقتديتم اهتديتم « گفته:  .»أصحايب كالنجومِ ، فبأهيِّ

ي مبدأ و معاد به حسن اهتمام و صحت ما ال  پس از حمد و نعت كتاب الجواب مجموعه
ي انطباع در بر  ـ. ق حليه ه 1387كالم كارپردازنِ مطبع محمدي به ماه صفر المظفر سنه 

 كشيد.
 

 نوشت] ، چاپ عكسي از روي دستالطبع خامتة[
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